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ÚVODNÍK

Creating a�better world … Œjasn�, ale v�ja-
kých oblastech a�jak vlastn�?• vrtá hla-
vou pravd�podobn� mnohým z�nás. Po-
minu-li dal•í faktory, které jsou v� této 
otázce d�ležité, a�d�lám tak vzhledem 
k�tématu �ísla, ukazuje se, že jsou mé-
dia d�ležitou sou�ástí na•eho ob�an-
ského života. Protože práv� z�nich zís-
káváme v�t•inu informací o�tom, co se 
kolem nás d�je. A�nemám na mysli jen 
velké deníky s�celorepublikovou p�sob-
ností, ale i�men•í regionální tisk. Sledo-
vat zprávy samo o� sob� ale nesta�í. Je 
vcelku k�ni�emu pasivn� p	ijímat tunu 
informací, které se na nás odev•ad valí 
rychlostí blesku, ale je pot	eba nau�it se 
je 
 ltrovat, um�t v�nich rozli•ovat, dál 
je rozvíjet a�za�le�ovat do na•eho živo-
ta. V•echny tyto schopnosti je pak d�-
ležité dál kultivovat, což m�že být dob-
rá p	íležitost práv� pro �innost rover-
ských kmen� a�oddíl�. M�žete si nap	í-
klad vybrat n�jaký televizní �i rozhlaso-
vý p	ísp�vek, ve kterém se 	e•í lokální 
kauza, zhodnotit, jak je zpracovaná, do-
hledat si k�ní i�dal•í zdroje a�porovnat 
s� vybraným p	ísp�vkem. M�žete také 
uspo	ádat debatu se zajímavým hos-
tem, který se problematikou zabýváƒ 
Je to samoz	ejm� dost nelehký úkol. 

K�jeho usnadn�ní by mohla vést znalost 
toho, z�jakých podmínek média vychá-
zejí, kdo je platí, jak se to odráží v�jejich 
práci (Bránit se informa�ním ghett�m) 
a�jakých faul� se �asto dopou•t�jí, když 
manipulují s�obrazem skute�nosti (Prv-
ní pomoc v�mediální výchov�). 

O� tom, že je dobré v�d�t, jak média 
fungují, jsme si povídali s�Adamem —�-
rou, noviná	em z� týdeníku Respekt. 
O�mediálních faulech psal Ji	í Zajíc … 
Edy, který se analýze médií v�nuje již 
dlouhou dobu profesn�, a�n�kte	í z�vás 
s�ním mohli dokonce zažít program na 
toto téma na n�jaké skautské akci. Ros-
tislav Valvoda, který se zabývá proble-
matikou sou�asného Ruska v� ob�an-
ském sdružení �lov�k v�tísni, téma do-
plnil o�p	íb�h Anny Politkovské, odváž-
né ruské noviná	ky. Téma z�jiného úhlu 
dopl�ují je•t� �lánky o� tom, jak vypa-
dá každodenní chléb noviná	e (M�j 
den v�médiích) a�o�tom, jak m�že vzni-
kat �asopis (Od nápadu po distribuci). 
V�sekci Oddíl najdete tentokrát �lánek 
úzce související s� tématem … v�nuje se 
totiž reklam� a�využití mediální výcho-
vy ve skautském oddíle (Reklama t	i-
krát jinak).

V��ísle najdete i�mnohé dal•í … posled-
ní díl seriálu Putování po zemích Koru-
ny �eské (Exkurze do Dolního Slezska), 
dal•í díl ze seriálu o�výb�ru outdoorové-
ho vybavení (Jak si vybrat spacák) nebo 
recenzi na deskovou hru (Vysoké nap�-
tí). Novinkou v�tomto �ísle je, že Evžen 
tentokrát radí na•im �tená	�m. Téma je 
rozhodn� zajímavéƒ

S� p	áním p�kných svátk� velikono�-
ních a�v�bec p�kného jara

J.

JAKOU ROLI HRAJÍ V NAŠEM ŽIVOT�¤ MÉDIA?

Milí spolupracovníci a p�Ðátelé 
�Àasopisu Roverský kmen,

ráda bych vás pozvala na pra-
covn�Ä-seznamovací setkání, 
které se uskute�Àní od ve�Àera 

14. dubna do 15. dubna (mož-
né p�Ðijet jen na ned�Äli). 

Budeme moc rádi, když naše 
pozvání p�Ðijmete a na setkání 

p�Ðijedete. 

Informace najdete na této 
adrese spolu s možností 

se p�Ðihlásit:

http://tinyurl.com/
dubnove-setkani

Pokud byste m�Äli jakékoliv 
otázky, ráda je zodpovím 

na e-mailu. 

