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10 + 1
„Skaut je pravdomluvný, nebo skaut mluví pravdu?“ ptám se své skautské 
spolubydlící na přesnou formulaci prvního bodu skautského zákona, který 
mi ne a ne vytanout na mysl ve správném znění. Už si ani nepamatuji, 
kdy jsem jej naposledy přelouskala pěkně bod po bodu. Musí to už být 
pár let. Od té doby, co nevedu skautky, prostě není důvod se k přesnému 
znění zákona vracet. Přebývá někde na hranici mého vědomí a podvědomí 
a ve vhodné chvíli příhodný bod vyplave na povrch. Do jisté míry přesně 
takový má skautský zákon být, patří do nitra člověka. Umět jej jen odříkat 
nazpaměť nemá cenu, na to upozorňujeme už vlčata a světlušky. Později se 
učíme, že skautskému zákonu musíme rozumět, přijmout ho za vlastní a žít 
jej. Roveři a rangers by už proto měli mít zákon opravdu „zažraný“ hluboko 
pod kůží.

A i přesto mám pocit, že občas je dobré si jej zopakovat hezky bod po bodu, 
slovo od slova. Zastavit se, zamyslet se. Připomenout si, co pro mne určitý 
bod právě teď znamená a v jakých situacích skautský zákon řídí mé jednání. 
A nezůstat u příkladů (přeci jen poněkud „dětských“) jako lhaní rodičům 
o známkách, křičení v lese a spoření kapesného na uzlovačku. Hledat pro 
jednotlivé body zákona aktualizace a uplatnění v „dospěláckém světě“. To je 
opravdová roverská výzva!

Jednu z takových aktualizací jsme promítli do tématu tohoto čísla Kmene. 
„Korupce se na nás valí všude,“ dočtete se v něm několikrát a možná si pak 
řeknete: „To se na nás musí hrnout i ze skautského časopisu?“ Upřímně? 
Myslíme si, že ano. Že je to téma vlastně docela roverské. 

A máme k němu dobré důvody, které se dají shrnout do zkratky 10 + 1. 
Tedy přesněji desátý a první bod skautského zákona. Pro připomenutí zní: 
„Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.“ „Skaut je pravdomluvný.“ 
Právě tyto dva body (ale nejen ony dva) by podle nás dokázaly s korupcí 
zatočit. Za prvé by si nikdo nedovolil rozkrádat veřejné inance k svému 
vlastnímu prospěchu a už vůbec by nikoho nenapadlo nutit k tomu ostatní. 
A v případě prvního bodu zákona by lidé, kteří by se s takovým jednáním 
setkali, nemlčeli a neskrývali pravdu. Svět bez korupce by byl přece jen 
o něco lepší a hezčí. A o to přece skautingu jde.

Jaká „dospělácká“ témata najdete ve skautském zákoně vy?

JK
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Myslíte si, že se získáním červené šňůrky je pravidelným družinovkám konec? Roverské schůzky mohou 
být nejen zábavné, ale také pomáhají předejít konfliktům a stmelovat kolektiv. Jak na ně? Na to musíte 
přijít sami. Inspirací mohou být kmeny, které se pravidelných schůzek nevzdaly ani v roverském věku.

K aždý roverský kmen je speci-
ický, někomu stačí setkávat 

se na společných akcích 
a výpravách, jiný si svou existenci ne-
dovede představit bez pravidelných 
schůzek. Na společné schůzky bývá 
čas především v mladším roverském 
věku. Připravovat je ale není vždycky 
snadné. Než se do toho pustíte, zkus-
te si zodpovědět následující otázky:

1. Proč?
Aby roverské schůzky fungovaly, je 
dobré vědět, proč je kmen dělá a co 
od nich jednotliví členové očeká-
vají. Chcete si během nich odpoči-
nout? Naučit se něco nového? Při-
pravovat větší akce? Zaměřit se na 
službu? Jen se setkat a popovídat 
si? Nebo máte nějaký jiný důvod? 
Řekněte si vzájemně, co od schůzek 
čekáte a proč na ně chcete chodit.

2. Jak budou schůzky vypadat?
Když už víte, proč chcete schůzky 
dělat, popovídejte si, jak si každý 
takovou schůzku představujete. 
Forma a způsob pojetí je jen a jen 
na vás. Výběr aktivit je široký – mů-
žete se zapojit do dobrovolnických 
projektů, poznávat nová místa, 
zkoušet nové sporty, inspirovat se 
Roverským programem, bavit se… 
Scházet se můžete v klubovně nebo 

na méně tradičních místech, jako 
jsou kavárny, čajovny či parky.

3. Jak často a na jak dlouho se 
budete setkávat?
Potkávat se můžete samozřejmě 
každý týden, máte -li však příliš 
mnoho organizačních záležitostí 
a na tak časté schůzky vám nezbývá 
čas, scházejte se jednou za čtrnáct 
dní. Délku schůzek uzpůsobte tomu, 
co na nich chcete dělat. Na všechno 
asi dvě hodiny, tedy průměrná délka 
skautské schůzky, stačit nebudou…

4. Kdo bude schůzky chystat?
Pro každou schůzku by měla být 
určena osoba, která je zodpovědná 
za její přípravu a realizaci. Je dobré 
se ve vedení schůzek střídat. Budou 
rozmanitější, každý si přijde na své 
a také si vyzkouší, jaké to je připra-
vit něco pro ostatní. Někdo zvládne 
schůzku připravit sám, někomu se 
lépe pracuje v menší skupince.

5. Plán a program
Konkrétní náplň schůzek by měla vy-
cházet z vašich očekávání a důvodů, 
proč se scházíte (viz bod 1) a vašich 
představ o formě a pojetí schůzek 
(viz bod 2). Je dobré mít rámcový 
program schůzek naplánovaný 
na nějakou dobu dopředu a také už 

v předstihu určit, kdo je bude mít 
na starosti. O plánování programu 
jsme psali v Kmeni č. 81/2013.

Naplánováno máte a k čemu to 
všechno bude? Kromě zábavy se 
vám otevře cesta k novým zážit-
kům, zkušenostem a možnostem 
naplňovat roverskou službu. Schůz-
kami navíc utužíte kolektiv, po-
můžou vám vytvářet společenství, 
do kterého každý patří a v němž 
vždy najde podporu. Každý z vás 
bude mít v kmeni své místo.

Při přípravě roverských schůzek 
se můžete inspirovat aktivitami 
z časopisu, z knih nebo od jiných 
roverských kmenů. Několik tipů 
najdete na následujících stranách.

AUTOŘI MONIKA JIRÁSKOVÁ – MONČA A ROVERSKÉ KMENY

ROVERING KNOW -HOW

INSPIROMAT 
ROVERSKÝCH SCHŮZEK

ROVERSKÉ SCHŮZKY 
NA VÝŠCE 
Studujete na vysoké škole 
a máte roverský kmen kvůli 
studiu daleko? Podívejte se 
po některém z vysokoškolských 
kmenů. Ty existují ve většině 
univerzitních měst a pravidelné 
schůzky bývají těžištěm jejich 
činnosti. 
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ROVEŘI SI HRAJÍ
Tuto knihu využijí zvláště starší 
roveři a ti, kteří si myslí, že hraní 
si už není pro ně. Autorka vás 
přesvědčí o opaku. Kniha je plná 
aktivit vhodných speciálně pro do-
spělé. Začíná postupně od sezna-
movacích her přes část zahrnující 
hry pro rozvoj skupiny až ke slovu 
autorky, která se vyjadřuje právě 
k problematice fungování a vedení 
dospělého kolektivu. Publikace je 
dostupná jako e -kniha.

BEZ POMŮCEK 
A BEZ PŘÍPRAVY

Pokud občas hledáte hry na po-
slední chvíli nebo pokud by se 
vám hodila hra, na kterou není 
potřeba žádná příprava, tato 
kniha je pro vás ta pravá. Najdete 
zde celkem 150 her, které se dají 
hrát bez jediné pomůcky. Hry jsou 
určeny pro všechny věkové kate-
gorie, takže přijdou vhod nejen 

při přípravě roverských schůzek. 
Pozornost je věnována téměř 
všemu – od her pro mysl a smysly 
přes hry pro tělo až k hazardním 
hrám.

STAVĚNÍ DOBRÉHO TÝMU

Každý roverský kmen by se měl 
snažit fungovat jako dobrý tým. 
Pomocí aktivit z této publikace 
můžete na schůzkách hravou 
formou posunout hranice svých 
týmových schopností zase 
o krůček dál. Kniha je rozdělena 
na teoretickou a metodickou část. 

V té teoretické najdete vysvětle-
ní významu různých aktivit pro 
budování kolektivu. Metodická 
část obsahuje 133 nejrůznějších 
návodů na hry a aktivity.

HRA, DRAMA A DIVADLO

Publikace je určena především 
pro výuku dramatické výchovy na 
středních školách. Nápady z ní však 
můžete použít k oživení roverských 
schůzek zejména u mladších rove-
rů. Jednotlivé dramatické hry a ak-
tivity jsou doplněny metodickými 
poznámkami a komentáři, které 
vám pomohou aktivity pochopit 
a zorientovat se v nich. Kromě 
rozvoje hereckých schopností jsou 
zaměřeny na rozvoj osobnosti 
hráčů, objevování jejích možnos-
tí, vytváření vlastního názoru 
a schopnosti jeho vyjádření.

KNOW -HOW ROVERING

HERMOCHOVÁ Soňa. Hry pro 
dospělé. Praha: Grada, 2004.

GATO Martin. 150 nejlepších 
her pro děti i dospělé, ke kterým 
nepotřebujete vůbec nic. 
 Olomouc: Rubico, 2009, 135 s.

EVANGELU Jaroslava Ester, 
FRIDRICH Oldřich. 
133 her pro motivaci a rozvoj 
týmů. 2. rozš. vyd. 
Praha: Grada, 2011, 135 s.

MACHKOVÁ Eva. Projekty 
dramatické výchovy 
pro středoškoláky. 
Praha: Portál, 2012, 149 s.
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ROVERING KNOW-HOW

SKRYPTÍ SCHŮZKY

AUTORKA BARBORA KUČEROVÁ – BAGU

Pravidelné schůzky pražského vysokoškolského 
roverského kmene Skrypta probíhají už 10 let. 
Jelikož se za ty roky členská základna Skrypty 
řádně rozrostla, vznikly v roce 2011 dvě skupiny 
– Kapytola a Yndex. Každá má kolem 25 aktivních 
členů a pořádají každý týden ve večerních hodi-
nách oddělené schůzky (Yndexí v úterý a Kapytolí 
ve středu) v roverském klubu Zelená v Dejvicích, ale 
i jinde po Praze.

FORMA SCHŮZEK
Program schůzek se plánuje na každý semestr do-
předu na Plánovací schůzce, kde se ve skupinkách 
ke každé z oblastí, na které se Skrypta zaměřuje, 
vymyslí několik návrhů, o nichž se posléze hlasuje. 
Tyto oblasti jsou: Sport, Skauting/služba, Hraní si, 
Kultura, Academic level a Relax. Z odhlasovaných 
schůzek se pak sestaví konkrétní časový plán. 
Za zdárné proběhnutí schůzky zodpovídá její ga-
rant. Přibližně na každé šesté schůzce se odehrává 
rituál dlouhodobého programu sestávající se z pl-
nění nejrůznějších výzev.

INSPIRAČNÍ SCHŮZKA – FESTIVAL 
CANNES DE VERDE
Jednu středu na konci října jsme byli pozváni 
na mezinárodní festival krátkých filmů Cannes 
de Verde (v překladu verde = zelená). Festival byl za-
hájen promenádou po červeném koberci v náležitě 
slavnostním oděvu a úvodním projevem ředitelky 
akce Jolieny Hvězdné. Po těchto oficialitách násle-
doval raut, načež se přešlo k hlavní náplni festivalu 
– zhlédli jsme několik různorodých krátkých filmů, 
které jsme po skončení promítání podrobili kritice 
a hlasovali o nejlepším z nich.

Tipy na filmy:

youtube.com: Validation, ALARM, Kdyby ženy byly 
muži a naopak
videacesky.cz: Stačí ke štěstí láska?, Nečekaný host, 
Cyanide&Happiness: Lano, Pluralita, Posedlý láskou

(Zdeňka Lišková – Jola)

PRŮZOŘÍ SCHŮZKY

AUTOR VÍT HENYCH – BOBR

21. kmen roverů a rangers Průzor byl založen v září 2013 
pod pražským střediskem Vočko. Jedná se o mladý, 
rychle se rozvíjející roverský kmen, který má v součas-
nosti patnáct členů převážně středoškolského věku. 
Protože všichni členové pomáhají s vedením ostatních 
oddílů, spočívá těžiště roverské činnosti ve schůzkách.

FORMA SCHŮZEK
Schůzky se konají jednou za čtrnáct dní. Plánovaný 
program zabere obvykle dvě hodiny. Jednou za půl 
roku máme plánovací schůzku, na které se rozdě-
líme do pětičlenných skupinek a zapisujeme bra-
instormingovou metodou své nápady, o nichž pak 
společně hlasujeme. Vítězná témata si rozdělíme 
mezi sebe, abychom se vystřídali v přípravě. Tento 
půlrok nás například čeká prohlídka letiště, taneční 
schůzka, bazén, lezecká stěna, natáčení filmu…

INSPIRAČNÍ SCHŮZKA – SKAUTSKÉ WEBY
Velký ohlas měla schůzka, na kterou si každý přinesl po-
čítač a kterou jsme věnovali skautským webům, zejmé-
na RoverNetu. Jakmile se nám podařilo připojit všechna 
zařízení na místní wifi, začali jsme s programem. Nejprve 
jsme se přihlásili na skautIS (informační systém Junáka) 
a vyzkoušeli základní funkce. Následovala práce s Rover-
Netem, který funguje také jako sociální síť. Přihlásili jsme 
se zde do založené skupiny našeho kmene, vyhledali si 
přátele, prohlédli výzvy a někdo i nahrál fotky. Na závěr 
schůzky jsme si ještě ukázali weby, na kterých si může-
me doma najít další zajímavé informace.

Navštívené weby: is.skaut.cz, www.rovernet.cz, 
krizovatka.skaut.cz, www.hranostaj.cz,   
www.budpripraven.cz a www.teepek.cz.
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KNOW-HOW ROVERING

SCHŮZKY SRKU

AUTOŘI JOSEF BORKOVEC – FERY, 
ANNA HANDLÍŘOVÁ – ENY, 
PAVEL MARTINEK – ŠMUDLA

Slovácký roverský kmen neboli SRK vznikl v březnu 
roku 1998. Bohužel byl několik let nefunkční, proto 
se poslední léta snažíme o jeho „znovupovstání“. 
Za jeden z důležitých prvků fungování kmene pova-
žujeme schůzky. Po několikaletém snažení jsme se 
letos rozdělili do čtyř roverských družin podle toho, 
v jaké vesnici bydlíme. Družiny se schází samostatně 
a jejich činnost zpestřují výzvy, které zadává kmenová 
rada v tzv. SRKáčském klání. Výzvy nám nejen dávají 
možnost zasoutěžit si s ostatními družinami, ale často 
jsou také podnětem, abychom se sešli. Dávají našim 
schůzkám smysl. Jsou přizpůsobeny tak, aby družiny 
s menším počtem členů nebyly v klání znevýhodněny. 
V rámci výzev jsme si letos vyzkoušeli přeskoky šviha-
dla za dvacet pět minut, sbírání předmětů pod vodou 
na jeden nádech nebo skládání origami jednou rukou.

FORMA SCHŮZEK
Jedna z družin, Rychlá rota, se v současnosti schází 
dvakrát měsíčně. Někdy dokonce na celý víkend, takže 
schůzka často vypadá jako výprava. Původním poslá-
ním roverů a rangers v našem středisku bylo zajišťování 
bezpečnosti a řešení krizových situací na středisko-
vých akcích. Tomu se snažíme věnovat i nadále, proto 
do programu schůzek začleňujeme přípravu na krizové 
situace. Ta probíhá ve čtyřech oblastech: záchranářství, 

VZPOMÍNKA NA SCHŮZKY JEDNÉ 
GENERACE ŘÍČANSKÉHO KMENE

AUTOŘI MARTIN PLAJNER, JIŘÍ KOČÍ

Teď již se to zdá jako strašně dávno, když naše gene-
race v roce 2003 začala fungovat jako mladší větev ro-
verského kmene Swistak ve středisku Lípa Říčany. Jak 
to tenkrát chodilo? Příprava programu byla rozdělena 
na bloky po měsících, v rámci kterých měla činnost 
kmene na starosti tzv. koordinační dvojice. Koordi-
nační dvojice se stanovily na začátku roku při sněmu 
kmene a zároveň se rozvrhl i plán klíčových akcí. 
Schůzky vždy měly tématický rámec a jejich cílem bylo 
přinést něco nového, o co se chtěla dvojice podělit 
s ostatními. Vzpomínám si na detektivní hru po městě, 
maškarní schůzku, LARP schůzku, ekologickou schůz-
ky či turnaj ve vlastnoručně vyrobené deskové hře. 
Minimálně jednou za čtrnáct dní jsme navíc chodili 
do tělocvičny zahrát si společně nějaký sport. 

přežití v přírodě, horolezectví a sebeobrana. Máme k ní 
vypracovanou výcvikovou osnovu rozdělenou do deseti 
úrovní, které označují naše hodnosti začínající u dře-
váka a končící u železňáka. Výcviková osnova dává 
programu naší družiny řád, zároveň se však tak trochu 
nesystematicky snažíme vzájemně obohacovat čin-
nostmi, které na schůzky přinášejí jednotliví členové.

A jak vypadají vaše roverské schůzky? Co se vám osvědčilo a jaký program byste doporučili ostatním 
kmenům? Napište nám na kmen@skaut.cz nebo své nápady sdílejte přímo na RoverNetu .
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ROVERING AKCE

J e neděle 22. 9. 2013.  Tentokrát 
luštím kvali ikaci doma, v Nitře. 
Rodinu připravuji na to, že 

před šestou zmizím z dohledu a ob-
jevím se… kdovíkdy. Teď jsme tým 
na čtyřech různych místech ve třech 
různých zemích. Upokojuji ostatní, že 
důležité je se za těchhle okolností kva-
li ikovat. Skype stávkuje, neslyšíme se 
dobře, ale pomalu se to rozbíhá.

Mezi kvali ikací a ostrou hrou jsem 
se přestěhoval za prací do Londýna. 
Chvíli jsem koketoval s myšlenkou 
vzdát to, přenechat místo někomu 
jinému, ale nakonec jsem přeci jen 
ty letenky do Brna koupil.

Pro ty, co to neví, tak TMOU je noční 
týmová šifrovací hra, probíhající 
v Brně a okolí. Výzva pro pětičlenné 
týmy, které se chtějí poprat s chlad-
nou listopadovou nocí, dobrodruž-
stvím a zašifrovanými zprávami, 
které po prolomení prozrazují další 
cestu. Do cíle dojdou za svítání 
pouze ti nejodolnější, kteří se ne-
vzdají ani po hodinách beznaděje 
a trudomyslnosti.

Na startu v Denisových sadech 
s mírnými obtížemi získáváme 
zadání startovací šifry. Rybičky 
jsou jen otázkou preciznosti a času 
a tu Vaňkovku z nich nakonec 

vykoukáme. Další šifra nás zavede 
na  Ondříčkovo náměstí, jsme třetí, 
ale to zatím netušíme. Slovesa do za-
dání doplňujeme rychle a po chvilce 
už si dvěma zvýrazňovači malujeme 
cestičky, dávají rovnou gra ický text. 
Ten najdeme na mapě a mizíme 
k dalšímu stanovišti. 

Na devítce nám organizátoři potvr-
zují, že už jsme první. Bodlinka si 
autisticky všímá speci ických kole-
ček v zadání šifry, ty pak překreslu-
jeme na fólii, posouváme ji tak, aby 
to vyšlo, a spěcháme dál.

Patnáctá šifra se ukazuje být jako 
vrchol celé Tmou. Využívá zají-
mavou matematickou poučku a je 
celkově dobře vymyšlená, jednot-
livé kroky na sebe pěkně navazují. 
Je taky pekelně těžká, a tak se na ní 

náš náskok vlastně smazal. Mohl 
ji dát kdokoliv z té hromady týmů, 
co sem došly. My na to potřebovali 
dva přesuny proti trudnomyslnosti, 
několik krátkých spánků, spoustu 

šílených nápadů a v neposlední 
řadě hromadu štěstí. Povedlo se 
a spěcháme do cíle.

Přichází něco, co se jen těžko 
popisuje. V budově, kde jsem před 
šesti lety obdivně koukal na tým 
Prahory oslavující svůj rekordně 
rychlý průchod Tmou, na mě vybaf-
la Lucka slovy: „Nazdar, vítězové.“ 
Pak nastalo dlouhé povídání s orga-
nizátory, trocha spánku a netrpě-
livé čekání na druhý tým. Ten ale 
nepřišel a my jsme zůstali jediní, 
kdo všechno překonal a stihnul. 
A přestože zpáteční cesta byla hod-
ně dlouhá a do postele jsme zalehli 
v jedenáct večer britského času, ta 
letenka stála za to. Tohle si budu 
pamatovat fakt nadosmrti. 

Zpráva o výhře Tmou měla na mém 
Facebooku více lajků než ta, že jsem 
dokončil vysokou školu. Teď jsme 
s týmem dokončili vysokou školu 
šifrování. S vyznamenáním. 

Za Übertým zapsal Majk a Kesy, 
připravil Šamot.
Autory fotogra ií jsou Tomáš 
Oravec – Šamot, Sven Dražan 
a Mojmír Meduňa.

V textu je ukryta jednoduchá šifra. 
Klíč k jejímu rozluštění najdete ve fo-
tomozaice. Zkuste ji vyluštit, když se 
vám to podaří, napište do redakce.

Více informací o hře najdete 
na www.tmou.cz. 

MÁŠ IQ 150? TAK TO 
TI STAČIT NEBUDE!

Zpráva o výhře Tmou měla na mém Facebooku 
více lajků než ta, že jsem dokončil vysokou školu.

Patnáctá šifra je pekelně 
těžká, a tak se na ní náš 
náskok vlastně smazal. 
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Kolik misí máš za sebou a co přesně 
na nich děláš? 
Minulý rok jsem byl tři měsíce 
v Somálsku a poté tři další v Iráku. 
V Somálsku Lékaři bez hranic bo-
hužel všechny svoje projekty zavře-
li, protože to tam začalo být hodně 
nebezpečné. Míra rizika, že tě une-
sou nebo zabijí, začala být vyšší než 
přínos, že někoho zachráníš. A co 
tam dělám? V podstatě pediatrii. 
Ale samozřejmě se člověk dostane 
i k věcem mimo svůj obor. Ne že 
bych operoval nebo transplantoval, 
ale je to trochu jiná pediatrie než 
tady v Praze. 

Jak moc je nebezpečné pracovat 
jako lékař v Somálsku? 
Je tam občanská válka, střílí se tam 
nonstop. Post nemocnice obyvatelé 
úplně netolerují, a proto se snaží-
me vyjednat určité podmínky vždy 
předtím, než někam „vtrhneme“. 
Jinak by byla naše životnost velmi 
krátká. Somálsko je jediná země, 
kde Lékaři bez hranic měli ozbroje-
nou ochranku. Ne, že bychom o ni 
stáli, ale museli jsme ji mít, nějaký 
respekt sice máme, ale tak jako tak 
– jsme potenciální cíl. Ne všechny 
země jsou tak extrémní, ale Afrika 
je zkrátka jiná. Člověk musí počítat 
s tím, že nejede na výlet do Kanady. 

Co je podle tebe v takové práci 
nejdůležitější? 
Připravit se už trochu doma. Člověk 
si to musí srovnat sám v sobě, 
vědět, proč tam jde. Že tam nejde 
z donucení či kvůli pěkným fotkám, 

nebo aby povyprávěl kamará-
dům. Musí za tím vidět cíl, přínos 
pro sebe a srovnat se s tím, že to 
nebude pohodový výlet. Nebude to 
moc pěkné, moc komfortní ani moc 
bezpečné a odloučení od civilizace 
a od rodiny bude poměrně velké. 
Potřebuje obrovskou toleranci 
a připravit se na kompromisy i co 
se týče jídla, ubytování, soukromí, 
únavy a bezpečí. Někteří lidé nema-
jí úplně jasno a jsou překvapení, 
když se z útulné Prahy najednou 
ocitnou někde na ulici, kde se střílí, 
všude kolem jsou mrtví, děsné 
vedro a špína. Člověk je zpoce-
ný během vteřiny, a když někde 
náhodou teče voda, tak je slaná. Je 
unavený a do toho všeho musí řešit 
medicínu, kvůli které tam je. Medi-
cínu, kterou v těchto podmínkách 
nikdy nedělal. V tomhle jsou Lékaři 
bez hranic hrozně fajn, záleží jim 
na lidských zdrojích, a proto se 
o své lidi na misích starají. Nechtějí 

PETER LUX
Narodil se v roce 1979 v Brati-
slavě, kde vystudoval lékařskou 
fakultu. Po studiu pracoval téměř 
deset let na Dětském oddělení 
v Kadani jako pediatr. Nyní 
pracuje v Motolské nemocnici 
a na soukromé ambulanci neda-
leko Prahy. V České republice žije 
již jedenáct let. Jako pediatr pů-
sobí také na misích humanitární 
organizace Lékaři bez hranic.

ZACHRAŇOVAT 
ŽIVOTY 
A ZAPOMÍNAT 
NA VYČERPÁNÍ
Rozhovor se skautem a lékařem Peterem Luxem o jeho pohle-
du na svět, motivaci, těžkých chvílích a hlavně o tom, jaké to 
je sloužit druhým za obzorem.

AUTORKA MARTINA BABEJOVÁ

ROVERING SKAUTSKÉ ZAMYŠLENÍ
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tam člověka za každou cenu držet. 
Když je nešťastný, je třeba jen 
v nesprávný čas na nesprávné misi 
a může to zkusit později a jinde. 

Jaké dovednosti a znalosti 
na misích nejvíce potřebuješ 
a kde jsi je získal?
Na misi potkáš věci, na které se 
tady připravit nedá. Když tam při-
jde někdo s kašlem, tak se většinou 
dusí, umírá a dechově selhává. Po-
kud přijde pacient s průjmem, tak 
je většinou na pokraji smrti. Všech-
ny diagnózy, které člověk zná, jsou 
tam v extrémech. To, co se tady 
uvádí jako nejhorší případ, je tam 
ten nejlepší. Hodně mi pomohlo to, 
že jsem na misi odcházel z pozice, 

na které jsem vedl tým mladých 
lékařů. Každá zkušenost s vedením 
je užitečná.

Myslíš si, že ti v tomhle nějakým 
způsobem pomohl skauting? Jaká 
je vůbec tvá skautská minulost? 
Na skauting se mě ptali ve výběro-
vém řízení k Lékařům bez hranic. 
Jestli jsem chodil na konci stáda, 
nebo ho vedl a něco organizoval. 
Skautoval jsem někdy po revoluci, 
asi od devadesátého, do té doby 
jsem doma četl Foglarovky. A kolik 
jsem tam byl let, to už ani nevím. 
Měl jsem družinu Mloků, tedy přes-
něji suchozemských Mloků. Skau-
ting člověka poznamená a okolí to 
na mně pozná. Vždycky když někam 

jdu, tak jsem ten, kdo má s sebou 
švýcarský nůž, kus provázku a něja-
kou baterku. Někteří lidé si ťukají na 
čelo, že jedeme jen do Krkonoš, ale 
kolikrát se to hodilo. Já jsem raději 
připravený než nepřipravený. 

Co tě motivovalo stát se jedním 
z Lékařů bez hranic a účastnit se 
misí? 
Byl jsem vyhořelý z českého zdra-
votnictví a chtěl jsem odjet pra-
covat do Německa. Neustále mě 
to ale vracelo k Lékařům bez hra-
nic, a tak jsem vyplnil přihlášku 
a po prvním setkání jsem věděl, že 
tam chci. Dal jsem tomu všechno, 
odstřihnul jsem předešlý život 
a vyrazil ven. 

SKAUTSKÉ ZAMYŠLENÍ ROVERING

3

4

1  DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE V KIRKUKU, IRÁK 
(FOTO DIALA GHASSAN/MSF)

2  DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE GA NORTH V MOGADIŠU, SOMÁLSKO 
(FOTO FREDERIC COURBET/MSF)

3  PETR LUX NA MISI V SOMÁLSKU (FOTO ARCHIV PETERA LUXE)
4  PÉČE O PODVYŽIVENÉ DĚTI V TÁBOŘE PRO UPRCHLÍKY, SOMÁLSKO 

(FOTO MUHAMMAD DAOUD /MSF)

1

2
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Plánuješ v nejbližší době nějakou 
další misi? 
No, nejraději bych už zase na nějaké 
misi byl. Je to hrozná droga a to je 
na tom nebezpečné. Mnoho lidí mě va-
rovalo, že je pak těžké vrátit se zpátky.

Asi tě to celé hodně změnilo. Sáhl 
sis někdy na dno?
To co se s tebou děje, se nedá 
vysvětlit, dokonce ani nejbližším li-
dem. Dalo by se to přirovnat k tako-
vému prozření. Člověk hlavně získá 
odstup, pochopí, že to, čím se tady 
teď trápíme, je hrozně relativní. 
Na misi žije půl roku v extrémních 
podmínkách na extrémním místě 
s nejrůznějšími lidmi. Je to úžasné 
obohacení. Někdy máš den, kdy 
potřebuješ někam zalézt, být tam 
sám a trochu se vyspat. Naštěstí 
jsem žádnou dramatickou krizi 
neměl. Větší jsem zažil tady v České 
republice, a to kumulaci dlouhodo-
bého vyhoření.

Co přesně ti dává v těžkých chvílích 
sílu jít dál? 
Samotní lidé. Lidé, kvůli kterým 
jsem tam přijel. Mohu být na dně, 
ale když přijde někdo s umírajícím 
dítětem v náručí, tak se vyčer-
pání dá odsunout stranou. To je 
přidaná hodnota medicíny – že 
zachraňuješ život. Vytáhne tě to, 
i kdybys třeba neměl žádnou sílu. 
To je ta největší odměna a nikdo ti 
ji nezaplatí. Za vším vidím malého 
člověka spíš než celek. Vždycky mě 
na medicíně zajímaly konkrétní 
věci, vidím praktičnost a aktuální 
dosah svých činů. To je pro mě 
nejvíc motivující. K tomu jsem 
měl navíc obrovské štěstí, protože 
jsem poznal skvělé lidi, v týmu 
jsem měl celý svět, dokonce 
i místní obyvatele. Somálci jsou 
zlatí lidé. Nedám na ně dopustit. 
Kolikrát jsem se i zasmál, že lidi 
všude na světě jsou koneckonců 
stejní. Řeší nakonec to samé. Rodi-
nu, peníze, mobil, i ten Facebook 
je pro mnohé důležitý, i když bydlí 
v chatrči. 

Musel jsi provést opravdu těžké 
rozhodnutí? Jak ses v tom 
okamžiku cítil? 
Je to rozhodování o životě a smrti. 
Je v tvých rukou a ty si pak zahraješ 
na malého boha. Není to moc pří-
jemné a člověk cítí, že na to nemá 
právo ani kompetence. Někdy je to 
o rozhodnutí, že necháš dítě raději 

odejít domů, i když víš, že za bra-
nou nemocnice zemře, než aby 
zůstalo za každou cenu ve zdravot-
nickém zařízení. Aby ho mohla jeho 
rodina alespoň obejmout v po-
sledních vteřinách a měla právo 
na rozloučení. 

Jak můžu jako rover pomoci 
Lékařům bez hranic? 
Je spousta možností, jak pomoci 
jako dobrovolník. Od různých akcí 
a propagací až k pomoci v kance-
láři. Víc se o tom můžeš dozvědět 
na informačních večerech. Navíc, 
na misích nejsme jenom lékaři, 
dokonce jsem měl pocit, že jsme 
tam skoro až na posledním místě. 
Logistici, právníci, inančníci, 
farmaceuti… To jsou lidé, kte-
ří zajistí, že se nemusíš starat 
o zázemí. Není to založené jen 
na tom, že se léčí africké dítě, ale 
že navíc někdo v pozadí vyjednává 
s kmenovým náčelníkem pod-
mínky toho, aby mohlo být určité 
dítě ošetřeno. Jinak by hrozilo 
nebezpečí tobě i okolí. 

Máš nebo měl jsi někdy 
osobní vzor? 
Že bych měl nějaký vzor, ke kte-
rému bych se upínal, to úplně ne. 
Spíš to bylo tak, že jsem potkal lidi, 
kteří byli lepší než já a kteří žili líp 
než já. Člověk se snaží být trochu 
lepším. 

ROVERING SKAUTSKÉ ZAMYŠLENÍ
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Living in Emergency: Příběhy lékařů bez hranic. Dokumentární film, USA, 
2008, 93 minut. Režie: Mark N. Hopkins

LÉKAŘI BEZ HRANIC 
(MÉDECINS SANS 
FRONTIÈRES) 
jsou mezinárodní humanitární 
organizace, která poskytuje 
odbornou zdravotnickou pomoc 
lidem v ohrožení a v případě 
krizí. Organizace byla založena 
v roce 1971 a od té doby rozvíjí 
své programy humanitární po-
moci po celém světě.

 Více informací na
www.lekari -bez -hranic.cz
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AUTORKA ZUZKA ORLOVÁ

ROVERING ROVERSKÝ PROGRAM

ROVERING A VEDENÍ ODDÍLU?

Oddíl jsem převzala 
po bývalé vedoucí, která 
šla na mateřskou. Nikdo 
jiný kolem nebyl a mně to 
nevadilo. Někde uvnitř mě 
vytryskl pocit zodpověd-
nosti… Myšlenka, že to 
nikdo jiný neudělá. Možná 
vztah k oddílu, že je teď 
na nás mladších pokračo-
vat. Vedení oddílu mě baví 
a naplňuje. Málokdy se mi 
stane, že by se akce kmene 
a oddílu křížily. Kmen 
má akce většinou během 
týdne a občas víkendovku 
a termíny oddílových akcí 
můžu ovlivnit při pláno-
vání, takže se mi většinou 
daří to kombinovat. Jestli je 
pro mě prioritní oddíl, nebo 
rovering, nevím, každé 
z toho mi dává něco jiného. 
Roverské schůzky a akce 
mě dobíjejí energií, kterou 
pak vkládám do oddílu. 

Kmen vůdcuju třetí rok. 
Jako vedoucí jsem ale jen 
na papíře, vše u nás řídí 
kmenová rada. Nefunguje-
me jako obvyklý roverský 
kmen. Nikdo z nás není 
vázaný na jiné oddíly, jak 
bývá zvykem. Neosvědčilo 
se to, protože člověk nedělá 
pořádně ani jedno, ani 
druhé a rovering, tak jak 
ho děláme my, potřebuje 
spoustu času. Zkušenost 
nám velí, že kmen potře-
buje svůj řád – pravidelné 
schůzky, oddílové výpravy 
a akce, tábor. A skrze tato 
setkání vykonávat službu 
nejen k ostatním, ale také 
k sobě. Chodí k nám 
všichni chlapci a děvčata 
ze střediska od deváté třídy. 
Stráví u nás rok dva, a po-
kud chtějí, jdou rádcovat 
do jiných oddílů. Věříme, 
že pak se k nám vrátí. 

Většina oddílových vedou-
cích u nás ve středisku je 
v roverském věku. Ne že 
by přímo s úderem patnác-
tin dostali oddíl na krk, ale 
jsou připravováni na to, 
že ho časem převezmou. 
I v kmeni máme jen málo 
lidí, kteří nevedou jiný 
oddíl. Kamarádi se mě 
občas ptají, jestli bych dala 
přednost oddílu, nebo kme-
ni. A já jen krčím rameny 
a říkám, že není třeba si 
vybírat. Rozdělila jsem 
si čas mezi kmen a oddíl, 
a i když oddílu dávám času 
více, nebrání mi to být 
v kmeni. Oboje je pro mě 
důležité a oboje dělám 
proto, že mě to baví a že 
poznám nové lidi na stejné 
vlně. Když si něco beru 
jako rover, tak bych to taky 
měla někomu vrátit, ne? 
Tak proč ne oddílu. 

Anna Samcová – Áňa
Vedoucí smíšeného 
oddílu světlušek a skau-
tek, ranger VŠRK Skrypta 
v Praze

Václav Hájek – Kwašák
Vůdce roverského kmene 
Albion ze Zlína

Veronika Vajdlová – 
Karetka
Vedoucí oddílu skautek, 
ranger roverské družiny 
Průzor v Praze

AN
KE

TA
versus
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To, že budu vést oddíl, jsem věděla ještě dříve, než jsem odrostla ze skautského věku. Zároveň 
jsem se těšila na akce, které budu podnikat s kmenem, co se právě rozjížděl. Postupně jsme ale 
všichni zjistili, že na roverské akce vedle vedení oddílu není čas, a oddíl byl priorita. Nešlo přeci 
jen najít jiné řešení? Přečte si, co na otázku „Jak zvládat zároveň rovering a vedení oddílu?“ 
odpovídají jiní roveři.

ROVERSKÝ PROGRAM ROVERING

Vedu Lvíčata, protože 
mě to baví, i když to dost 
vyčerpává. S kmenem 
akce nepodnikáme zas tak 
často, ale občas se podaří 
zorganizovat nějaký výlet. 
Když se mi sem tam akce 
kmene a oddílu kříží, je to 
většinou problém. Spíše 
dávám přednost Lvíča-
tům, ale je nás ve vedení 
celkem dost, takže si občas 
mohu dovolit nějakou od-
dílovou výpravu vynechat. 
Většina aktivních roverů 
z kmene taky vede a často 
se díky tomu setkáváme. 
Třeba na radách, které 
většinou pojmeme netra-
dičně, například ve spojení 
s nějakou kulturní událostí, 
a přizveme na ně i další ro-
very. Myslím, že by jinak 
kmen moc nefungoval, 
vedení různých družinek 
nás spojuje. 

Pokusů o fungování 
roverského kmene u nás 
proběhlo již několik, ale 
nikdy nebyly dlouhodobě 
úspěšné. Jedním z hlavních 
problémů je náš malý po-
čet, navíc se téměř každý 
věnuje svému oddílu. Když 
jsem vycházela základní 
školu, v kmeni nebyl 
nikdo, kdo by nepomáhal 
s vedením oddílu, a pro-
tože jsem chtěla zůstat 
ve středisku aktivní, začala 
jsem vést taky. Když mi 
vyjde roverská a oddílo-
vá akce na stejné datum, 
raději oddílovou akci 
odložím, než abych k ní 
přistupovala otráveně pro-
to, že je to možná ta méně 
atraktivní varianta. Vedení 
mě baví, ale často na mě 
přijde krize, kterou pak 
léčím na roverských akcích 
i mimo středisko. 

Začal jsem vést, protože 
jsem měl pocit, že bych 
měl ve skautování nějak 
pokračovat i potom, co 
jsem odrostl ze skautského 
věku. Bavilo mě připravo-
vat akce pro kluky a neměl 
jsem pocit, že by mi to 
nějak bralo čas, ačkoliv 
jsem tomu asi nevěnoval 
tolik času, kolik jsem 
měl. Rád jsem s nimi čas 
trávil, měl jsem je rád a to 
je podle mne důležité. 
Na roverské akce se taky 
čas našel. My jsme vlastně 
plánovali programy kmene 
a oddílu spolu, takže 
jsme žádné křížení akcí 
řešit nemuseli. Teď jsem 
zatím tak trochu na volné 
noze, jak s kmenem, tak 
i s vedením, ale rád bych 
se k obojímu určitě jednou 
znovu vrátil. 

Matyáš Kohn – Sekáč
Bývalý vedoucí družiny 
skautů, bývalý člen 
roverského kmene

Barbora Mrázová – 
Wáška
Vedoucí smíšené družiny 
vlčat a světlušek Lvíčata, 
ranger v kmeni Medvědi

Rovering a oddíl? Bohužel 
kmen u nás ve středisku 
moc nefunguje, hodně 
roverů odešlo, přestalo je 
nejspíš bavit, že si program 
měli připravovat sami. 
Tomu by se dalo předejít, 
kdyby mezi námi byly 
silnější vztahy. Ostatní, co 
zbyli, si nejspíš myslí, že 
na to nemají čas a že exis-
tují jen povinnosti. Já ale 
moc rád jezdím na roverské 
akce, a tak si hledám kme-
ny jinde. Abych předešel 
křížení roverských a oddí-
lových akcí, hodně plánuju. 
Roverské akce, kterých je 
méně než těch oddílových, 
si zjistím dopředu. Podle 
nich potom zajistím, aby 
oddíl o nic nepřišel a já stí-
hal oboje. Když se stane, že 
musím nějakou roverskou 
akci vypustit, počkám si na 
ni příští rok. 

Filip Rujbr – Steve
Vedoucí smíšeného 
oddílu vlčat a mladších 
skautů

Petra Viktorová – Bongo
Vedoucí menšího oddílu 
skautek, ranger nepravi-
delně aktivního kmene
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J e pátek 19. 7. 2013. Schází-
me se na Boudě v krkonoš-
ském Obřím dole, kde začíná 

trochu nervózní seznamování. Češi 
se snaží zapamatovat si alespoň 
pár inských jmen – Torvi, Tuukka, 
Arttu, Heikki a čtrnáct dalších. 
Cizí jazyk, cizí lidé, jiné zvyky, jiná 
kultura… to bude výzva.

„Vážení vědci, dovolte mi, abych 
Vám představila jeho výsost 
moudrého diktátora země HRRR,“ 
snaží se nás utišit jakási zvlášt-
ně oděná paní. V tu chvíli dveře 
rozrazí dvoumetrový chlap jak 
hora a okamžitě se rozhostí ticho. 
„Přátelé,“ začíná, „Pozval jsem vás, 
vědce z vše vodních oborů, abyste 

mi pomohli přetvořit jednu zemi, 
která se táhne podél řeky. Nedávno 
jsem ji připojil k HRRR panství 
a potřeboval bych, abyste vytvořili 
nejdřív plán tohoto území a nako-
nec i model tak, aby jeho hodnota 
byla co největší. Nejde mi o peníze, 
ale o hodnotu pro přírodu, planetu, 
současné i další generace.“

AUTOR JAN TROJÁNEK – DEŠŤOVKA

Bez vody nežijeme. Ale jak žijeme s vodou? A jak voda žije s námi? Přesně to zkoumal česko-
-finský skautský projekt Waters United. Inspirujte se a ponořte se do tématiky vody také.

ROVERING METODIKA, DIDAKTIKA

VODOU SPOJENI

FOTO PETRI NIEMINEN – PETE
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A cíl akce je dán. Naši „vědci“ pracují 
ve čtyřech ateliérech, ve kterých kaž-
dý zastává určitou vodní specializaci. 
Během následujících deseti dní pilně 
studujeme, po skautsku. Vyšlápneme 
si do Krkonoš prozkoumat prameny, 
rašeliniště, doly a podzemní vodu. 
Jizerky projedeme na kole a při cestě 
se zastavíme na exkurzi v Josefodol-
ské přehradě. Zkoumáme kvalitu 
vody na rašeliništích, navštívíme 
Protrženou přehradu, úpravny 
pitné vody a čističky odpadních vod. 
Během „studia“ stíháme omrknout 
i stáčírnu vod Mattoni a sjedeme po 
vodě z Lokte za Karlovy Vary. Děsivý 
pohled se nám naskytá při návštěvě 
povrchového dolu Tušimice. Tolik 
krajiny padlo pro elektřinu! 

Poslední tři dny trávíme na tá-
bořišti a provádíme polovědecké 
experimenty. Vytváříme různé typy 
iltrů a čistíme jimi špinavou vodu, 

podobně jak jsme to viděli v úpravně 
vody. Potom porovnáváme, jaké typy 
půd jsou schopny zadržovat vodu, 
a řešíme, jak to ovlivňuje povodňový 
stav a erozi půdy. Ve svahu vyko-
peme dvě minikoryta řeky, jedno 
rovné, druhé meandrující, a pak na 
ně přivoláme povodně. 

Poslední den každá skupina pracuje 
na svém modelu nejlepšího říčního 
údolí. Vzniknou čtyři řeky s přehra-
dami, čističkami, lázněmi, městy 
a vesnicemi, elektrárnami, rybníky, 
kaskádami… Všechny modely dávají 
smysl, ale nic není dokonalé, každý 
prvek má i svoje nepříznivé důsled-
ky. Důležité však je před vládcem 
země HRRR obhájit své zpracová-
ní, zdůraznit výhody i nevýhody 
a chápat následky rozhodnutí. 
A těm jsme za deset akčních dnů na 
Waters United porozuměli o trochu 
více. Kromě „vodního rozhledu“ 
jsme získali nové kamarády z jiných 
oddílů i z Finska a vyzkoušeli si žít 
v anglicky mluvícím prostředí. 

METODIKA, DIDAKTIKA ROVERING

AKTIVITA
Modely koryta

Vytvořte si modely různých řek a prakticky zkoumejte jejich výhody a úskalí.
Nejprve najděte vhodný terén, kde můžete rozrýt povrch. Zvolte sklon 
podle toho, zda chcete objevovat prudkou horskou bystřinu či pomalou 
klidnou řeku v údolí. Pak vezměte do ruky krumpáč, rýč, lopatu a bag-
rování může začít. Koryto stačí mít 5 až 10 centimetrů široké a stejně tak 
i hluboké, délka metr až dva je dostačující. Co všechno můžete pozorovat?

Koryta různých tvarů
Jako první se zkuste zamyslet nad tím, co jednotlivá koryta člověku 
a přírodě umožňují. Rovné a široké koryto jako na dolním Labi se hodí 
pro lodní dopravu. Naopak meandry mají zpravidla velký význam pro 
faunu a flóru. Zjistěte jaký.
Na tomto modelu jde krásně předvést, co se stane při povodni. Ve stejný 
čas nalijte stejné množství vody do obou koryt a stopujte, jak dlouho bude 
vodě trvat, než se dostane dolů, řekněme k městu. Uvidíte, že rovným 
korytem voda projede rychle, bez zpomalení a v jedné vlně. Zato v mean-
drech voda ztrácí původní sílu, zpomalí se, rozlije se mezi meandry, část se 
vsákne a povodňová vlna má na město výrazně menší dopad.

Koryta na různých podložích
Pokud vytvoříte koryta na různých podložích, třeba na jílu, písku a černozemi, 
můžete pozorovat úbytek vody v řece. Nalijte do všech modelů stejné množ-
ství vody a změřte, kolik vody korytem prošlo a nevsáklo se. Diskutujte o tom, 
jak různá podloží ovlivňují běžný říční život nebo i povodňový stav. Které 
oblasti jsou nejvíce ohrožené? Například na propustných podložích stav vody 
během roku může více klesnout, to je nepříznivé mimo jiné i pro lodní dopra-
vu. Některé říčky mohou vyschnout úplně, což ovlivní život kolem. 
Podloží jílovitá zase vodu nevsakují, a tak je pravděpodobné, že při prud-
kých deštích či jarním tání celá řeka odvede všechnu vodu dolů korytem 
a může způsobit nepříjemné výkyvy hladiny a třeba i povodně.

Koryto neupravené bystřiny a koryto s umělými kaskádami
Dalším procesem, který vodní toky způsobují, je eroze, tedy přesun materiálu 
v korytě řeky. Každá řeka s sebou unáší jemný písek, kamínky, a když se řeka 
rozvodní a získá na síle, tak i pořádně těžké věci – balvany, domy, auta.
Vynalézavý člověk postavil kaskády na prudkých potocích a říčkách, které 
při náhlých deštích způsobovaly dole v obydleném údolí velké škody právě 
kvůli valícím se balvanům a kmenům. Kaskády jsou vlastně takové schody, 
takže voda se nemůže rozjet pořádně z kopce a získat na síle, ale musí po 
rovině, pak skočit o schod níž a pořád dokola až do rovin. Balvany, které 
nese, se zastaví na jednom ze schodů. Je tedy nutné kaskády udržovat čisté 
a tyto překážky po prudkých deštích odstranit, jinak by ztratily význam. 
Negativem je fakt, že stavbou kaskád člověk mění přirozený ráz řeky.
Vyzkoušejte jak. Do koryt nasypte různě velké kamínky, klacíky a podob-
ně. Pak sledujte, co se s nimi bude dít. Fungují kaskády? Který materiál se 
odplavuje nejdříve? Jaké množství vody pohne i těmi největšími kameny?
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ROVERING METODIKA, DIDAKTIKA

IN
ZERCE 

PRAČKA
Uznejte, že pračka by se na táboře občas hodila. Tak co si ji vyro-
bit? Potřebujete řeku nebo alespoň pořádný potok. Využijte sílu 
vody jako pohonu pračky.

VODNÍ TÉMATA 
Během WU jsme se zabývali pěti velkými tématy, pod nimiž se skrývalo:

 Člověkem přetvořená krajina – Příkladem je narovnávání řek a beto-
nování jejich koryt. To sice může být užitečné například pro lodní dopra-
vu, ale zároveň způsobovat značné problémy při povodních.

 Využití vody – Od potřeby pít, zemědělství přes lodní dopravu 
až ke sněžným dělům a vodním skautům.

 Zadržování vody v krajině – Jak vlastně funguje vodní cyklus, proč 
někomu vyschla studna a jakou mají roli přehrady při povodních.

 Kvalita vody – Co vlastně pijeme? Kyselé deště a podzemní vody. Jak se 
kvalitní voda pozná a kde ji najdeme.

 Eroze – Problémy povodní, odplavování půdy a také nádherná skalní 
města.

1  Nejdříve z krajinek vyrobte buben 
pračky a kolem něj lopatky jako vodní 
mlýn. Do středů stran bubnu zatlučte 
pořádný hřebík. Tím vyrobíte osičku 
na otáčení celé pračky. 

2  Na potoce najděte vhodné místo se sil-
ným proudem a do dvou vidlic položte 
ony hřeby. A už to jede a voda pohání 
táborovou pračku!

3  Teď už jen do středu bubnu přidělejte 
nějakou krabici a do ní dejte špinavé 
oblečení, pár kamínků a ekologický 
prací prostředek. Zmáčkněte tlačítko 
start a za den máte vypráno!

1
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SLOUPEK RO ROVERINGMETODIKA, DIDAKTIKA ROVERING

AKTIVITA
Kvalita vody

Kvalita vody se zkoumá z pohledu fyzikálního, chemického 
a biologického. V této aktivitě se zaměříme na biologické 
aspekty organismů žijících ve studánkách nebo potůčcích. 
Podle toho, co v potoce žije, se dá určit, jak je voda znečištěná. 
Vybavte se malými akvarijními síťkami, průhlednou nádobou, 
pořádnou lupou nebo nejlépe mikroskopem. A pak běžte lovit 
do terénu. Síťkou probírejte vodu u dna, pod kameny, v prou-
du i mimo něj a úlovky vymyjte do nádob. Až jich budete mít 
dost, pokuste se podle klíče určit, co jste chytili a v jak kvalitní 
vodě ten tvor žije. Vaše zjištění berte jen orientačně. Pro 
odborné určení kvality je třeba provádět výzkum mnohokrát 
a za pomoci statistiky.

AKTIVITA
Pod který strom, když prší?

Který strom dokáže na sobě vázat nejvíce vody? Znát odpověď 
je dobré, abychom věděli, kam se schovat za deště, význam 
to má však ještě větší. Les obecně má ohromnou schopnost 
zadržovat vodu a tím mimo jiné předcházet povodním.

Experiment je jednoduchý. Uřízněte z různých druhů stromů 
stejně velké větvičky. V jednom lavoru větvičky řádně namočte. 
Do druhé nádoby chytejte vodu, která z větvičky spadne, když 
s ní třesete. A porovnejte, který strom na sobě má nejvíce vody.

WATERS UNITED
je mezinárodní projekt, který společně organizují tři střediska 
libereckého kraje ve spolupráci s dvěma středisky z Finska. 
Třicet šest účastníků (půl Čechů, půl Finů) bádá a objevuje pro-
blematiku vody ze všech možných úhlů. V létě 2014 proběhne 
druhý ročník projektu Waters United tentokrát ve Finsku, kde 
se bude bádat o vodě v mořích.

Projekt Waters United 2013 byl spolufinancován Evropskou Unií – 
agenturou Mládež.

Na první poradu v novém roce se Roverský 
odbor vypravil do Ratíškovic. Na progra-
mu byla soutěž na RoverNetu k Projektům 
a Výzvám, příprava metodiky k roverskému 
programu, rozjezd regionálního roveringu 
a fungování roverských zpravodajů, optima-
lizace a vychytávky na RoverNetu. Nejen tato 
témata jsme zvládli za víkend řešit.
Mimo jiné jsme se shodli na uskutečnění Ro-
verské porady v termínu 3.–5. 10. 2014. Jejím 
hlavním tématem bude RoverNet aneb web 
o roverech pro rovery od roverů. Na poradě 
však bude prostor i pro další zajímavá témata.
Sbírat zkušenosti s roveringem na evrop-
ské úrovni vyrazí na konci dubna Karetka 
a Šmudla. Jakožto zástupci RO se zúčastní 
roverské Agory ve Štrasburku. Každoroční 
akce pro evropské rovery a rangres je mís-
tem k diskusi, sdílení a inspiraci k dalšímu 
pokračování v roverské cestě. 
Poslední dubnový víkend se Šle vydává 
reprezentovat RO na Meetro – setkání R&R 
Libereckého kraje, kde představí samotný 
RO i roverský program.
A do třetice všeho dobrého, Tulák a Koudy na-
vštíví v tentýž termín čekatelský kurz PoKrok. 
Účastníkům během hodinové aktivity pánové 
odhalí, co vše si pod slovem „rovering“ mohou 
představit, a přiblíží jim roverský program. Že 
byste podobnou návštěvu potřebovali i na va-
šem kurzu, roverském setkání nebo víkendové 
akci? Členové odboru jsou vám plně k dispozi-
ci, neváhejte nám napsat na ro@skaut.cz. 

ROVERSKÝ ODBOR 
VČERA A ZÍTRA
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„No jo, tak co bys čekal od toho 
zkorumpovanýho matlala!“ zařve 
Lojza. „Máš recht, dyť tam je teď 
zkorumpovanej úplně každej. Zlatý 
komunisti…“ přitaká Pepa a oba si 
řádně přihnou ze svého zlatavého 
nápoje. Typický obrázek z kdejaké 
české hospody. Ovšem o čem se ti dva 
vlastně baví? Chvíli posedíme s nimi.

Korupce je fenomén, který lidstvo 
sužuje již od nepaměti. Zejména 
v poslední době se korupce stala 
v České republice snad tím nejaktu-

álnějším tématem, které naplňuje 
stránky sdělovacích prostředků 
a zasahuje snad všechny sféry 
a úrovně společnosti. Že se nejedná 
o výjimečný jev, dokládá i řada 
studií významných mezinárodních 
organizací. A co to ta korupce 
vlastně je?

NIČENÍ VELKÉ A MALÉ
Slovo korupce má svůj základ 
v latinském slově cor -rumpo, což 
znamená kazit, ničit či poškozovat. 

Současná de inice korupce tak 
od své pramáti nezachází příliš 
daleko. Petr Vymětal z katedry poli-
tologie VŠE v Praze ji de inuje jako 
zneužití veřejného postavení pro 
dosažení inančního nebo jiného 
prospěchu. Korupce může nabý-
vat nejrůznějších podob a forem, 
přičemž vždy se jí účastní mini-
málně dvě strany. Nejjednodušeji 
ji lze rozdělit na základě rozsahu, 
na velkou a malou.

U velké se jedná o tzv. „velké ryby“, 
tedy korupci politických špiček a ji-
ných čelných představitelů veřej-
ného života. Úplatky zde dosahují 
astronomických výšin a prospěch 
korumpujícího i korumpovaného 
se tak ocitá mimo představy oby-
čejného občana. 

Malé korupci se též říká „byrokra-
tická“ nebo „korupce v běžném 
životě“. Nejobvyklejšími příklady 
jsou „drobné“ úplatky dopravním 
policistům za přehlédnutí přestup-
ku nebo různé druhy podlézání 
úředníkům za účelem urychlení 
byrokratických procesů. V malé 
korupci je zapojeno větší množství 
účastníků, ovšem úplatky jsou 
nepoměrně menší než v prvním 
případě, to ale neznamená, že je 
menším problémem. V mnoha 
zemích mohou být tyto vzory 
korupčního jednání akceptované 
jako „vžité“ či „dané“, jako tomu 

S korupcí si lámali hlavu už babylonský král Chammurapi, egyptský král Chetej nebo Římané. 
Dnes se o ní dozvídáme například ze stránek tisku nebo hospodských rozhovorů. My dnes výji-
mečně oba zdroje spojíme. 

AUTOR ONDŘEJ SCHMIDT – DR.OBEK
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bylo například v ČSSR za doby 
totality. A je na zvážení, jak moc 
se od té doby tyto „vžité“ normy 
proměnily.

STAROVĚKÁ KORUPCE
Korupce opravdu není nemocí 
dneška, jak si mnozí myslí, ale exis-
tovala i v dobách dávno minulých. 
Již ve starověké Mezopotámii se 
korupci snažil formálně postihnout 
Chammurapi ve svém zákoníku. 
Ze Starověkého Egypta je dochová-
no několik textů radících, jak na ko-
rupci. Zajímavý je třeba nápad 
krále Cheteje z roku 2000 př. n. l., 
který navrhoval podobnou metodu 
vymýcení korupce, o jaké je možné 
se dočíst v dnešních médiích, a to 
vyplácet úředníkům tak vysoký 
plat, aby se jim nevyplatilo brát 
úplatky. 

I v idealizovaném Starověkém 
Římě korupce bujela. Poukazuje 
na to množství zákonů, které 
upravují zločiny vydírání provin-
cií jejich správci, latinsky crimen 
pecuniae repetundarum. V čes-
kých zemích také není korupce 
novotou, první doklady máme 
již z 13. a 14. století. Proč se ale 
kolem ní začíná tvořit mediální 
rozruch až v posledních letech?

Lojza s Pepou mají jasno. Bez ustání 
tvrdí, že nám teď vládnou samí lum-
pové, které je potřeba vyměnit, nebo 
ještě lépe navrátit staré pořádky, 
kdy se zaručeně nekradlo. „Teda 
samozřejmě jako ve velkym, že jo,“ 
upřesňuje Lojza. “A lidi na sebe byli 
milí.” „Teda pokud na sebe zrovna 
nedonášeli, že jo,“ upřesňuji já.

PRYČ S NÍ?!
Jak jsme si ukázali, korupce není 
libůstkou pouze porevolučních 
gaunerů, ale i občanů staršího 

data narození, takže dneškem to 
opravdu nebude. Možná bychom 
se ve výše položeném dotazu měli 
zaměřit spíše na slovo „mediál-
ní“. Tam leží zakopaný pes. Nová 
média, jako je internet, masírují 
veřejnost, která se dovídá pikant-
nosti o možném i nemožném. Pod 
tímto nátlakem buď korupční 
jednání vypluje na povrch samo, 
anebo alespoň donutí jednat pří-
slušné instituce, aby s ní zatočily. 
Ať už je to jakkoli, naskýtá se 
mnohem důležitější otázka: „Jak se 
korupce zbavit?“ 

„Já bych je vyházel z vokna, jak to 
udělali ti husiti! Nic jinýho si neza-
slouží,“ radí Pepa. „Přesně! Přesně 
moje řeč,“ přikyvuje Lojza. Ano, 
husité jim nepohodlné z oken oprav-
du vyházeli. A pomohlo to? Později 
zase vyházeli jiní jiné. „To už to ale 
zabralo, ne?“ shodně namítají oba 
štamgasti. Vskutku? A nejen u nás 
se vyhazovalo, stínalo, věšelo, pálilo 
a čert ví, co ještě. Jaká změna poté 
ale nastala? „No nějaká určitě. To mi 

zase nenakukáš, že se nic nedělo!“ 
rozohňuje se Lojza. No ovšem, ale 
k lepšímu, či horšímu? Zmatené ml-
čení z míst, odkud se ještě před chvílí 
valily vlny hořekování, je dostateč-
nou odpovědí.

Je těžké soudit, názor si musí 
každý udělat sám. Věčné vysedá-
vání v hospodě a lamentování nad 
zprávami bulvárních médií, jako to 
zdatně zvládají naši dva štamgasti, 
nebude stačit. Nestačí ani vytváře-
ní unáhlených závěrů na základě 
jedné kusé informace z kdejaké 
webové stránky. Zajímavé a pod-
nětné návody a postřehy nabízí 
akademici, ale také angažovaní 
laici, nevládní neziskové organizace 
a v neposlední řadě i politické stra-
ny. Bez ohledu na zdroj je však vždy 
potřeba o informaci přemýšlet, 
podrobovat ji kritice a poté teprve 
případně přijmout za vlastní. Ne 
nadarmo se říká: „Dvakrát měř 
a jednou řež.“ Co přesně je korupce 
a jak s ní naložit, si tak nakonec 
nejlépe stejně zodpovíte sami… 

TÉMA
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KOHOUT Pavel. Úsvit – Kritika politického systému a návrh nové Ústavy 
pro Českou republiku. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2012.

DANČÁK Břetislav, HLOUŠEK Vít, ŠIMÍČEK Vojtěch. Korupce – Projevy 
a potírání v České republice a Evropské unii. Brno: Masarykova univerzi-
ta, Mezinárodní politologický ústav, 2006.

SCHELLE Karel, TAUCHEN Jaromír. Korupce – Včera a dnes (Sborník 
z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law).
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 Nadační fond proti korupci – www.nfpk.cz
Transparency International – www.transparency.cz/korupce
Odbor pro koordinaci boje s korupcí (Úřad vlády ČR) – 
www.korupce.cz
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T akzvaná „korupce“, které se 
v každých dalších volbách 
znovu pokoušíme zbavit, 

se odborně nazývá „state capture“ 
(únos státu). Je to velmi spletitý 
systém nejrůznějších vazeb, strate-
gií a íglů, za kterými stojí jednodu-
chý mechanismus:

1. Kmotři, tedy vlivní podnikatelé 
v pozadí, sponzorují politické stra-
ny a v nich „své“ konkrétní politiky. 
Dotyční politici pak za tyto peníze 
získávají vliv ve své straně a tím 
i naše hlasy.

2. Po zvolení si dosazují „své“ úřed-
níky a manažery státních irem 
(nebo tlačí na ty stávající pod po-
hrůžkou odvolání).

3. Úředníci a manažeři státních 
irem přidělují „svým“ kmotrům 

„výhodné“ zakázky.

Tento krásně zacyklený „únos“ 
se vyskytuje na kdejaké radnici, 
krajském úřadě či ministerstvu. Co 
s ním? Oblíbenou nadějí frustrova-
ných voličů je, že se jednoho dne 
zlepší „morálka ve společnosti“. 

Uprostřed skautského oddílu vám 
to tak nemusí připadat, ale podle 
různých výzkumů a psychologic-
kých experimentů je čestných lidí, 
kteří nic neukradnou ani ve chvíli, 
kdy by na to nikdo nepřišel, tak 
něco přes deset procent. To platí 
i pro mnohem „vyspělejší“ demo-
kracie. Když se budou skautští 
vedoucí hodně snažit, možná to 
dotáhneme na dvacet. Což sice 
může ve společnosti změnit hodně, 
ale korupci to neodstraní. No, není 
to beznadějné?

Není. Naštěstí stejně tak málo je 
totiž i lidí, kteří kradou za všech 
okolností. Většina lidí jsou prostě 
oportunisté: když není velké ri-
ziko, něco si odkloní, když hrozí 
jasný postih, odradí je to. Každý 
ze tří částí popsaného korupčního 

mechanismu je možné chytrými 
zákony zkomplikovat natolik, že 
se aktérům vzhledem k možným 
rizikům nevyplatí dělat. 

1. Zkomplikovat černé financová-
ní politiky
Sami vrcholní politici přiznávají, 
že strany jsou často inancovány 
z „tunelování“ veřejných zakázek, 
evropských dotací nebo „kupo-
váním“ politických rozhodnutí. 
Skutečný původ peněz většinou 
není možné vypátrat kvůli nedota-
ženým pravidlům pro inancování 
stran. Pokud budou strany muset 
hospodařit transparentně, velmi 
se ztíží možnost černého inan-
cování jejich činnosti a volebních 
kampaní. 

To znamená, že by bylo třeba 
zavést transparentní účty (tj. účty, 
do kterých může kdokoli nahlížet 
a vidět, od koho peníze přichá-
zejí a kam odcházejí) a provádět 
veškeré inanční transakce strany 
nad 20 000 korun pouze bezhoto-
vostně. Dále přijmout povinnost 
označovat politickou inzerci jmé-
nem zadavatele a desítky dalších 

AUTOR JIŘÍ BOUDAL, KOORDINÁTOR PROJEKTU REKONSTRUKCE STÁTU

Korupce je téma, které nás obklopuje, a aniž to mnohdy vnímáme, bezprostředně ovlivňuje. 
Velká část evropských států přijala zákony, které korupci výrazně omezily. Inspirujeme se i my?
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POMOHOU CHYTRÉ 
ZÁKONY

Podle výzkumů je čestných 
lidí, kteří nic neukradnou 
ani ve chvíli, kdy by na to 
nikdo nepřišel, tak něco 
přes deset procent.
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opatření v zákoně o inancování 
politických stran, který nám stále 
chybí.

Souběžně s tím jsou potřebná majet-
ková přiznání politiků, aby lidé, kteří 
rozhodují o veřejných penězích, ne-
mohli ve svých funkcích nepozoro-
vaně a nevysvětlitelně zbohatnout. 
Čeští politici mají sice povinnost 
vyplňovat majetková přiznání, ale 
je to jen formalita, která umožňuje 
zázračná zbohatnutí utajit. Ručně 
psaná přiznání jsou často nečitel-
ná a zákon nestanovuje výslov-
nou povinnost reportovat podíly 
v obchodních společnostech, což je 
rozšířená forma úplatku. Především 
ale politici hlásí pouze majetek 
nabytý v době své funkce, a zcela tak 
chybí srovnání s výchozím stavem, 
což umožňuje řadu triků a prakticky 
není možné ověřit, zda je přiznání 
pravdivé. K tomu je potřeba novela 
zákona o střetu zájmů.

2. Omezit vliv politiků na úřední-
ky a manažery státních firem
Jsme jedinou zemí v EU, kde úřední-
ci nejsou chráněni před politickými 
tlaky takzvaným zákonem o státní 
službě. Ten znemožňuje, aby si 
nový ministr mohl po příchodu 
do úřadu dosadit na vedoucí pozice 
své „koně“, kteří potom podle jeho 
pokynů odklánějí veřejné prostřed-
ky. Chybějící zákon by ale zároveň 
zásadně zpřísňoval pravidla pro 
úředníky, kteří svým rozhodnutím 
způsobí škodu - museli by ji částeč-
ně osobně uhradit. Také obsazování 
vedoucích pozic ve veřejných výbě-
rových řízeních a pravidla pro od-
měňování by měly být pevně dány. 

Totéž platí pro obsazování dozor-
čích rad a managementu státních 
irem. V řadě zemí si politik 

nemůže jen tak někoho dosadit 
nebo jej odvolat. Může to fungovat 
třeba takto: Každá státní irma má 

ve svých stanovách napsáno, jaká 
odbornost je v její dozorčí radě 
potřeba. Třeba v Budvaru by to 
mohli být bývalí vysocí manažeři, 
odborníci na export, na ochra-
nu značky, na pivovarnictví atd. 
Když chce ministr jmenovat člena 
dozorčí rady, pošle jeho profesní 
životopis odborné nominační 
komisi, která napíše stanovisko, 
zda kandidát splňuje požadavky, 
a to zveřejní na internetu. Pokud 
by se ministr přece jen rozhodl 
jmenovat kandidáta, který dostal 
negativní stanovisko, musel by to 
písemně odůvodnit na internetu. 
A málokomu se chce takto ztrácet 
politické body.

3. Znemožnit netransparentní 
vyvádění peněz do rukou kmotrů
Je potřeba, aby občané věděli, kolik 
peněz, za co a které irmě se platí 
z jejich daní. Nejjednodušší a nejú-
činnější opatření zavedli na Sloven-
sku, kde každá smlouva státu, kraje, 
obce nebo jimi vlastněných irem 
prostě začne platit až tehdy, když je 
zveřejněna na internetu v takzva-
ném registru smluv – je to nejlepší 
obrana proti předraženým zakáz-
kám, zbytečným nákupům nebo 
nevýhodným prodejům majetku. 
Za první rok na Slovensku ušetřili 
podle odhadů 20 až 30 procent.

Vedle toho je nutné, aby byly 
známy fyzické osoby, které stojí 
za dodavatelskými irmami, a bylo 
tak mezi nimi možné odhalit kmot-
ry a politiky. 

První změna k lepšímu je v plat-
nosti od 1. ledna. Podle nového 
zákona už nejsou možné zcela 
anonymní akcie, tedy ty, jejichž 
majitelem byl vždy prostě ten, 
kdo akcii – listinu fyzicky držel 
v ruce, aniž by existovala jakákoli 
evidence. Druhým, zásadnějším 
krokem je, aby ten, kdo získá 
veřejnou zakázku, musel rozkrýt 
své vlastnictví až ke konečným 
„bene icientům“.

Teoreticky to tedy tak složité není. 
Prakticky samozřejmě ano – o vět-
šině z těchto zákonů se u nás mluví 
už mnoho let, opakovaně už byly 
v parlamentu předloženy, jenomže 
se to vždy nějak zaseklo. Osobně 
jsem mírným optimistou a věřím, 
že díky cílenějšímu tlaku veřejnosti 
se tentokrát bude politikům mno-
hem hůře uhýbat. Jisté je jedno: 
bude -li dost voličů tyto zákony 
považovat za takovou prioritu, aby 
před příštími volbami brali v potaz, 
jak kdo pro ně hlasoval, bude 
rázem ve sněmovně i dost hlasů 
pro tyto zákony. 

REKONSTRUKCE STÁTU
je společný projekt protikorupčních organizací, firem a občanů ze všech 
regionů ČR. Cílem je prosadit devět chytrých protikorupčních zákonů. 
Při volbách se k podpoře zákonů písemně zavázalo 165 nových poslanců. 
Čtyři zákony už nyní projednává parlament, momentálně se je někteří po-
slanci pokoušejí rozmělnit a oslabit. Před příštími volbami Rekonstrukce 
hlasování všech poslanců vyhodnotí. Do Rekonstrukce státu se může jako 
ambasador zapojit kdokoli. Osobně pak bude pomáhat získávat hlasy 
poslanců a senátorů pro zákony a informovat o jejich práci své okolí.

 Více na www.rekonstrukcestatu.cz
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Jaká byla vaše první zkušenost 
s korupcí?
Před osmnácti lety jsem začínal jako 
makléř ve Fondu národního majet-
ku, který spravoval akciové podíly 
státu v částečně privatizovaných 
irmách. A tam jsem se poprvé setkal 

s tím, že stát přicházel o miliardy 
korun. Upozornil jsem na to svého 

šéfa, ale nic se nedělo. Potom jsem se 
rozhodl informace zveřejnit v tisku, 
ale reakce od médií byla nulová. A já 
jsem byl na hodinu vyhozen.

Jak taková korupce vypadala?
Šlo například o to, že se manažeři 
bank odvděčovali politickým stra-
nám za to, že je stát nechá dělat, co 
se jim zlíbí. Konkrétně v případě 
IPB (Investiční a poštovní banka, 
jedna z největších českých bank 
v 90. letech, její pád v roce 2000 
byl největším bankrotem v historii 
ČR. pozn. red.) manažeři z banky, 
kterou měli řídit, půjčovali peníze 
spřízněným irmám. Tyto irmy 
nakupovaly akcie banky až do 
chvíle, kdy jejich podíl byl větší než 
podíl státu. Takže manažeři ovládli 
banku z peněz klientů a stát nečin-
ně přihlížel. Protislužbou politic-
kým stranám, které toto jednání 
manažerů tolerovaly, bylo to, že 

společnosti ovládané skupinou IPB 
o iciálně igurovaly na seznamech 
sponzorů těchto politických stran.

V roce 2010 jste se stal ředitelem 
Státního fondu životního prostředí 
a opět se setkal s korupcí. Co se 
událo v tomto případě?
Těch situací, kdy jsem měl pocit, 
že by mohlo dojít ke korupčnímu 
jednání, bylo více. Poprvé jsem si 
všiml zvláštního zadání zakázky 
na čističku odpadních vod v Praze, 
což měl být projekt asi za dvacet 
miliard korun. V zadávací doku-
mentaci byla kritéria předem šitá 

TÉMA  ROZHOVOR

LIBOR MICHÁLEK
je senátor, ekonom, bankéř 
a whistleblower. Pracoval ve Fondu 
národního majetku na minister-
stvu financí, v Komisi pro cenné 
papíry a jako expert dohledu nad 
finančním trhem v České národní 
bance. V srpnu 2010 se stal ředite-
lem Státního fondu životního pro-
středí a v prosinci téhož roku podal 
trestní oznámení kvůli podezření 
z trestného činu pletichy při zadání 
veřejné zakázky a při veřejné sou-
těži. Získal cenu Nadačního fondu 
proti korupci a Cenu Františka 
Kriegla za statečný, systematický 
a nekompromisní boj proti korupci 
ve státní správě. V roce 2012 byl 
zvolen senátorem za Prahu 2 a 3.
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OZNÁMENÍ 
KORUPCE 
ČASTO SPOUŠTÍ 
DOMINO
Rozhovor se senátorem a whistleblowerem Liborem 
Michálkem o tom, jak konkrétně vypadá korupce v Česku 
a jak nacházet odvahu se proti ní postavit.

AUTORKA JANA KARASOVÁ – KAMI

TÉMA  ROZHOVOR

Blaze těm, kteří se drží práva, 
tomu, kdo si v každém čase 
vede spravedlivě. 
Žalm 106, 3 
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na míru určitému konsorciu irem. 
Další podezřelá věc byl požadavek 
na realizaci zakázky na poraden-
ství. To je typický nástroj na vyvá-
dění veřejných prostředků. Měla 
se objednat konzultační irma za 
osmdesát miliónů korun. Přitom 
její praktická přidaná hodnota 
by byla nulová, protože odměňo-
vání nebylo svázáno s tím, jestli 
Evropská komise schválí nebo 
neschválí projekt, se kterým tato 
irma měla pomáhat. Z jednoho 

z rozhovorů s právníkem této irmy 
pak vyplynulo, že část peněz měla 
jít na sponzorování politické kam-
paně. Což se pravděpodobně mělo 
udělat tak, že by si irma zadala 
nějakou další analýzu, za kterou by 
zaplatila nějaké fyzické osobě, a ta 
by pak zaplatila reklamu v médiích. 
Vypsat tuto zakázku jsem odmítl. 

Oznámil jste někomu svá podezření?
Šel jsem za ministrem vnitra, ten 
mi však řekl, že u policie nemá 
nikoho, komu by důvěřoval. Snažil 
jsem se sejít s premiérem, ale 
z Úřadu vlády jsem nedostal odpo-
věď. Nakonec jsem na doporučení 
ministra vnitra nahrál několik 
rozhovorů a ty jsem poslal médiím. 
Dva dny předtím jsem s nahrávka-
mi šel na policii, ale policejní pre-
zident o tom informoval premiéra, 
čímž porušil mlčenlivost. Z roz-
hovorů bylo zřejmé, že poradce 
ministra životního prostředí chce 
manipulovat některé zakázky a že 
o jeho jednání ví i ministr životního 
prostředí.

Tentokrát byla odezva médií pozitiv-
ní. Jaké to mělo důsledky?
Nejprve rezignoval ministr životní-
ho prostředí a pak musel odstoupit 
i policejní prezident. Celkově však 
tato kauza odšpuntovala řešení 
dalších případů, které byly na 

policejním prezidiu drženy pod po-
kličkou. Spustilo to domino, které 
také pomohlo vyčistit situaci na 
Magistrátu hlavního města Prahy.

Ale zároveň jste byl opět vyhozen 
z práce i vy. Co vás vedlo k tomu 
i přes tuto hrozbu proti korupci 
vystupovat?
Shodou okolností jsem před těmi 
osmnácti lety učinil osobní roz-
hodnutí a vzal jsem si za vzor pro 
svůj život osobu Krista, který kladl 
velký důraz na spravedlnost. Vůbec 
jsem tenkrát netušil, že se s nějakou 
korupcí setkám. Ale když jsem se 
s ní pak setkal, vždy jsem se snažil 
jednat tak, abych z toho vyšel s čis-
tým svědomím. Přestože to vždy 
mělo nějaké negativní důsledky pro 
konkrétní osoby, můj hlavní motiv 
byl ochránit peníze daňových po-
platníků, klientů nebo zaměstnance 
Státního fondu životního prostředí. 
Zde byl plán, že se sto padesát 
zaměstnanců vyhodí a místo nich se 
najmou externí poradci. Představa, 
že budu u něčeho, při čem si vyho-
dím odborníky a za čtyřnásobně 
vyšší částku najmu předem určené 
irmy… To bych se asi nemohl ani 

do zrcadla podívat.

Jak vlastně včas zaznamenat, že 
se možná zaplétám do korupčního 
jednání?
Jeden z novinářů mi říkal, že 
v mém případě bylo velmi pře-
kvapivé, že požadavky na mě 
vybalili ve velmi krátké době a ve 
velkém měřítku. Jeho zkušenost 
z kauz, kterými se předtím zabýval, 

byla, že si různí lobbisté, kmotři 
a kmotříci obmotávali úředníky, 
bankéře nebo jiné veřejné činitele 
kolem prstu postupně. Začínalo to 
obědem, pokračovalo narozenina-
mi, návštěvou nočního klubu, poté 
třeba prodlouženým víkendem 
v Dubaji nebo safari v Africe za-
střešené, v uvozovkách, odborným 
seminářem. A touto salámovou 
metodou, kdy se začne na nějaké 
maličkosti a přeroste to v něco 
velkého, si člověka zaháčkovali. 
Nejprve zkusili, jestli i on zvládne 
něco malého. A pak, když se osvěd-
čil, tedy korupční terminologií zís-
kal kredit, z něj udělali šéfa nějaké 
velké státní irmy. To znamená, že 
by člověk měl zareagovat správ-
ným způsobem i ve chvíli, kdy se 
jedná o malé peníze nebo jinou 
nabídku, ze které mu plyne výho-
da. Třeba i když policista zastaví 
někoho na dálnici a naznačí, že by 
přestupek mohl být bez bodů, když 
něco půjde do kapsy přímo jemu.

Může něco změnit, když se proti ko-
rupci postaví lidé třeba jen ve svých 
městech a vesnicích?
Domnívám se, že má velký význam 
ozvat se i v maličkostech, když 
se setkají s něčím negativním 
na místní úrovni. Konkrétní pří-
klad se týká jedné mladé asistent-
ky, která se odvážila vypovídat 
proti svému šéfovi a oznámila, 
že se chová agresivně ke svým 
asistentkám a zneužívá je. To opět 
spustilo domino. Policie monito-
rovala rozhovory, a když si pro 
šéfa přišla policie, nenapadlo jej 
nic lepšího než zavolat na „své 

ROZHOVOR TÉMA

Whistleblower je zaměstnanec, který je na svém pracovišti svědkem 
závažných nelegitimních, neetických nebo nezákonných praktik provádě-
ných se souhlasem nadřízených a informuje o nich osoby nebo instituce, 
které mohou sjednat nápravu.
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O SVÝCH ZKUŠENOSTECH S KORUPCÍ NAPSAL LIBOR MICHÁLEK KNIHU ZNIČTE TO, 
NEBO TO ZNIČÍ VÁS…

kontakty“ na státním zastupi-
telství. Skončilo to tím, že byl 
odvolán vrchní státní zástupce 
a jeho náměstek. Poté, co odešli, 
se otevřely kauzy, které oni drželi 
dlouhou dobu pod pokličkou. 

A to jen díky tomu, že se jedna 
z asistentek zachovala statečně, 
nenechala si chování svého šéfa 
líbit a oznámila vše na policii.

Ve skautu často žádáme o něja-
ké granty a dotace. Můžeme si 
nějak všimnout, že i tady se jedná 
 neférově?
Ze zákona máte právo si vyžádat 
metodiku, podle které město 
rozhoduje o přidělení hodnocení 
projektům. Pokud člověk cítí, že je 
metodika dělána vágním způso-
bem, třeba že je tam velká váha 
subjektivních kritérií, je to první 

signál, že může existovat tendence 
přihrát dotaci někomu konkrétní-
mu. V takových případech je dobré 
oslovit zastupitele nebo radní. 
Přímo o korupční jednání by se 
jednalo, kdyby váš zástupce přišel 

na radnici a úředník mu naznačil, 
že by se s tím dalo něco udělat, ale 
stálo by to nějaké úsilí — úplatek. 
Potom má smysl se obrátit na poli-
cii. A přitom získat čas a nepostavit 
se hned vůči úředníkovi odmíta-
vě, aby pak bylo možné společně 

s policií zajistit důkazy. To by se 
pravděpodobně muselo jednat 
o velké dotace. Úředník si asi 
neřekne o desetitisícový úplatek 
u padesátitisícové dotace.

Co nebo kdo vás v mládí ovlivnil tak, 
že jste byl schopný se proti korupci 
postavit?
Asi nejvíce můj děda, který byl 
shodou okolností skaut. Navíc byl 
hodně antikomunisticky naladěný. 
A vyjádřit se proti komunistickému 
režimu před rokem osmdesát devět 
vždycky znamenalo dostat za uši. 
Byl jakýmsi rebelem a jeho přístup 
mě hodně formoval.

Jaké hodnoty bychom ve výchově 
měli zdůrazňovat, abychom korupč-
ní jednání potlačili?
Myslím si, že by měl být kladen 
důraz na odpovědnost. Je důleži-
té si uvědomit, že když nechám 
věcem volný průběh, bude se 
korupce šířit jako rakovina a dusit 
společnost. Odhaduje se, že kdyby 
se omezila korupce, nemusíme 
téměř řešit de icit státního roz-
počtu. Ale není to jen odpovědnost 
k abstraktnímu veřejnému zájmu, 
korupce se dotýká lidí přímo, 
osobně. Třeba tím, že sto padesát 
lidí dostane vyhazov z organizač-
ních důvodů. Další důležité hod-
noty pak jsou poctivost, čestnost, 
obětavost a v některých případech 
oznámení korupce vyžaduje i sta-
tečnost a víru. 

TÉMA  ROZHOVOR
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V průzkumu Transparency International mezi zaměstnanci na téma důvo-
dy (ne)oznamování závažných pochybení na pracovišti 25 % odpovědělo, 
že by vedení upozornilo, 4 % by upozornili policii a 2/3 respondentů 
uvedlo, že by tyto skutečnosti neoznámili z důvodu:
 STRACH z pracovních obtíží (případné odvety),
 POCIT ZBYTEČNOSTI oznámení,
 NEVÍRA, že by oznámení vedlo k řešení situace.
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KATASTROFICKÁ STUDIE 
KORUPCE
Přiblížit veřejnosti současný stav 
české politiky se pokusila významná 
česká politoložka Vladimíra Dvořá-
ková v knize s příznačným názvem 
Rozkl(r)ádání státu. A ve své snaze 
byla rozhodně úspěšná. 

Poměrně útlá knížka je přehledně 
rozdělena na čtyři části. V prvních 
dvou autorka objasňuje aktuální 
situaci a na konkrétních kauzách 
dokládá svá tvrzení o převážně špat-
ném stavu české politiky. Třetí část 
je věnovaná studii kauzy Právnické 
fakulty Západočeské univerzity 
v Plzni, na které záhadně rychle zís-
kali tituly někteří významní čeští po-
litici. Ačkoli je tato kauza mediálně 
známá, dost možná budete šokováni 
tím, kam až korupce v české politice 
může zajít. V poslední čtvrté části se 
autorka snaží čtenářovi napovědět, 
co se s celou situací dá dělat a jak se 
může každý čtenář do snah o zlep-
šení situace zapojit. Katastro icky 
působící studie o zkorumpované 
české politice tak má svůj alespoň 
částečně optimistický závěr. 

Text je doprovázen vtipnými 
ilustracemi, které čtenáře při čtení 
zachraňují před depresí. U některých 
zvláště vydařených se určitě zasměje-
te. A ačkoli odbornost knihy vyžaduje 
při čtení velkou pozornost, každý 
trochu zodpovědný občan s drobným 
zájmem o politické dění by jí měl 
kousek svého času věnovat. (Mon)

KORUPCE VĚČNĚ ŽIVÁ
Rozhlasový dokument Korupce jako 
historický fenomén vysílal Český 
rozhlas 6 v březnu 2012 v rámci 
pořadu Historie věčně živá. Exkurze 
do současnosti i historie odhaluje, 
že zkorumpovaný dnešek není ani 
tak černý, ani tak výjimečný. 

První část pořadu představuje 
pražskou cestovní agenturu Cor-
rupt Tour, která zajišťuje zájezdy 
po vilách kmotrů a dalších korupč-
ních destinacích. Rozhovor s jejím 
zakladatelem Petrem Šourkem 
dokazuje, o jak zajímavý a aktuální 
koncept jde. Krátká stopáž a lehká 
zmatečnost hovořícího ovšem této 
části ubírají na srozumitelnosti.

Druhá část pořadu odhaluje formy 
korupce za první republiky a Slo-
venského štátu a dává je do sou-
vislosti s dnešní realitou. Na toto 
téma hovoří historik Milan Zemko 
a editor časopisu Forum Historiae 
Peter Šoltés. Přestože jsou oba 
Slováci, český posluchač by neměl 
mít problém porozumět jak řeči, 
tak obsahu.

Korupce se na nás valí ze všech 
stran a jistě není od věci na ni 
pohlédnout odlehčeně i vážně. 
Třicetiminutový rozhlasový pořad 
splňuje oboje a nelze jej než dopo-
ručit. (Dr.Obek)

TIPY (NEJEN) NA LITERATURU TÉMA

KORUPČNÍ TIPY
SmartMaps Navigator
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DVOŘÁKOVÁ Vladimíra. 
Rozkl(r)ádání státu. 
Praha: Universum, 2012, 175 s.

Korupce jako historický feno-
mén. In: Historie věčně živá 
[rozhlasový pořad]. Připravila 
Daniela VRBOVÁ. ČRo 6, 
24. 3. 2012 21:10.
bit.ly/1gq1rRV
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ZPRÁVY CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM

POKEC S RO 
PODRUHÉ
PRAHA Druhý Pokec s Roverským 
odborem se uskutečnil 16. břez-
na v pražské Čítárně na Jin-
dřišské. Vedle roverů z Prahy 
se tu objevili i RS z Olomouce 
a Veselí nad Lužnicí. Témata byla 
různorodá od zakládání kmene, 
přes RoverNet po informace 
o roverské činnosti domovských 
střediscích každého ze zúčast-
něných. Roverský odbor také 
konečně osobně přivítal dalšího 
člena, Radka Papáčka, který se 
bude zabývat propagací a komu-
nikací RO. 
(Miroslav Martinek – Sid)

NOVÁ „SKAUTSKÁ“ ŠKOLA 
V ETIOPII
ETIOPIE Na konci roku 2013 byla 
v Etiopii otevřena další sbírková 
škola projektu Postavme školu 
v Africe, která nahradila původ-
ní nevyhovující budovu. V nové 
škole ve vesnici Woininata vznikly 
čtyři kompletně vybavené učebny, 
které budou sloužit 196 studen-
tům. Součástí školního areálu je 
i zařízení na zachytávání dešťové 
vody a nové záchody. Sbírkového 
projektu Postavme školu v Africe se 
v minulém roce zúčastnilo více než 
40 skautských oddílů, které vybraly 
bezmála 400 000 korun. (lad)

VELKÉ AKCE MAJÍ 
SVŮJ ODBOR
V březnu Výkonná rada Junáka 
zřídila Odbor pro velké akce. 
Poslání odboru je: 
 vytvoření, udržování a rozvoj 

nástrojů pro podporu pořádní vel-
kých akcí v Junáku; 
 vytváření a udržování sítě spolu-

pracovníků pro oblast velkých akcí 
(supervizoři, odborníci, partneři…); 
 být kompetentní, fungující 

a uznávané zastřešení při ústředí 
Junáka pro oblast velkých akcí; 
 zajišťování výběrových řízení 

a supervize pro potenciálně 
kritické akce (podpora pro ostatní 
velké akce). (lad)

HLEDÁ SE POŘADATEL PORADNÍ SKÁLY 2015
Odbor vlčat a světlušek hledá pořadatele pro celostátní vzdělávací akci 
Poradní skála 2015, která je určena pro vedoucí vlčat, světlušek a benja-
mínků. Cílem Poradní skály je zejména výměna zkušeností, inspirace k od-
dílové činnosti, setkání lidí, ale také nastínění dalšího směřování rozvoje 
programu a získání zpětné vazby k současnému programu. Pořadatelé, 
kteří by chtěli akci uspořádat, se mohou do 15. dubna 2014 přihlašovat 
do výběrového řízení na ovas@skaut.cz. (lad)

SKAUTSKÁ PŘÍRUČKA O ADHD
Odbor Skauting pro všechny vydal příručku, která se snaží změnit vnímání 
dětí s ADHD a naučit vedoucí s takovými dětmi lépe pracovat. ADHD totiž 
neznamená jen to, že je dítě ztřeštěné, nepozorné či necitlivé k ostatním. 
Celá problematika je daleko složitější a pouhým kontaktem s těmito dětmi 
není možné tomuto „modernímu“ fenoménu porozumět. Příručku je k dis-
pozici na spv.skauting.cz/wp -content/uploads/2013/10/ADHD_web.pdf. (lad)

„Do stejného oddílu jsem chodil se spoustou později zajíma-
vých osobností, třeba s Matějem Ruppertem, se všema třema 
Geislerkama, s Erikem Taberym… děti uvědomělých rodičů. 
Byl to vlastně ilegální skautský oddíl a pro mě bylo vzrušující 
vědět, že ti nejvěrnější můžou splnit skautský slib, což bylo 
především pro naši vůdkyni Káču ohromně riskantní.“
Roman Týc v rozhovoru pro Pátek, magazín Lidových novin, 
14. 2. 2014

ROVEŘI NA HORÁCH 

ČERVENÁ VODA Brněnské jarní 
prázdniny strávilo dvacet tři roverů 
a rangers na sjezdovkách u Červe-
né Vody při akci RoverHory 2014. 
Denní program byl složen z lyžová-
ní, jízdy na snowboardu a dalších 
aktivit na svahu pod taktovkou 
zkušených instruktorů. Po večerech 
si účastníci mohli vybrat ze vzdělá-
vacích přednášek, filmů, acrojógy 
(„akrobatické jógy“), sauny, hraní 
na kytaru či kulečníku. Akce měla 
velký úspěch a organizátoři se těší 
na viděnou na RoveHorách 2015. 
(Ivana Kučerová – If)
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CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM ZPRÁVY

ČESKÝ SKAUT NA FINSKÉM 
„SVOJSÍKÁČI“
FINSKO Severské obdoby Svojsíkova 
závodu se v únoru zúčastnil ostravský 
rover Okoun. Joron Jäljillä je každo-
roční víkendová soutěž pro čtyř-
členné týmy. Letošní ročník se konal 
ve městě Raahe. Mezi disciplínami se 
objevilo například sestavení nosítek, 
odhad 2 minut a 34 sekund, poznává-
ní stop, výroba saní, házení polenem, 
přechod po ledu na čas, pantomima, 
test ze zdravovědy a mnoho dalšího. 
O Okounových zážitcích si můžete 
přečíst na bit.ly/1dHvViN. (sham)

PROCVIČ SI CIZÍ JAZYK 
NA KAPRÁLOVĚ MLÝNĚ
Skautská základna Kaprálův mlýn 
ležící v Moravském krasu nabízí 
možnost zlepšit si cizí jazyk kon-
verzací s rodilým mluvčím. Skauti 
či skautky starší 18 let se mohou 
stát dobrovolníky. Jejich úkolem 
bude starat se o skupinu zahranič-
ních skautů, kteří budou u Mlýna 
tábořit. Zájemci se mohou přihlásit 
na volunteer@kapraluvmlyn.cz!

VALNÝ SNĚM JUNÁKA
LITOMYŠL Delegáti Valného 
sněmu Junáka, který se konal 
od 28. do 30. března v Litomyšli 
odhasovali nový název naší orga-
nizace, a to Junák – český skaut, 
z. s. Dalším rozhodnutím, které 
sněm učinil, je setrvání Junáka 
ve WAGGGS a zároveň registrace 
děvčat do WOSM. Novou náčelní 
se stala Eva Měřínská, staronovým 
náčelníkem Marek Baláš – Čiča, 
funkce místonáčelních budou ná-
sledující tři roky zastávat Vendula 
Bušková – Véňa a Michal Tarant 
– Majkl. Mezi hosty, kteří k de-
legátům promluvili, byli ministr 
školství Martin Chládek, členka 
Evropského výboru WOSM Milena 
Pecarski či zástupkyně WAGGGS 
Pascale Vandersmissen. (JK)

OBROK 2015 BUDE!
Roverský odbor 19. března 
vybral organizátora příštího 
ročníku  ObRoku. Stal se jím tým 
ve složení: Sekáč, Bill, Agi, Kulda 
a Pampe. Další ročník se ten-
tokrát uskuteční v Libereckém 
kraji.  ObRok je celostátní setkání 
roverů a rangers pořádané jednou 
za dva roky v jarních měsících. 
Ročník 2013 byl náhle přesunut 
na září kvůli rozsáhlým záplavám, 
a proto se další ObRok blíží rych-
leji než obvykle. Vítěznému týmu 
redakce gratuluje a přeje mnoho 
sil do plánování této oblíbené 
roverské akce. 
(sham)

PŘEDNÁŠKY Z EKUMENIC-
KÉHO SEMINÁŘE ONLINE
Audionahrávky z 24. skautského 
semináře Ekumenické lesní školy 
jsou k dispozici na stránce 
els.skauting.cz/knihovna. Víkendo-
vý seminář proběhl v lednu v Praze 
a mezi přednášejícími byli také: 
kněz a biolog Marek Orko Vácha, 
astronom Jiří Grygar – Dřímal, 
 pedagog a publicista Jiří Zajíc 
– Edy, spisovatel Jiří Stránský či 
Karel Schwarzenberg. Tématem 
letošního semináře byl „Život“. 
(lad)

„Na Janu Hamáčkovi je hned poznat, že je to skaut, protože 
lidi nerozděluje, ale dává dohromady, a to je u skautů zá-
kladní předpoklad,“ dodává Gazdík. Pod vlivem foglarovek se 
Hamáček v prosinci 1989 přihlásil do oddílu vodních skautů 
doma v Mladé Boleslavi. [Jan Hamáček se stal nejmladším 
předsedou Poslanecké sněmovny PČR.]
Magazín Práva, 8. 2. 2014
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ZPRÁVY SNĚM

PŘIPRAVILY LUCIE SMOLKOVÁ – LUU A JANA KARASOVÁ – KAMI

JAK SE USNESL

Na sněmu jsem byl v ser-
vis týmu v sekci ubytování 
a překvapilo mě, jak dobře 
nám to šlo. Byli jsme 
připraveni na větší nápor 
lidí. Líbila se mi celková 
atmosféra a také to, že 
jsem se setkal s lidmi, 
které znám z kurzů. Jaké 
rozhodnutí nejvíce ovlivní 
skautské vedoucí, nedoká-
žu odhadnout, ale líbí se 
mi, že se začínají vytvářet 
pomůcky pro vzdělávání 
vedoucích přímo v oddíle. 
Velice zajímavá debata 
se vedla o apolitičnos-
ti Junáka v reakci na 
prohlášení vedení před 
prezidentskými volbami. 
Myslím si, že v takových 
chvílích bychom se měli 
ozvat a bránit se, aby se 
neopakovala nechvalná 
historie. 

Jako odpůrkyně vystoupení 
z WAGGGS jsem ráda, že 
jsme se usnesli na kom-
promisu, tedy na variantě 
superSAGNO (děvčata 
budou členkami WAGGGS 
i WOSM, pozn. red.). Celá 
volba Náčelnictva se mi 
zdála dost úsměvnou, pro-
tože jsme v podstatě neměli 
mezi kým volit, takže všich-
ni kandidáti (až na jednoho) 
měli svůj mandát jistý již 
na začátku volby. Věřím 
ale, že si nové náčelnictvo 
naši důvěru zaslouží a jejich 
rozhodnutí posunou Junáka 
vpřed. Na Valný sněm jsem 
jela poprvé, bez jakékoliv 
představy o jeho velikosti 
a průběhu. Proto mě dost 
překvapilo, že nás tam 
bylo tolik, a také potěšilo 
zvládnutí celého víkendu 
organizátory. Vše fungovalo 
bez větších zádrhelů. 

Moje pozice byla v organi-
zaci, dělal jsem, co bylo po-
třeba, od nošení židlí po do-
plňování mýdla. Pomáhat 
na sněmu byla nová, příjem-
ná a obohacující zkušenost. 
Jsem rád, že jsem mohl být 
u toho a poslouchat návrhy 
i diskuze. Nejvíce podle 
mě rovery ovlivní Strategie 
Junáka do roku 2022. Pro-
tože roveři se hodně podílí 
na programech pro mladší 
věkovou skupinu. A proto 
je pro ně důležité vědět, 
jakým směrem připravova-
ný program vést. Ať už to 
jsou programy lesní praxe, 
zdravovědy nebo jiné. Nové 
Náčelnictvo se od minulého 
moc nezměnilo. Což je 
samozřejmě dobře, protože 
mají s touto funkcí určité 
zkušenosti. A navíc jsem 
na ně neslyšel jedinou 
kritiku! 

Dominik Kovář – Déčko
17 let, servis team

Pavla Šuláková
19 let, selegátka 
za Ústecký kraj

Robin Nováček
16 let, servis team
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SNĚM ZPRÁVY

Na konci března se v Litomyšli uskutečnil dlouho očekávaný 14. valný sněm Junáka. Setkalo se na 
něm více než čtyři sta skautů a skautek z celé České republiky. Mezi delegáty a především v servis 
týmu bylo hned několik desítek roverů. Jak roveři sněm vnímali? Která rozhodnutí považují za 
důležitá? Co Junáka čeká v příštích letech? Sedm z nich se o své zážitky podělilo v anketě.
Reportáž z Valného sněmu si můžete přečíst ve Skautském světě, představení nového Náčelnic-
tva najdete v časopise Skauting.

Asi nejdůležitějším rozhod-
nutím jsou nové stanovy. 
Činnost roverů ovlivní 
jedna jejich část, která bude 
nově umožňovat zastávat 
některé činovnické funkce 
již od patnácti let. Nejvíc 
mne překvapilo Náčelnic-
tvo a Výkonná rada Junáka. 
Čiča na konci sněmu vyjá-
dřil přání, aby se odstranila 
nedůvěra a vnímání nej-
vyšších složek Junáka jako 
„vrchnosti“, která se snaží 
prosadit své tajné záměry 
proti ostatním. Musím se 
přiznat, že jsem před sně-
mem měl tak trochu pocit, 
který by náš staronový ná-
čelník rád z naší organizace 
odstranil, snad za to mohly 
strojené formulace návrhů 
usnesení, snad špatně zvo-
lená komunikace. Ze sně-
mu jsem však odjížděl jako 
důvěřující. 

Na sněmu se mi líbilo 
opravdu hodně věcí. 
Například, jak to bylo celé 
zorganizované, nebo také 
to, že jsem měl možnost 
se setkat nebo alespoň 
vidět nejvýše postavené 
skauty v České repub-
lice, a všem jsem mohl 
tykat. Myslím si, že mezi 
nejdůležitější rozhod-
nutí bylo to, jestli holky 
zůstanou ve  WAGGGS 
a také zvolení nového 
názvu Junáka, a potom 
i samotné zvolení nového 
Náčelnictva. Všechny 
tyto body jsou podle mě 
hodně důležité. Soudím, že 
žádné z rozhodnutí rovery 
nemůže nějako extrémně 
ovlivnit. A věřím, že nové 
Náčelnictvo bude dělat 
svoji práci stejně tak dobře 
jako doposud. 

V Litomyšli jsem nikdy 
předtím nebyla a velmi 
příjemně mě toto město 
překvapilo. Taky jsem 
obdivovala organizátory, 
protože vše skvěle klapalo 
a měli vymyšlený i hezký 
doprovodný program. 
Nejdůležitější rozhod-
nutím sněmu je podle 
mě zachování členství 
ve WAGGGS. V Náčelnic-
tvu v některých funkcích 
zůstaly staré známé tváře, 
některé se pozměnily. 
Doufám tedy, že s touto 
změnou přijde i nová 
energie a Náčelnictvu se 
bude dobře spolupracovat 
například na Strategii 
Junáka do roku 2022, která 
je jedním z „jejich“ témat 
k řešení. 

Marie Bradová
19 let, delegátka 
za okres Děčín

Tomáš Foldyna – 
Drákula
25 let, delegát okresu 
Frýdek-Místek

Na sněmu se mi nejvíce 
líbila přátelská atmosféra, 
veselost delegátů i servi-
sáků. Překvapením pro 
mě bylo, že i přes takové 
obrovské množství skautů 
nebyl znatelný žádný chaos. 
Za nejdůležitější pokládám 
odsouhlasenou změnu 
názvu organizace. Přeci jen 
jsme s dosavadním názvem 
vystupovali na veřejnosti 
už od roku 1993. Jeho 
nepraktická délka chvílemi 
rozčilovala i mě, proto jsem 
velice ráda, že se název 
změnil a zároveň v názvu 
stále je slovo „Junák“. 
Před sněmem jsem hodně 
přemýšlela, jaké by to bylo, 
kdyby se tak náš český 
Junák nadále nejmenoval. 
Bylo by to matoucí, ob-
zvlášť pro nováčky, protože 
naše hymna dokonce slo-
vem „junák“ začíná. 

Nikola Girčáková
17 let, servis team – 
infostánek a skrutátorka

Filip Kovář
16 let, servis team
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KYJOV, MĚSTO FOLKLORU
Srdcem kyjovského regionu je 
samozřejmě Kyjov. První zmínky 
o tomto starobylém městě po-
cházejí už z dvanáctého století. 
A kdyby dávný germánský kmen 
Langobardů, jejichž hroby byly 
jen tak mimochodem nalezeny 
při stavbě kyjovského Kau landu, 
uměl psát, jistě by písemné důkazy 
potvrzovaly existenci Kyjova již 
v dobách mnohem starších.

Prohlídku města začněte na náměs-
tí, kde váš pohled určitě zaujme 
největší dominanta Kyjova – rene-
sanční radnice. Odtud se vydejte 
směrem ke kyjovskému zámečku, 

ve kterém se nachází Vlastivědné 
muzeum, v němž se dozvíte mnoho 
zajímavostí o zdejší historii, lido-
vých zvycích a přírodě. Nejen malé 
návštěvníky nadchne stálá expozice 
ukazující ve velkoplošném diora-
matu živočichy v jejich přirozeném 
prostředí. Pokud vás městské po-
tulování unaví, v Kyjově se dá najít 
spoustu příjemných míst k posezení. 
Například v zimě i v létě je přístup-
ný městský park, který leží naproti 

kyjovské skautské klubovně. Výbor-
ná čajovna je v přízemí Městského 
kulturního střediska na náměstí 
a nejlepší zákusky ve městě mají 
v cukrárně naproti gymnáziu.

Od roku 1921 se v Kyjově pravidelně 
každé čtyři roky koná folklorní festi-
val Slovácký rok. Festival je zasvěce-
ný lidovým zvykům, hudbě a tanci. 
Tisíce účinkujících všeho věku 
v bohatých lidových krojích víc než 
devadesát let oživují tradice, které 
sice dávno nepatří do našeho každo-
denního života, jsou však nedílnou 
součástí kulturního dědictví celého 
našeho národa. Na další Slovácký rok 
se můžeme těšit už v roce 2015.

TRADICE, TRADICE, TRADICE
I mimo Kyjov je na co se koukat. 
V podstatě v každé vísce v okolí se 
každoročně pořádají hody – několi-
kadenní lidové oslavy hojnosti, veselí 
a blahobytu. Obvykle se hody konají 
v den svátku patrona, kterému je za-
svěcen místní kostel či kaple. Folklor 
je tady na Slovácku stále živý a bez 
hodového veselení si tu téměř nikdo 
nedokáže život představit.

Znovuobnovenou tradicí je jíz-
da králů ve Skoronicích. Chlapci 
a mladí muži na koních ozdobených 
pestrobarevnými mašlemi dopro-
vází převlečeného „krále“ (mladíka 
oblečeného do ženského kroje, s bílou 
růží v ústech). Původ této prastaré 
lidové tradice není jasný, avšak bývá 
spojován jak s různými pověstmi, tak 
se skutečnými historickými událost-
mi. Má se za to, že zvyk pochází už 
z předkřesťanských dob. Dávné tradi-
ci, která je dokonce zapsaná na sezna-

AUTORKA ANNA HANDLÍŘOVÁ – ENY

Snad žádný jiný region v České republice není tolik spjatý s lidovými tradicemi jako Kyjovsko – 
kraj plný zpěvu, nádherně barevných krojů a dobrého vína.

SVĚT KOLEM NÁS NA CESTĚ

KYJOVSKO
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KYJOVSKÝ ZÁMEČEK S MUZEEM
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mu nehmotného světového dědictví 
UNESCO, dodala věhlas účast na již 
zmíněném festivalu Slovácký rok. 

Návštěvníka Kyjovska neupoutá jen 
nehmotné kulturní bohatství tohoto 
regionu, ale také historické památky. 
Kupříkladu barokní zámek v Miloti-
cích vypadá téměř jako z pohádky. 
Není divu, vždyť se zde také natáče-
ly! Před jeho návštěvou se můžete 
podívat na pohádky Za humny je 
drak, Žabí princ nebo Nebojsa. Při 
cestě z pohádky do pohádky nevyne-
chejte zámecký park, který k zámku 
přiléhá a nabízí mnoho tajemných 
zákoutí k prozkoumání.

Koho omrzí památky a kultura, může 
vyzkoušet jednu ze sítě cyklostezek 
Moravské vinařské stezky, nebo si 
vyšlápnout na milotický kopec Náklo. 
Vrch nedosahuje žádné závratné 
výšky, leží pouhých 265 metrů nad 
hladinou moře, v poslední době však 
proslul díky hypotézám tvrdícím, 
že právě tady mohlo ležet centrum 
Velkomoravské říše. Milovníkům pří-
rody se jistě zalíbí i ve Chřibech, které 
jsou jako stvořené pro výšlapy a túry. 
V tomto „horském pásmu“ se nachází 
několik architektonických zajímavos-
tí, z nichž nejslavnější je hrad Buchlov 
a zámek Buchlovice. Za návštěvu 
stojí také romantická zřícenina hradu 
Cimburk v blízkosti města Koryčany.

PRAVĚKÉ OSÍDLENÍ 
I SLAVNÝ GENETIK
Na Kyjovsku najdeme i několik 
opravdových zvláštností, z nichž ta 
možná nejzajímavější se nachází 
v nevelké obci Hýsly. Před místním 
obecním úřadem stojí nejmenší 
sluneční hodiny na světě, jejich 
pozlacený mosazný „ciferník“ měří 
pouhých 9×9 milimetrů.

Asi jedenáct kilometrů od Kyjova 
leží vesnice s názvem Želetice. U té 

se nachází národní přírodní památ-
ka Na Adamcích, kde rostou některé 
chráněné druhy rostlin – koniklece, 
hlaváčky jarní, třemdavy bílé, ale 
i vstavače vojenské, jedny z našich 
nejkrásnějších orchidejí. Nejvhod-
nější doba pro návštěvu Adamců je 
přelom května a června, kdy jsou 
třemdavy a vstavače v květu.

Nedaleko od Želetic, v obci Šardice, 
stojí augustiniánská biskupská rezi-
dence, která vznikla přestavbou staré 
sýpky. Rezidence s klenutými stropy 
a nádherným štukem nyní slouží jako 
muzeum s expozicí měřidel a vah, 
dříve v ní však opakovaně přebýval 
zakladatel genetiky J. G. Mendel.

V podstatě na celém území Kyjovska 
se nacházejí archeologická naleziště 
z pravěkých dob. V Kyjově to byli 
Langobardové a ve Věteřově u Kyjo-
va lid pojmenovaný příhodně jako 
Věteřovská kultura. Kyjovsko je kraj 
živý, neustále se proměňující a pře-
kvapující. Vždyť už Petr Bezruč psal 
ve své básni: „Vždy veselo v Kyjově 
bývalo, vždy veselo v Kyjově bude.“ 

Tak jen ať to vydrží. Na zdraví. 

NA CESTĚ SVĚT KOLEM NÁS
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KROJOVANÝ HODOVÝ PRŮVOD V ŽELETICÍCH
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S edím na předním sedadle 
maršrutky – meziměstské-
ho minibusu z Bordžomi 

do hlavního města Tbilisi. V Česku 
budou čtyři odpoledne, v Gruzii 
sedm večer a našemu kmeni zrov-
na začíná schůzka. Tak mu píšu 
esemesku: „Zdravím vás z promi-
nentního (ale strašně nepohodlné-
ho) místa za popraskaným čelním 
sklem maršrutky směr Tbilisi!“ 
To místo je opravdu nepohodlné, 
zvláště od té doby, co si ke mně 
přisedl další spolucestující a já 

jsem natlačená mezi ním, řadicí 
pákou a pokuřujícím řidičem. Ale 
nešlo odmítnout, Gruzínci jsou 
extrémně pohostinní a urazit je, 
když mi vyhradili místo, na kterém 
běžně jezdí ctihodné bábušky 
a otcové klanů, prostě nebylo 
v mých silách. Tak počítám minu-
ty, řidičovy vykouřené cigarety 
a pozoruji praskliny na předním 
skle, které tady má úplně každá 
maršrutka, takže mne tato drobná 
vada přestala po dvou jízdách 
znepokojovat.

Za sebou mám několik dnů stráve-
ných na různých místech Gruzie. 
A před sebou tři dny v uprchlické 
vesničce Koda. Kvůli uprchlíkům 
jsem tu především. Od kon liktu 
v Jižní Osetii uplynulo pět a od vál-
ky v Abcházii už dvacet let, přesto 
v Gruzii žije více než čtvrt miliónu 
tzv. vnitřně vysídlených osob. 

GURGANA Z BORDŽOMI, 
DŘÍVE Z ABCHÁZIE
„Bude nás už skoro půl milionu,“ 
říká čtyřicetiletá Gurgana, která se 
narodila v Abcházii, ale už téměř 
dvacet let bydlí v Bordžomi, lázeň-
ském městě v centrální Gruzii. V po-
čtech přehání, ale ve svém příběhu 
ani trochu. „Bydleli jsme v krásném 
dvoupatrovém domě, za sousedy 
jsme měli Gruzínce, Abcházce, 
Rusy… nikdy jsme s nikým neměli 
problém. Přijížděli k nám turisti 
odevšad, z Japonska i z Českoslo-
venska. V devadesátém druhém, 
kdy v Abcházii začaly nepokoje, 
jsme s rodiči odletěli posledním 
bezplatným letadlem do Tbilisi.“ 

V Abcházii záhy začala opravdo-
vá válka. Čtvrt miliónu lidí odtud 
uteklo a třicet tisíc Gruzínců bylo 
zavražděno během masakru v městě 

Gruzie je Bohem obdařená země pro místní i pro turisty – hory, moře, víno, čaj, krásné kostely 
a pohostinní lidé. Co se jí však nedostává, je mír. Za posledních dvacet let zažila hned několik 
malých ozbrojených konfliktů, po nichž zůstalo napětí a tisíce uprchlíků.

AUTORKA JANA KARASOVÁ – KAMI

SVĚT KOLEM NÁS NA CESTĚ

GRUZÍNSKÝ PŘÍPITEK 
NA MÍR

FO
TO

 JAN
A KARASO

VÁ – KAM
I



35

Suchumi. Komplikovaný kon likt 
je do dneška nevyřešený. Abcházie 
funguje jako samostatný stát, Gruzie 
její území však považuje za vlastní. 
Nemá cenu soudit, která strana je 
v právu, místo toho mě zajímá, jak se 
s touto situací vyrovnávají obyčejní 
lidé. Do Abcházie se pro tentokrát 
nepodívám, ale do života běženců, 
jak se uprchlíci sami nazývají, mám 
možnost nahlédnout dostatečně.

BEZ PRÁCE A BEZ OKEN
Gurgana se svým manželem a dvěma 
syny bydlí v útulném bytě v jednom 
z bývalých lázeňských sanatorií. 
Voda teče dvakrát denně, topit si 
musí v kamnech, ale elektřinu mají, 
protože skoro z každého okna čouhá 
komín a satelit. Jen co však vyjdete 
z bytu na chodbu, budova vypadá 
jako dům duchů. Společenské míst-
nosti, ve kterých se dříve scházeli 
lázeňští hosté a ještě dnes je zdobí 
štukové stropy, jsou bez oken a bez 
podlahy. Zdi, dveře, zábradlí jsou 
popsané docela aktuálními nápisy 
jako „50 Cent“ nebo „Messi“.

Za byty ani elektřinu uprchlíci 
neplatí, vše hradí vláda, která navíc 
každému přispívá 28 lari na měsíc, 
což je asi tři sta českých korun. 
Většina běženců jsou nezaměstnaní 
a vládní příspěvky jsou jejich jediné 
příjmy. Gurgana chvíli učila ve škole, 
ale v posledních letech je bez práce, 
proto si chce udělat podnikatelský 
kurz, který nabízí jedna místní ne-
ziskovka. Její manžel, vysokoškolsky 
vzdělaný lingvista, občas pracuje na 
stavbách. Se svou situací si Gurgana 
moc hlavu neláme a místo toho 
radostně glosuje, že od příštího 
roku jim má vláda přidat, a připí-
jí si s námi ořechovým likérem: 
„Na naše země, na přátelství, na to, 
aby byl všude mír a abyste už nikdy 
nemuseli nikam přijet dělat rozho-
vor o běžencích!“

VZPOMÍNKY NA VÁLKU
Několik rozhorů s uprchlíky mne 
i přes její přání ještě čeká. Před 
sebou mám několik smutných, 
ale nakonec nadějných setkání 
s vnitřně vysídlenými po kon-
liktu v Jižní Osetii v roce 2008. 

Zatímco válečná traumata běženců 
z Abcházie jsou přece jen skrytá 
pod vrstvou času a opadané omítky 

jejich dočasných domovů, domky 
osetinských uprchlíků ještě září 
novotou a podobně na tom jsou 
i jejich vzpomínky. 

Uprchlíci, se kterými se setká-
vám, opravdu mají jakousi jiskru 
v oku i ve slovech, je v ní trocha 

stesku a bolesti, hodně odhodlání 
a naděje, a něco, čemu já nemůžu 
porozumět. „Jedna stará paní vidě-
la, jak jejího manžela po vypuknutí 
kon liktu zabili ozbrojenci. Sama 
se pak pokusila o sebevraždu. Teď 
dělá lektorku v našem komunit-
ním centru a učí mladé holky šít,“ 
vypráví můj průvodce, osmnácti-
letý Illia. 

ILIA Z KODY, 
DŘÍVE Z JIŽNÍ OSETIE
Když začala v Osetii válka, byl 
zrovna na prázdninách v Bordžo-
mi, domů už se vrátit nemohl: „Je-
diná věc, která mi z Osetie zůstala, 
je klíč od mého pokoje. Někdy 
vtipkuji a říkám, že jsem se 

NA CESTĚ SVĚT KOLEM NÁS

Slovo „uprchlík“ je v odborné terminologii vyhrazeno lidem, kteří utekli 
z domu za hranice svého státu. Těm, kteří své domovy museli nedob-
rovolně opustit, ale přitom zůstali ve své zemi, se říká IDPs – internal 
displaced persons (vnitřně vysídlené osoby). Gruzie patří mezi třicítku 
států, ve kterých IDPs tvoří významný podíl.
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narodil, když mi bylo třináct, 
protože nemám fotky ze svého 
dětství.“ Dneska bydlí v uprchlické 
vesničce a studuje práva na univer-
zitě v Tbilisi. Vysokou školu platí 
uprchlíkům vláda, i přesto nemají 
uplatnění jisté. „Je pro nás těžké 
najít si práci. Pár lidí z vesnice 
má malou farmou, někdo prodává 
v obchodě nebo tady v novinovém 
stánku,“ ukazuje Illia na budku, 
která je pojmenovaná po řece 
protékající Jižní Osetií. 

Víra v návrat je tu všudypřítom-
ná, stejně jako naděje na mírové 
řešení obou kon liktů. „Na mír!“ 
připíjíme si s Illiovou rodinou, 
která mě pozvala na oběd. Ptám 
se, zdali ví, co se stalo s jejich do-
mem. Kroutí hlavou: „Asi ho někdo 
vypálil nebo zbořil.“ Zpět do své 
vesnice se s gruzínskými pasy ne-
dostanou. Když se rozplývám nad 
kopci, které se tyčí za bývalými 
vojenskými kasárnami, ze kterých 
je nyní uprchlická vesnička, říká 
mi Illia: „To nic není oproti horám, 
které jsme měli doma na Kavkaze. 
Tam by ses měla zajet podívat!“ 
Ráda bych, ale Jižní Osetie je pro 
mne zakázaným územím, i když 
mnohem méně než pro Illiu…. 

SVĚT KOLEM NÁS NA CESTĚ

 INZERCE

Zažijte 

vichřici poznání!
SCIENCE CENTER 

3D PLANETARIUM

LIBEREC

3D planetárium

Kontroverzní Sexmisie

Ohromující experimenty

AKTUÁLNÍ SITUACE
Samostatnost Abcházie a Jižní Osetie uznává jen několik států, napří-
klad Rusko. Gruzie považuje oba regiony za součást svého území, nemá 
však nad nimi žádnou moc, tu vykonávají místní vlády. Gruzínci se na 
tato územi dostanou jen těžko. Cizincům se cesty do obou regionů ne-
doporučují, dá se dostat do Abcházie a omezeně i do Jižní Osetie, ta je 
však považována za příliš nebezpečnou.
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PŘÍBĚH SVĚT KOLEM NÁS

J iří byl zbožným a schopným 
vojákem v císařské armádě 
Římské říše. Zabitím obludy 

v lybijském městě Silené a vysvo-
bozením princezny se mu podařilo 
obrátit celé město na křesťanství. 
Král na jeho počest nechal postavit 
kostel a za odměnu mu dal mnoho 
peněz, které Jiří věnoval chudým. 
Králi nařídil, aby naslouchal při 
bohoslužbách, ctil kněze, udržo-
val kostely a měl soucit s nemoc-
nými a chudými. Poté Jiří odjel 
z města.

Když císař Dioklecián vyhlásil 
hon na křesťany a po tisících 
je zabíjel, rozhodl se Jiří vzdát 
veškerého majetku a stát se mni-
chem. Místodržící Dacián jej nechal 
surově zbít železnými holemi a uvr-
hl jej do vězení. Smrtelné následky 
přežil, neboť se mu zjevil Kristus 
a zbavil ho bolesti. Následně Daci-
án najal kouzelníka, který měl Jiří-
ho otrávit jedovatým nápojem, on 
ale přežil bez následků. Kouzelník 
tedy připravil ještě silnější jed a Jiří 
ho znova vypil, aniž by se mu cokoli 
stalo. To kouzelníka přesvědčilo 
o pravosti křesťanské víry a rozho-
dl se také stát křesťanem, za což ho 
však stihla smrt z rukou Daciána. 

Jiřího mučení ale pokračovalo. Uvá-
zali mu na krk těžký kámen a drásali 
jeho tělo kolem s hřeby. Pak ho hodili 
do nehašeného vápna a bičovali, 
přesto na sobě nedal znát bolest. 
Statečnost, kterou Jiří zapůsobil na 
Daciánovu manželku, ji obrátila na 
křesťanskou víru. Zoufalý Dacián, 
kterému se nepodařilo světce přimět, 

aby uctíval pohanské modly, a jehož 
žena se mu postavila na odpor, je 
nechal oba popravit stětím. 

Svatý Jiří je nejen patronem skau-
tů, ale také Gruzie či rytířů. Je sym-
bolem statečnosti a zmužilosti. Bývá 
zobrazován jako drakobijec – hrdina 
a mučedník, jenž přemohl svody světa 
a zvítězil nad drakem, který symboli-
zuje zlo, hřích, lest a přetvářku. 

STATEČNOST 
SVATÉHO JIŘÍ
24. dubna slaví skauti na celém světě svátek svatého Jiří, jediného rytíře mezi svatými, kterého 
lord Baden -Powell zvolil za skautského patrona. Legendy o sv. Jiří napsané různými autory 
v odlišných dobách se od sebe v některých detailech liší, všechny ale nesou základní poselství 
o jeho charakteru, jenž má být skautům příkladem.

AUTORKA VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ

Legendy o svatém Jiří nesou silné poselství o síle víry, odvaze a lásce 
k bližním. Překonávat těžkosti a podávat svědectí o své víře občas vyža-
duje odvahu stejně jako boj s obludou. Vítězí však ti, kteří se nikdy ne-
vzdají. Je také příkladem, že pro správné přesvědčení stojí za to snášet 
bolest až do konce, což si na svátek sv. Jiří připomínáme na Ivančeně 
uctěním památky našich bratrů padlých za 2. světové války.

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:
Jaké hodnoty a pravdy jsou v mém životě nejdůležitější?
Jde o hodnoty, kvůli kterým bych byl ochoten snášet bolest a příkoří?
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V znikají ve vaší obci hluchá 
místa, kam nikdo nezavítá, 
protože jsou zanedbaná? 

Sousedé se mezi sebou neznají? 
Hrozí vaší obci nebo jejímu okolí 
nebezpečí? Chystá se ve vašem 
okolí nějaký developer ve spolu-
práci s místními zastupiteli posta-
vit obří obchodní dům, spalovnu 
nebo podobnou stavbu, o kterou té-
měř nikdo z místních obyvatel ne-
stojí? Bojíte se znečištění životního 
prostředí ve vašem okolí? Nemu-
síte čekat do příštích komunálních 
voleb ani zakládat novou politickou 
stranu. Prostě s tím začněte něco 
dělat… hned. A vyrostete. 

Je základním prvkem demokracie 
(ze starořec. dēmos = lid, kratéō 
= vládnu), že se každý občan 
podílí na chodu obce. Pokud se 
této výzvy nechopíme a budeme 
jen spoléhat na to, co udělají druzí, 
pak vlastně demokracii dusíme. 
Takové aktivní občanské činnosti 

bez nároku na odměnu se říká 
komunitní dobrovolnictví nebo 
„grassroots volunteering“. 

JAK NA TO?
Nemusíte být zběhlí v současném 
politickém dění, znát právní normy, 
mít dobré známosti nebo peníze. 
Stačí se dívat kolem sebe, dostat 
nápad a realizovat ho. Na to je 
nejlepší mít partnery, kamarády, 
kteří se do toho pustí s vámi, což 
by v roverském kmeni neměl být 
žádný problém. 

Abyste mohli nějakou palčivou 
otázku ve svém okolí začít řešit, je 

třeba si nejprve problém pojmeno-
vat. Určete si, co chcete změnit. 
Co se vám ve vaší obci nelíbí? Co by 
mohlo lépe vypadat nebo fungovat? 
Určitě vás několik věcí napadne 
na příští cestě do školy, budete -li 
se dobře dívat. Poslouchejte, čtěte 
a zajímejte se, co si o veřejných vě-

cech myslí ostatní. Nebo jen vyčkej-
te, až si sami v duchu podrážděně 
řeknete: „No toto je ale hloupě 
udělané. Proč to nikdo nezmění?“ 
A pak se sami opravte: „Proč jsem 
to ještě nezměnil já?“ 

Takový první projekt může vypadat 
velmi prostě. Upozorněte na pro-
blém. Můžete například na daném 
místě uspořádat protestní hap-
pening jako Přátelé havířovského 
nádraží. Ti se převlékli do módních 
výstřelků 70. let a informovali 
kolemjdoucí o hrozbě zbourání 
architektonicky cenného nádraží, 
jež bylo právě v 70. letech postave-
no. Nebo zvolte nějakou trvalejší 
intervenci do veřejného prostoru – 
třeba natřete zrezivělé zábradlí 
či ušmudlané lavičky. Můžete se 
inspirovat u dobrovolníků z Brna-
-Líšně, kteří se za pomoci skautů 
chystají na nevyužitém pozemku 
vybudovat jedlý park. Jsou lidé 
ve vaší ulici stále zalezlí uvnitř, 
i když je venku slunečné počasí? 
Třeba to změní obyčejné, na pů-
dách posbírané židle, rozmístěné 
na širokém chodníku. Možností je 
nekonečné množství.

AUTORKA VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ

Pokud chceme měnit svět, je nejlepší začít od sebe, od svých měst a vesnic. Příklady, kdy se 
obyvatelům podařilo změnit k lepšímu své okolí, lze najít po celém Česku.

SVĚT KOLEM NÁS DOBROVOLNICTVÍ

STRUČNÝ MANUÁL 
KOMUNITNÍHO 
DOBROVOLNÍKA

Stačí se dívat kolem sebe, dostat nápad a realizovat ho.
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Rozhodnete -li se řešit nějaký 
problém, nezapomeňte, že ani jako 
skupina na to nejste sami. Aby měl 
projekt smysl, vaše iniciativa se 
nezhroutila a mohla se dál rozvíjet, 
nutně potřebujete podporu ostat-
ních obyvatel. Budujte sousedské 
vztahy. Z městského prostředí 
může za takový dobrý příklad slou-
žit festival Zažít město jinak nebo 

cyklojízdy pořádané sdružením 
Auto*MAT. V některých vesnicích 
spolu sousedé udržují blízké vztahy 
a slaví tradiční svátky, jako jsou 
masopust, hody či dožínky. Pokud 
to u vás neplatí, můžete se pokusit 
tyto aktivity obnovit. S vesničany 
dobře pracuje uznávaná česká 
umělkyně Kateřina Šedá. Jeden 
z jejích mnoha vesnických projektů 
spočíval v tom, že se jí podařilo 
odvézt celou vesnici do Londýna, 
kde její obyvatele nechávala vyko-
návat činnosti, které běžně dělají 
v konkrétní dobu u sebe na vesnici. 
Byla to pro ně humorná zkušenost, 
díky níž mezi nimi vznikl pocit 
sounáležitosti. A pro Londýňany 
zase veselá podívaná.

O problému můžete také uspořá-
dat veřejnou panelovou diskusi 
s odborníky. Na problematickém 
místě lze uspořádat veřejný piknik 
a doplnit jej tematickou výstavou, 
velmi populární jsou také work-
shopy – tvůrčí dílny. Jejich podstata 
spočívá v tom, že organizátoři 
připraví prostor, materiál a lektory, 
kteří zájemcům pomohou naučit se 
nějaké neobvyklé dovednosti nebo 
něco vyrobit. Na jaře je možné s ši-
kovnými kamarády podpořit cyklis-

tickou dopravu tím, že uspořádáte 
workshop, na němž si kdokoli může 
s vaší pomocí opravit staré kolo. 
Na podzim můžete třeba zorgani-
zovat výrobu ptačích krmítek, které 
pak účastníci rozmístí ve městě. 

Nezapomeňte o svých aktivitách 
dobře a včas informovat. Dejte 
o sobě vědět. Vytvořte si Faceboo-

kový pro il a internetové stránky, 
na nichž bude kdokoli moci vaše 
aktivity sledovat a oslovit vás 
s dalšími tipy nebo vám nabídnout 
pomoc. Podaří -li se vám v ostatních 
probudit zájem o danou problema-
tiku a dát tyto lidi dohromady, pak 
máte napůl vyhráno. 

Abyste nedělali zbytečné chyby 
a získali potřebné know -how, ne-
zapomeňte neustále zjišťovat, jaké 
máte možnosti a v jakém stadiu se 
kauza, kterou řešíte, právě nachází. 
Buďte informovaní. Dostanete-
-li se k řešení komplikovaného 
problému nebo více problémů 
najednou, rozdělte si úkoly. Bude-

-li mít každý z vaší skupiny jasně 
vymezenou oblast, kterou sleduje 
a nese za ni odpovědnost, neztratí-
te se v přehršli informací. Neza-
pomeňte sledovat úřední desky, 
účastnit se zasedání zastupitelstva, 
klást politikům otázky a vznášet 
požadavky. 

Za dobrý příklad úspěšné změny 
tlakem na místní samosprávy mo-
hou sloužit dvě loňská velká měst-
ská referenda – v Praze 7 za nové 
výběrové řízení na budovu radnice 
a v Plzni proti stavbě obchodního 
centra v centru města. Iniciátoři 
obou referend byli posléze oceněni 
Bílou lilií, cenou za mimořádný 
praktický přínos při prosazování 
principu transparentnosti ve veřej-
né správě.

Ačkoli někdy můžete mít pocit, 
že bojujete s větrnými mlýny, 
nevzdávejte se a vytrvejte. 
Pravidelnost vašich akcí, i kdyby to 
měly být jen interní schůzky, udrží 
vaše aktivity při životě. A hlavně: 
nejste -li zatím zkušenými aktivisty, 
neberte si velká sousta. Začnete-
-li od drobností, na které stačíte, 
získáte rychle zkušenosti potřebné 
k větším projektům a vaše inici-
ativa neskončí hned na začátku. 
A na závěr poslední doporučení: 
inspirujte se jinde! 

DOBROVOLNICTVÍ SVĚT KOLEM NÁS

 www.vlakovenadrazihavirov.cz
www.ferovasnidane.cz
www.auto -mat.cz
www.zitbrno.cz
www.chodcisobe.cz
www.stromyamy.org/brno -lisen/
zazitmestojinak.cz
letnasobe.cz
zaholesovsko.wordpress.com
www.nadacevia.cz
www.agora -ce.cz/mezinarodni -projekty/ceske -grassroots-
-organizace -jdou -do -evropy/

Podaří -li se vám v ostatních probudit zájem 
o danou problematiku a dát tyto lidi dohromady, 
pak máte napůl vyhráno. 
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N a celém světě funguje řada 
lidskoprávních organizací 
a jednou z těch největších je 

Amnesty International, která je u nás 
známá především svou podporou 
československého disentu. I díky ní si 
totalitní komunistický režim tolik „ne-
troufal“ na naše politické vězně, jako 
byli Václav Havel, Jiří Dienstbier starší 
nebo Ivan „Magor“ Jirous.

Jak jim mohla nějaká zahraniční 
organizace pomoci? Velmi jedno-
duše – prostým projevením zájmu 
o vězněné. Totalitní režim jim 
nemohl příliš ublížit, když vládě 

chodily celé řady dopisů ze za-
hraničí, dotazy na jejich zdravotní 
stav a apely na propuštění. Ačkoli 
doba normalizace rozhodně nebyla 
procházkou růžovým sadem, ani 
sovětský satelit Československo 
by neustálo tlak zahraničí, kdyby 
některý z těchto vězňů záhadně 
zmizel nebo se jeho zdravotní stav 
výrazně zhoršil.

TŘÍMINUTOVÝ PODPIS
Stejnou strategii v dnešní době 
uplatňuje Amnesty v rámci kampa-
ně 3 minuty stačí. Její česká sekce si 
zvolila několik vězňů svědomí, které 

podporuje formou dopisů zasíla-
ných vládám států, které je vězní. 
Vězňové svědomí jsou političtí věz-
ni, kteří jsou zavření za své názory. 
Kdyby se od nich veřejně distanco-
vali, mohlo by to vést k jejich pro-
puštění, ale tím by porušili veškeré 
své zásady. Proto jsou obrazně řeče-
no vězni svého vlastního svědomí. 
Podpisy na jejich podporu se sbírají 
na ulicích a na webové stránce 3mi-
nutystaci.cz. Každý podpis, ať inter-
netový či papírový, je odeslán jako 
dopis apelující za vybraného vězně. 
V letošním ročníku kampaně sbírá 
česká pobočka Amnesty podpisy 
na podporu těchto vězněných: 

 Ales Běljackij – předseda bě-
loruské lidskoprávní organizace 
Vjasna, uvězněný po nespravedli-
vém soudním procesu v roce 2011. 
Hlavním argumentem proti němu 
bylo to, že svou lidskoprávní orga-
nizaci inancoval pomocí zahranič-
ního účtu. Doma v Bělorusku totiž 
povolení ke zřízení účtu nedostal, 
protože mu stát blokoval fungování 
samotné organizace.

 Kim Džung -nam – jedenáctile-
tý kluk ze Severní Koreje, který 
v roce 2011 se svou matkou náhle 
zmizel. Jeho strýc, lidskoprávní 
aktivista, se obává, že jsou oba 
v koncentračním táboře Jodok, 
stejně jako celá řada dalších, která 
tam skončila za aktivismus svých 

Čteme to dnes a denně: na Ukrajině, v Číně nebo v Indii zatkli toho a toho aktivistu a odsoudili 
jej k několikaletému vězení. Možná si říkáme: „Je to tragédie, porušování lidských práv. Jenže 
co já s tím zmůžu?“ Nic? Ba naopak – stačí se ozvat!

AUTORKA MARKÉTA TĚTHALOVÁ – MAKI

SVĚT KOLEM NÁS THINK GLOBAL, ACT LOCAL

SLOVEM PROTI NÁSILÍ
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příbuzných. Provozování pracov-
ních táborů Severní Korea tvrdo-
šíjně popírá. O jejich existenci ale 
svědčí výpovědi bývalých vězňů, 
třeba v knize Útěk z tábora č. 14, 
a další důkazy jako například 
satelitní snímky.

 Soni Sodi – učitelka a aktivist-
ka z Indie zatčená v roce 2011 
za údajné napomáhání a podporu 
maoistickým rebelům. Ona sama 
přitom porušování lidských práv 
na straně rebelů i vlády vždy 
odsuzovala.

Amnesty International se nezamě-
řuje jen na nespravedlivě vězněné 
– další oblasti, jimiž se zabývá, 
jsou práva žen, diskriminace nebo 
problematika světového obchodu 
se zbraněmi…

MÍSTNĚ, ALE DO SVĚTA
Pro Amnesty pracují profesionálo-
vé, například právníci, ale i dob-
rovolníci. Ty můžete potkat třeba 
v létě na hudebních festivalech. 
Poznávací znamení je žluté tričko 
s logem Amnesty International – 
černou svíčkou omotanou ostna-
tým drátem.

Hitem loňského festivalového léta 
byl „hair protest“, skrze nějž akti-
visté upozorňovali na porušování 
lidských práv v Severní Koreji. Cí-
lem kampaně bylo vytvořit nejdelší 
fotopetici, jakou kdy Kim Čong -un 
dostal. V Severní Koreji je nelegální 
nosit jiný než jeden z 28 státem 
povolených účesů. Podle Amnesty 
„hrají vlasy v propagandě nejpřís-
nější světové diktatury dlouhodobě 
důležitou roli. Již Kim Čong -il vyža-
doval, aby se mu jeho poddaní co 
nejvíce podobali. Pětidílný televizní 
pořad dokonce vyzýval ke střihům 
v socialistickém duchu. V praxi to 
znamenalo, že muži mají udržovat 

své vlasy v délce 1 až 5 centimetrů 
a stříhat se musí nechat každých 
15 dní. Výjimku tvoří muži starší 
50 let, kteří si mohou na temeni 
nechat narůst vlasy až do délky 
7 centimetrů – aby mohli zakrýt 
vytvářející se pleš. Pořad také upo-
zorňoval na to, že mít dlouhé vlasy 
není zdravé a má to špatný vliv na 
rozvoj inteligence člověka. Dlouhé 
vlasy totiž spotřebují příliš hodně 
živin, což prý oslabuje mozek.“ 

V ČR kromě hlavní organizace, 
která má sídlo v Praze, existuje 
několik samostatných skupin fun-
gujících při vysokých školách, ale 
i jen jako parta lidí, kteří se zajímají 
o daný problém. 

A to může být příležitost pro ro-
verské kmeny. Pokud vás možnost 
trvalé spolupráce s Amnesty zau-
jala, domluvte se a založte vlastní 
místní skupinu. Pražská centrála 
pro dobrovolníky pořádá různá 
školení a workshopy a poskytuje 

jim jak materiální, tak psychic-
kou podporu. Místní skupiny se 
většinou věnují jednomu či dvěma 
vybraným problémům, pořádají 
happeningy, podpisové akce nebo 
ilmové kluby. Pokud si na za-

ložení skupiny netroufnete, ale 
práce Amnesty vás zaujala, nechte 
si zasílat pravidelné informace 
o aktivitách a zapojte se do akcí, 
na nichž může participovat kdo-
koli, aniž by byl formálně součástí 
organizace, od škol přes zájmové 
oddíly až k celým komunitám.

Není nic snazšího, než si projít 
web www.amnesty.cz a zjistit, jest-
li to je, nebo není pro vás. A pro-
tože tohle není nábor, koukněte se 
i jinde po netu. V České republice 
působí i celá řada dalších lid-
skoprávních organizací – namát-
kou například Člověk v tísni nebo 
UNICEF. Amnesty International 
má stejně jako většina podobných 
organizací i své odpůrce a je dobré 
znát i jejich názor. 

THINK GLOBAL, ACT LOCAL SVĚT KOLEM NÁS

V případě zájmu o:
  založení skupiny, 
 zařazení do mailing listu informujícím o různých aktivitách, 
 jednorázové zapojení ke konkrétní akci/tématu 

napište koordinátorce aktivistů Gábině 
(gabriela.bartova@amnesty.cz).

CO JE AMNESTY INTERNATIONAL?
 mezinárodní nevládní sdružení dobrovolníků,
 není financovaná z žádných státních zdrojů a vládních organizací,
 založena londýnským právníkem Peterem Benensonem v roce 1961,
 v roce 1977 organizace obdržela Nobelovu cenu míru.

CÍLE AMNESTY INTERNATIONAL
 propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny,
 zrušení trestu smrti a zastavení mučení,
 ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech, 
 odstranění diskriminace a boj proti chudobě, 
 zajištění práv uprchlíků a migrantů.
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P adák je psychomotoric-
ká pomůcka používaná 
zejména pro rozvoj pro-

storové orientace a komunikace 
ve skupině. Z vlastních zkušeností 
povím, že je to rozhodně zajímavá 
investice. Pro koho je padák určen? 
Především pro menší děti – ben-
jamínky, vlčata, světlušky. Ale i ro-
veři a starší vedoucí si s padákem 
užijí náramnou srandu! U starších 
je možné padák použít k team-
buildingovým aktivitám, itkám 
– drobným hříčkám na rozehřátí, 
nebo k seznamovačkám. 

JAK PADÁK VYPADÁ
Snad jste si doteď nepředstavovali 
padák, který se používá při se-
skakování z výšek! Sice i ten se dá 
použít, ale obvykle bývá až příliš 
velký. Pro „hrací“ potřeby postačí 
barevné výseče sešité do velkého 
kruhu o průměru jeden a půl až 
dvanáct metrů se středovým otvo-
rem velkým 10 až 15 centimetrů, 
ten ale není nutností. 

Velikost padáku volte především 
podle počtu lidí a podle prostoru, 
ve kterém budete cvičit. Pro lepší 
uchopení jsou na okraji každé výse-
če připevněná poutka. Pokud máte 
až příliš „šikovné děti“, a proto se 
bojíte, že by se jim zapletla do pou-
tek ruka a mohly by se zranit, 
používejte verzi bez poutek. Stačí 
okraj padáku směrem ke středu 

mírně srolovat a za tento srolovaný 
úsek jej držet.

BEZPEČNOST
V rámci bezpečnosti myslete hlav-
ně na místo, kde cvičíte. Neměli 
byste cvičit na místech, na kterých 
jsou ostré hrany nebo příliš málo 
prostoru. Na louce je dobré před 
hrou odklidit klacíky a kameny, 
které by se mohly připlést pod 
nohy nebo poškodit padák. Zvláště 
pokud cvičíte s rovery, nemys-
lete jen na svou bezpečnost, ale 

také na samotný padák. Přece jen 
máte v rukách mnohem větší sílu 
než děti a může se stát, že padák 
váš nápor nevydrží a při neopatrné 
manipulaci se roztrhne.

TŘI, DVA, JEDNA… SKOČ!
Když dáte dětem padák do rukou, 
většinou rychle zjistí, co vše se 
s ním dá dělat. Škubat, muchlat, 
vlézt pod něj, vytvářet vlny… I rove-
ři jsou obvykle hodně rozdovádění, 
jakmile dostanou padák do ruky, 
takže je dobré začít něčím klidným 

AUTOR JAN VALÁŠEK – JOHNY

Říká se, že u roverů mají největší úspěch vlčácké a světluškovské hry. Pokud to pro vás platí, 
zajisté propadnete i hrám s padákem.

KALOKAGATHIA V POHYBU

POZOR, PADÁK

TIPY

Další hry s padákem
Když vám dojdou nápady na „padáko-
vé hry“, sáhněte po krásně ilustrované 
knížce Hrajeme si s padákem. Kromě 
popisu motorických hříček se dozvíte, 
jak za pomoci padáku vyprávět 
pohádky a zpívat písničky. S rovery 
můžete zavzpomínat na dětství při 
„Pásla ovečky“ nebo se nechat inspi-
rovat a padákově převyprávět nějaké 
tradiční literární dílo. V knize najdete 
nejen náměty na aktivity s padákem, 
ale také s dalšími netradičními po-
můckami, jako jsou stuhy a šátky. Ty 
se totiž dají použít nejen na zavázání 
očí a jako ocásky při honičkách. 

HURDOVÁ Eva. Hrajeme si s padákem. Praha: Portál, 2008. 115 s.
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a postupně aktivity stupňovat. Je 
sice fakt, že pro nás pomalé aktivity 
nejsou příliš zábavné, ale dokáže-
me pochopit, že svůj účel mají a že 
po nich přijde ta rychlá, akční část. 
Nebojte se popustit uzdu fantazii 
a vymýšlejte, co vše se dá s padá-
kem podniknout. Co třeba taková 
padáková foukaná nebo vybíjená? 
My jsme si na schůzce s padákem 
užili náramnou srandu! 

V POHYBU KALOKAGATHIA

AKTIVITY 
S PADÁKEM

Rozcvička
Běhejte s padákem jedním směrem, po chvíli změňte směr nebo bě-
hejte pozpátku. Skákejte, nejprve snožmo, poté na jedné noze. Změňte 
držení padáku, můžete jej držet u pasu, u ramen, při zemi, nad sebou…

Kompot s padákem
Hráči si rozdělí čísla nebo se rozpočítají do menších skupinek (to je 
vhodné jen při větším počtu hrajících). Vedoucí říká čísla a hráči s vy-
řčenými čísly si musí vyměnit místa. Můžou podběhnout pod padákem 
nebo popoběhnout vně kruhu na místo, které se uvolnilo, případně 
oběhnout celý kruh až ke svému místu. Místo čísel je možné použít 
názvy ovoce, měst, stromů atp. 

Trychtýř 
Na padák se položí míček. Hráči se snaží, aby nespadl do středového 
kruhu. Je vhodné zvolit nějaký lehký pingpongový, případně tenisový 
míček. Můžeme použít větší nafukovací míč, se kterým je možné si 
házet. U koho míč vypadne mimo padák, si počítá trestné body.

Objížďka 
Na padák se hodí velký míč a hráči se snaží, aby ho obkroužil po 
obvodu co nejvíce u okraje. Aktivitu můžete ztížit pravidlem, že všichni 
hráči musí mlčet.

Na žraloka
Padákem nepravidelně šviháme a tím vytváříme vlnobití. Jeden hráč 
– žralok se schová pod padák a snaží se nepozorovaně přiblížit k hráči 
stojícímu na obvodu. Pokud jej hráč zpozoruje, vykřikne „Žralok!“ a je 
zachráněný. Je -li však žralokem uloven, stává se jím sám a s dosavad-
ním žralokem si vymění roli.

 INZERCE

boll inz 175 x 80 dospeli Roversky 2014.indd   1 3/31/14   3:45 PM

PROJEKT – 
Střediskový padák

Oblast:  Rover je skaut, 
Rover jsi mezi 
lidmi

Náročnost: střední
Věk:  Mladší R&R 

(15–18), Starší 
R&R (19–24)

Typ R&R:  Putující R&R, 
Zkušený R&R

Ušijte pro oddíly ve svém 
středisku hrací padák. Na jeho 
výrobu je vhodné použít 
polyesterové látky. Padák 
můžete použít i na akcích 
pro veřejnost, například při 
náborech.
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KALOKAGATHIA KULTURA

KARIKATURY 
K SMÍCHU?
Potlačování lidských práv, hladomory, korupce. To je jen výčet 
z mnoha problémů, jež pálí současný svět. Spousta lidí není 
k jejich existenci lhostejná a upozorňuje na ně, jak nejlépe do-
vede. Od vědců přes hudebníky po výtvarníky. Svým osobitým 
způsobem na globální problémy upozorňuje i polský karika-
turista Pawel Kuczynski.

AUTOR ONDŘEJ SCHMIDT – DR.OBEK, AUTOR ILUSTRACÍ PAWEL KUCZYNSKI

PAWEL KUCZYNSKI
se narodil roku 1976 v polském 
Štětíně. Vystudoval Akademii vý-
tvarných umění v Poznani se spe-
cializací na grafiku. Od roku 2004 
se zabývá satirickými ilustracemi 
a dosud byl oceněn více než 
sto cenami a vyznamenáními. 
V roce 2005 získal „Eryka“ – cenu 
od Asociace polských karikaturis-
tů pro nový objev.

Otroctví, lakota, konzumní 
společnost, politika, znečištění, 
válka, mír, závislosti. To je jen 
výčet několika témat, kterými se 
Kuczynského karikaturistické dílo 
zabývá. Některé práce vyvolávají 
úsměv, jiné posmutnělé pokývnu-
tí, ale vždy se jedná o perfektně 
provedené ilustrace, jež provokují 
a nutí diváka k zamyšlení.

AKTIVITA
Na zkoušku 
karikaturistou

Věková kategorie: mladší 
i starší roveři
Cíl: rozvoj sociálního myšlení 
a vyjádření názoru jinou for-
mou než slovy
Pomůcky: výtvarné potřeby 
a „plátno“ podle zvoleného 
druhu kresby (malby)

Průběh: Zamyslete se nad pro-
blémy současného světa nebo 
svého okolí. Nakreslete karika-
turu vybraného problému, jako 
to učinil i Pawel Kuczynski.

Náměty na reflexi: Sdílejte 
toto umělecké dílo s diváky 
(ať už v kmeni, nebo v Kmeni – 
kmen@skaut.cz) a rozprouděte 
tak diskuzi o problémech, které 
vás trápí.



K CEMU JE PSYCHOLOG

45

Kultura pro mě znamená totéž co pro většinu 
lidí – divadlo, knihy, koncerty nebo galerie. Ale 
především je pro mě kultura sdílení a setkává-
ní se s lidmi. Neznám nic lepšího, než pozvat 
své přátele a uspořádat pro ně tematický 
večer (i když ne vždy musí jít opravdu o večer). 
Možností je tolik. Hrát deskové nebo karetní 
hry, vyrábět z fima, batikovat, vzít ven kytaru 
a uspořádat piknik, jít společně darovat krev, 
vydat se za keškami, do hor na puťák…

Zrovna tento týden jsme s holkami z našeho 
kruhu vyráběly z fima všechno možné i ne-
možné a napadlo nás při tom založit si knižní 
a rukodělný klub. Domluvíme se a budeme 
všechny číst po nějakou dobu stejnou knihu. 
Pak se sejdeme a budeme sdílet naše dojmy. 
Stejně tak si každý měsíc vybereme nějakou 
rukodělnou činnost a odpočineme si od všech 
starostí. Příště máme v plánu batiku a korál-
kové stromečky. 

Dříve lidé neměli auta, bydleli spíše na vesni-
cích bez kin a velkých galerijních síní. Myslíš, 
že jim kultura chyběla? Já myslím, že ne. 
K práci si zpívali, setkávali se a u škubání hus 
si povídali příběhy. Chodili k muzice, mladí 
si zatancovat, starší pobesedovat. Pokud tě 
„klasická“ kultura nebere, udělej si prostě 
svoji vlastní! Kultura je podle slovníku souhrn 
hmotných a duchovních hodnot vytvořených 
lidstvem – to znamená i tebou.

KULTURA KALOKAGATHIA

KULTURA PODLE…
POŠTOLKY
AUTOR TEREZA OCHOTNÁ – POŠTOLKA
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K atce se stále nedařilo seznámit 
se a najít si partnera. Kama-
rádi v jejím okolí byli zadaní, 

některým dokonce byla už na svatbě, 
a ona stále nic a trápilo ji to víc a víc. 
Díky doporučení a podpoře kama-
rádky nakonec navštívila psychologa. 
Z plánované jedné návštěvy se nako-
nec rozvinula dvouletá spolupráce. Bě-
hem ní Katka zkoumala příčiny svých 

potíží s navazováním vztahů. Hledala 
a zkoušela si možná řešení, pátrala po 
svých silných a slabých stránkách, kte-
rým se snažila porozumět. To byl první 
krok k tomu je měnit a dál rozvíjet. 
Nalezená řešení a schopnosti postupně 
z pracovny psychologa přenášela 
do každodenního života. A jak byla 
úspěšná? Dneska je Katka rok vdaná 
a s manželem čekají malého Filipa.

Při řešení jakýchkoli problémů, 
od vztahů po špatné známky 
ve škole, může být obtížné odhod-
lat se a vyhledat pomoc. Je důležité 
si uvědomit, že nejde o slabost, 
ale odvahu postavit se k problému 
čelem, a už to je první a důležitý 
krok k vítězství. Co nás dospívající 
a mladé dospělé trápí a na koho se 
můžeme obrátit?

AUTORKA VERONIKA UŠÁKOVÁ – KOSTKA

Každý člověk se v průběhu života potýká s problémy a zátěžovými situacemi. V čem nám může 
pomoct psycholog a s jakými problémy se na něj nejčastěji obracejí dospívající a mladí dospělí?

KALOKAGATHIA PSYCHÉ

K ČEMU JE PSYCHOLOG?

FOTO VAŠEK ŠPAČEK
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VZTAHY
Se vztahovými problémy se může-
me potýkat v rodině, s partnerem 
i s kamarády. V takových případech 
je možné se obrátit na poradnu pro 
rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy a další podobná zařízení 
(občanské poradny, centra pro 
rodinu…) nebo na soukromého 
psychologa. Psycholog s námi bude 
pravděpodobně pracovat hlavně 
prostřednictvím rozhovoru, ale 
může využít i některé speci ické 
techniky (třeba práci s modelový-
mi situacemi). Náš problém může 
vyžadovat jednu nebo jen několik 
málo konzultací, ale taky napří-
klad delší rodinnou nebo párovou 
terapii. Ta je vhodná především 
u složitějších a dlouhodobějších 
potíží. Dlouhodobější spolupráce 
čítá pravidelná setkávání, během 
kterých se podrobně odhaluje pro-
blém, se kterým jsme přišli, jeho 
příčiny a možná řešení.

OSOBNOSTNÍ PROBLÉMY
Kromě vztahů s druhými nás 
může trápit i vztah k sobě. Jde 
třeba o potíže se sebedůvěrou 
nebo s nějakou naší vlastností, 
možností je nepřeberně. Může jít 
o zásadní problém nebo jen touhu 
na sobě pracovat. 

Pro řešení osobnostních problémů 
je většinou potřebná dlouhodobá 
psychoterapie, zpravidla se totiž 
nejedná o rychlé a jednoduché 
změny. Nabízejí ji například 
soukromí psychologové, porad-
ny pro mezilidské vztahy nebo 
kliničtí psychologové, kteří mají 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou. 
Soukromí psychologové si za své 
služby účtují poplatek, za hodinu 
individuální psychoterapie to bývá 
přibližně pět set korun. Zbývající 
varianty bývají zdarma. Během 
terapie se obvykle pracuje pomocí 

rozhovoru a dalších speciálních 
technik (například práce s tělem, 
vytváření modelových situací, 
techniky využívající výtvarný 
projev…). Vše již záleží na konkrét-
ním specialistovi, typu problému 
a na psychoterapeutickém směru, 
ze kterého daný odborník vychází. 
Ten, kdo se chce věnovat této pro-
fesi, musí absolvovat psychotera-
peutický výcvik, který jej připraví 
na práci s klienty. 

Pro osobnostní rozvoj a práci 
na nějakém dílčím problému (na-
příklad boj s pozdními příchody, 
odkládáním povinností…) je vhod-
né také koučování. Tato krátkodobá 
setkání bývají více strukturovaná, 
pracuje se pomocí stanovení dílčích 
cílů pro rozvoj předem dané oblasti 
a průběžně se monitoruje její plně-
ní. Kouč musí mít určité kvali ikač-
ní předpoklady, aby se mohl této 
práci věnovat, v tomto případě jde 
o výcvik v koučování.

KRIZOVÉ SITUACE
Kromě dlouhodobých a očekáva-
telných potíží nás občas zasáhnou 
krizové situace. Některé jsou méně 
závažné, jiné tragické. Avšak jejich 
hodnocení nezáleží na vnějším 
pohledu ale na vnitřním prožívání 
toho, koho se situace týká. Jsou to 
případy, které vyžadují rychlou 
a neodkladnou pomoc. Obrátit se 
můžeme jak na různé poradny či 
soukromé psychology, tak pře-
devším na krizová centra a linky 
důvěry. Cílem takové pomoci je 
klientovi poskytnout první psy-
chologickou pomoc, umožnit mu 
zvládnout bezprostřední situaci 
a nasměrovat ho na další psycho-

logickou či jinou pomoc. O kri-
zových situacích jsme více psali 
v Kmeni č. 79/2013.

POTÍŽE S UČENÍM
Problémy s učením se mohou 
týkat jak speci ických poruch učení 
(jasně vymezené potíže se čtením, 
psaním, počítáním, pravopisem), tak 
i dalších selhávání ve škole (zhoršení 
prospěchu, nechuť k učení, potíže 

s tím se něco naučit…). S takový-
mi potížemi je nejlepší se obrátit 
na školního psychologa nebo na 
pedagogicko -psychologickou porad-
nu. V pedagogicko -psychologické 
poradně nás čeká rozhovor s psy-
chologem a poté vyšetření intelek-
tových schopností a další speci ické 
zkoušky, které se odvíjí od našich 
konkrétních problémů. Na základě 
výsledků by pak psycholog měl 
stanovit doporučení jak postupovat 
dál. Vysokoškoláci mají k dispozici 
poradny přímo na vysokých školách, 
které zajišťují například katedry psy-
chologie nebo speciální pedagogiky.

VOLBA POVOLÁNÍ
Rozhodnutí o dalším směřování po 
základní nebo střední škole či učilišti 
je jedno z nejtěžších a nejdůležitěj-
ších v životě. S odhalením našich sil-
ných a slabých stránek může pomoci 
opět pedagogicko -psychologická po-
radna nebo informační poradenská 
střediska při úřadech práce. Poradny 
se více zaměřují na zjišťování našich 
předpokladů – na co se zkrátka 
hodíme více a na co méně. Střediska 
při úřadech práce se soustřeďují 
spíše na seznamování se s jednotli-
vými profesemi, na rozvoj různých 

PSYCHÉ KALOKAGATHIA

Odvaha postavit se k problému čelem je první 
a důležitý krok k vítězství.
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dovedností spojených s hledáním 
zaměstnání a podobně. Více o volbě 
povolání se můžete dočíst v Kmeni 
č. 80/2013. 

DALŠÍ SPECIFICKÉ 
PROBLÉMY
S dospíváním a nejen s ním jsou 
spojené i další speci ické problémy 
jako třeba rozvoj závislostí, poruchy 
přijmu potravy nebo další duševní 
onemocnění. V případě závislostí 
existuje poměrně propracovaná 
síť péče od prevence (například 
programy nestátních neziskových 
organizací) přes K -centra, speciální 
ambulance až po oddělení v nemoc-
nicích nebo psychoterapeutické 
komunity. O poruchách přijmu po-
travy jsme podrobně psali v Kmeni 
č. 76/2012. Při podezření na výskyt 
duševní poruchy je nejvhodnější 

obrátit se na klinického psychologa 
(např. v nemocnici či v ambulanci) 
nebo na psychiatra, kteří pak s kli-
enty pracují buď ambulantně (klient 
za nimi pravidelně dochází), nebo 
při závažnějších potížích jsou paci-
enti hospitalizování, například na 
psychiatrické oddělení v nemocnici.

Při vyhledávání psychologické po-
moci je často nejdůležitější první 
krok. S tím vám můžou pomoci 
rodiče nebo kamarádi, tak jako 
Katce v úvodním příběhu. Obrátit 
se na odborníka není slabost, ale 
odvaha postavit se k problému 
čelem! 

PSYCHOLOG VERSUS PSYCHIATR
Psycholog je absolventem psychologie. Zabývá se psychologickou 
diagnostikou, poradenstvím a intervencí – pomocí s hledáním řešení 
potíží. Jeho klienti jsou jak lidé s momentálními potížemi, tak lidé 
s duševními onemocněními (těm se věnují zejména kliničtí psycho-
logové ve zdravotnických zařízeních). Nemůže předepisovat léky 
(psychofarmaka).

Psychiatr je absolventem medicíny, který má atestaci z psychiat-
rie. Jeho klienti jsou převážně lidé s duševním onemocněním. Pro 
psychiatrickou diagnostiku nevyužívá psychologické testy, ale může 
předepisovat léky.

 INZERCE

JUN SHOP.CZ
100% skautský obchod

Zákaznícká karta

JUN

Prodejna: Haškova 7, Praha 7
obchod@junshop.cz, tel.: 773 294 840 (STS)

Ušet i i ty díky lenské kart  nebo JUNkart  až 15%
sleva 5-10% na celý sortiment, 12% na značku Husky, 15% na značku Asolo
p ehled slev a návod jak slevu uplatnit na www.junshop.cz/slevove-karty

NAJDI SI NÁS NA  

a získej další výhody

U

                                   Sloužím!

                                     .... ..... jjjjjjjjjjjj. jj. j. j. j. jj j. jjjjjje vee ve ve ve ve ve vve ve vee vvee ve ve veseeeseseeeseeeseseseeseseseeseeseeesee éléléléléélélélélélélélééélélélé lélé é mysmmmysmysmymysysmmmysmyysmysmysysmysmyysmysmmysmyy lilliililliiilililiililillilili

* * ce
na

 s 
ju

nk
ar

to
u

/č
le

ns
ko

u
 k

ar
to

u
ce

na
 s 

ju
nk

ar
to

u
/č

le
ns

ko
u

 k
ar

to
u

World Scout World Scout 

obal na telefonobal na telefon      

99,- Kč99,- Kč

PropiskaPropiska      

16,- Kč16,- Kč

PropiskaPropiska      

18,- Kč18,- Kč
World Scout World Scout 

opasek koženýopasek kožený      

669,- Kč669,- Kč

Asolo Elios GVAsolo Elios GV      

2423,- Kč*2423,- Kč*
2850,- Kč2850,- Kč

Asolo YumaAsolo Yuma      

3638,- Kč*3638,- Kč*
4280,- Kč4280,- Kč



49

RUBRIKA KALOKAGATHIA

AUTORKA ŽANETA MLODZIKOVÁ
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HYDE PARK KOMENTY

MÉ DĚTSKÉ SNY OŽÍVAJÍ
Jako malá jsem vyrůstala na dvou příbězích, na Harrym 
Potterovi a Hvězdných válkách. Přála jsem si mít vlastní 
světelný meč a vstoupit do řádu rytířů Jedi. Hvězdé 
války jsem brala jako vzor a podle nich si utvářela svoji 
„představu“ o světě. Žila jsem pro sny, které jsem si přála 
zažít, a Hvězdné války byly mým světem představivosti.
Poslední dobou mi připadalo, že jejich popularita opadá, 
ale najednou se ke mně dostala informace, že v roce 
2012 mediální společnost The Walt Disney Company 
koupila Lucas ilm včetně práv na ilmovou ságu Hvězd-
ných válek. A že má v plánu natočit nejméně tři další díly 
Hvězdných válek, které se Lucasovi natočit nepodařily. 
Nejbližší epizoda VII by měla dorazit do kin 18. prosince 
2015, další ilmy pak zhruba v ročních rozestupech. 

Tím ožila naděje na obnovenou slávu ilmů mého dět-
ství, během kterého jsem si myslela, že dobrodružství je 
jen to, co vidím ve ilmech nebo čtu v knihách, a že jen 
tam se mohou mé sny splnit. Mýlila jsem se. Myslím, že 
už jsem našla místo a společnost, kde se mé sny stávají 
skutečností. Nikdy se nenaučím kouzlit ani létat, nebudu 
mít skutečný světelný meč a nevstoupím do řádu rytířů 
Jedi, ale splní se mi jiná přání. Ta dobrodružství, která 
jsem si tak strašně přála zažít, mi nabízí rovering. 
Až letos jsem konečně pochopila, co pro mě skauting 
doopravdy znamená. Nedokážu popsat slovy, co teď 
cítím, ale každou vteřinu dne, co žiji, jsem vděčná lidem, 
kteří mě obklopují a se kterými trávím čas na nezapo-
menutelných akcích. 

Rovering se stal mou Silou. 

LÍNÍ PŘEMÝŠLET
Nacházíme se ve 21. století a na výstavách vídáme 
nepřeberné množství uměleckých stylů. To, co bude 
vždycky identi ikovatelné a nesmrtelné, je kýč. „Kýč 
zobrazuje témata, která jsou všeobecně považována 
za krásná nebo která mají silný emocionální náboj,“ 
uvádějí chytré publikace.
Proč si lidé kupují do obývacího pokoje přes celou stě-
nu fotku dlouhonohé dívky se smyslnými rty a velkýma 
očima nebo pár divokých hřebců cválajících podél 
rozbouřeného moře? Jde o sériově vyrobené fotky, 
upravené počítačem, mnohdy za nemálo peněz. Ale 
proč je nekoupit? Musíme vůbec nad obrazem přemýš-
let? Cválající koně nebo kotě s mašlí nám navozuje po-
zitivní pocit a jistotu ihned. Převládá v nás dnes lenost, 
lhostejnost či nezájem přemýšlet? Bohužel myslím, že 
ano, že většina dnešní společnosti už není „naučena“ 

přemýšlet o věcech. Dokonce si ani neuvědomuje jejich 
uměleckou hodnotou. Nejsme nuceni být manuálně 
zruční, vše se dá koupit. Nemusím si vyrábět lžíci, 
koupím ji z plastu, po čase zlomím a vyhodím. Smutné 
je, že vidím lidi zacházet stejně i se lžící ze dřeva. Nikdy 
totiž nemuseli jít do lesa, vybrat vhodný kus dřeva 
a ten hodiny opracovávat – neumí to a nedokážou si to 
ani představit.
Podobné paralely lhostejnosti a nezájmu shledávám 
i ve vztazích mezi lidmi, bohužel. Často jsou lidé líní 
vynaložit nějaké úsilí na harmonické soužití a rozumnou 
domluvu. Proč se snažit někomu rozumět a ztrácet tím 
čas, když na sociální síti čeká dalších 258 přátel? 

ELIŠKA SIBLÍKOVÁ – 
TWIGGI
Pocházím z Brna a zde 
taky chodím na Klasické 
a španělské gymnázium, 
kde se učím latinsky a sta-
rořecky. Ve volném čase 
čtu fantasy a vše, v čem fi-
gurují elfové a draci. Často 
chodím do přírody a miluji 
lukostřelbu.

EVA BÍNOVÁ
Jsem absolventkou hudeb-
ní konzervatoře, nyní stu-
duji český jazyk a hudební 
výchovu na pedagogické 
fakultě v Olomouci, pro 
vzdálenost studijního měs-
ta se na chodu střediska 
podílím nepravidelně.

FOTO ARCHIV AUTORKY FOTO ARCHIV AUTORKY

Rovering se stal mou Silou. 

Většina dnešní společnosti už není „nauče-
na“ přemýšlet o věcech.
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POZVÁNKY

POZVÁNKY

SVĚT PO SKAUTECH 
25.–27. dubna, 6.–8. června, 
31. října – 2. listopadu 2014
Letohrad u Ústí nad Orlicí
bit.ly/1lhAV05

Kurz zaměřený na témata jako to-
lerance a xenofobie, konzum a zod-
povědná spotřeba, lokální i globální 
odpovědnost za své jednání, zájem 
o veřejný prostor a zapojení těchto 
témat do programu oddílu. SKAUTSKÝ TÝDEN V TAIZÉ

26. července–4. srpna 2014
Taizé, Francie
skautskytyden@email.cz

Týden v mezinárodní ekumenic-
ké komunitě ve vesničce Taizé 
ve Francii. Součástí pobytu zamě-
řeného na „vnitřní život a lidskou 
solidaritu“ je třikrát denně mod-
litba s typickými zpěvy, zamyšlení 
nad Biblí, sdílení ve skupinkách 
a podílení se na chodu komunity.

RELÍ MONTE LIBUŠÍN 2014
25.–27. dubna 2014
Libušín u Kladna
www.reli.cz

12. ročník unikátního pěšího 
závodu dvojic, na jehož minimál-
ně 40 kilometrů dlouhé trase vás 
čeká 12 a 1/2 úkolu.

8. ČESKO -NĚMECKÉ SE-
TKÁNÍ MLÁDEŽE
25.–27. dubna 2014
Areál Památníku Terezín
www.tandem.adam.cz/akce/8-
-cesko -nemecke -setkani -mladeze

Setkání mládeže ve věku 16–26 let 
z Česka a Německa pod názvem 
„Společnou cestou ke vzpomín-
kám“ . Po celou dobu konání 
setkání bude probíhat simultánní 
tlumočení. Účastníci mají zajištěno 
ubytování, stravování i pojištění.

SUBTERRA 2014
18.–20. dubna 2014
Jaroměř a pevnost Josefov
SubterraJaromer@seznam.cz

Tradiční roverská akčně -veselo-
-dobrodružná hra v Jaroměři a pře-
devším podzemí josefovské pevnos-
ti. ,,Naděje umírá poslední…“

SEMINÁŘ PROPAGACE 
& MÉDIA
23.–25. května 2014
krizovatka.skaut.cz/propagace | mona@skaut.cz

Setkání především pro regionální mediální zpravodaje a další zájemce 
o téma médií a propagace Junáka.

SRP, KŘÍŽ A LILIE 
7.–11. května 2014
Stárkov na Náchodsku
program@skautskyinstitut.cz

Chcete vědět, jak pracovat se 
skautskou historií v oddílech 
a na kurzech, jak pomocí prožitku 
přiblížit důležité mezníky dějin 
naší země i Junáka, jaké hodnoty 
a myšlenky spojují všechny skau-
ty bez ohledu na místo a dobu je-
jich aktivního skautování? Zúčast-
něte se setkání Srp, kříž a lilie. 
Část programu zajistí lektoři z řad 
skautských vzdělavatelů, část 
lidé spolupracující se Skautským 
institutem A. B. S. a část neskauti 
(například zaměstnanci Ústavu 
pro studium totalitních režimů či 
Člověka v tísni).

ROVERIÁDA
2.–9. srpna 2014
Černá Voda, Orlické Záhoří
www.roveriada.cz

11. ročník roverského tábora 
pro R&R a přátele skautingu 
od 15 do 22 let s podtitulem Ostrov 
ρpuch – to nechceš! Přijeď si od-
počinout od vedení, nech se vést, 
vyblbni se a naber sílu, motivaci 
a nápady. Přihlašuj se do 30. června.

COPAK JE TO ZA VOJÁKA
30. května–1. června 2014
Kopřivnice
copakjetozavojaka.skauting.cz

Roverská akční hra na motivy 
stejnojmenného filmu. Úkolem 
účastníků je dostat se ze startu 
do cíle v co nejkratším čase.

IVANČENA
26. dubna 2014
Mohyla Ivančena v Beskydech
www.ivancena.cz

Tradiční výstup k mohyle Ivančena.



Ideální parťák na hory i do města
LOAP Alpinex 25
Technologie BullTech ze zesílených vetkaných vláken zajišťuje 
vysokou odolnost proti protržení, polyuretanový zátěr 
zaručí nepromokavost celého batohu, zádový systém AVS 
vyniká maximálně výkonným odvětráváním. Do výbavy 
dále patří anatomicky tvarované ramenní a boční kompresní 
popruhy, bederní pás a prsní spojka, integrovaná pláštěnka
Hmotnost 930 g, objem 25 litrů
Více batohů na hory i do města najdete na www.loap.cz
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