S pozdravem a p�Ðáním 
p�Äkných jarních dn�Ñ

Jul�Àa

Julie Dominika Pot�Ñ�Àková, 
šéfredaktorka �Àasopisu 

Roverský kmen
kmen@skaut.cz
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VZKAZ STANISLAVA BALÍKA – JEŽKA

Sestry a�brat	i v�nejkrásn�j•ím 
skautském v�ku,

sté výro�í junáctví … �eského skautingu 
… je ve skautském prost	edí v•ude ko-
lem nás, takže skoro hrozí, že jej p	e-
staneme vnímat. Svátek … a� toto na•e 
výro�í je úžasným skautským svát-
kem … nám dává vždy p	íležitost zasta-
vit se, ohlédnout se zp�t a�rozhlédnout 
se k� novým obzor�m. P	íležitost spo-
lu s�dal•ími slavit, ale také obnovit své 
vlastní spole�enství.

Alespo� krati�ce se zastavme i�my a�za-
poslouchejme se. Sly•íte také otázky, 
které k� nám vanou ze starých skaut-
ských tábo	i•� … od Orlovských les�, 
od Cukmantlu, z� Ivan�eny? Jsou to 
otázky po tom, zda jsme využili v•eho, 
co skauting nabízí, abychom po sob� 
zanechali sv�t lep•í, než byl, když jsme 
na n�j p	i•li. Zda jsme um�li a� umí-
me napl�ovat každodenním životem 
na•e skautská hesla. Zda svými dob-

rými skutky m�níme sv�t, zda žijeme 
v�rodin�, •kole, práci, na brigád� sv�j 
skautský slib.

Možná jste se zarazili nad oslovením, 
nad tím, pro� pí•u o� nejkrásn�j•ím 
skautském v�ku práv� vám … skautkám 
a�skaut�m na prahu dosp�losti. Možná 
rádi vzpomínáte na svá vl�ácká �i sv�t-
lu•kovská léta, na první tábory, první 
hlídky, první vyhrané sout�že a�myslí-
te si: ŒTenkrát mi bylo nejlíp.• Možná 
bylo, ale nejkrásn�j•í období skute�-
n� prožíváte práv� te�. Máte plno sil, 
elánu, v�	íte, že m�žete zm�nit sv�t. 
A�skute�n� m�žete. Máte plno �asu na 
to, abyste sloužili druhým. Ne, nemá-
te ho málo, i�když vám to tak p	ipadá. 
Nikdy ho nebudete mít víc. Jednou 
budete žasnout nad tím, co v•echno 
jste ve svých patnácti, osmnácti, jedn-
advaceti letech zvládali. Prosím … ne-
promarn�te tato svá krásná léta. Ne-
prohy	te je po klubech a� hospodách. 
V�nujte je služb�.

Sto let �eského skautingu je také stov-
kou let hledání správného roverského 
programu. Když se za�tete do starých 
skautských �asopis�, najdete tam �lán-
ky o� tom, kterak tehdy mladý �inov-
ník Rudolf Plajner slibuje, že k�desá-
tému výro�í vzniku �eskoslovenska 
(1928) si skautský Svaz Œnad�lí• fun-
gující rovering. A� podobných text� 
m�žete nalézt nespo�et. T	eba je oním 

bodem zlomu sou�asný nový roverský 
program, který už bude v� dal•ích le-
tech jen vylep•ován.

Sto let �eského skautingu je tak vlast-
n� sto let hledání správného roveringu. 
Ne, nebylo to hledání zbyte�né. P	esto 
bychom m�li mít na pam�ti, že … pro-
gram neprogram … rovering, a� to ne-
jenom �eský, má v� sob� dv� devizy, 
které on�ch sto let žil a�které si zaslou-
ží, aby byly vneseny i�do století dal•í-
ho. Je to spojení pout� a�služby. Je to 
p	edstava mladého �lov�ka, který pu-
tuje a�p	itom slouží. Znáte n�co hez-
�ího než se jako Honzové z�pohádek, 
jako dávní rytí	i vydat po kraji a�po-
máhat, kde se dá?

M�že to být pou� obrazná, kte-
rá p	edstavuje na•e každodenní ko-
nání a� zdokonalování sebe sama, ale 
zvlá•� v� roverském v�ku by to m�la 
�asto být i�pou� skute�ná. Pou� skaut-
ská … do�hor, do údolí, k�	ekám, pou� 
za krásou Božího sv�ta. A�když p	i ní 
budeme mít na pam�ti poslední slova 
Antonína Benjamina Svojsíka z� jeho 
smrtelné agónie ŒKaždý konej dnes 
svoji povinnost•, nebude to moci 
s� druhým stoletím �eského roverin-
gu dopadnout •patn�. Snad i� tak, že 
za dal•ích sto let budou na•i skaut•tí 
pravnuci mít p	ed sebou nové vzory 
skute�ných rover�, kte	í svoje skaut-
ství snad nebudou muset osv�d�ovat 
v�lágrech a�kriminálech nových totalit, 
ale 	ádným životem skautským, civil-
ním i�osobním. Je to na nás. 

Stanislav Balík … Ježek (34 let), Bludov
v�dce Jesenické lesní •koly

ROVER�±M A RANGERS KE STOLETÉMU VÝRO� Í

� asu nemáte málo, 
i když vám to tak p�Ðipadá. 

Nikdy ho nebudete 
mít víc.
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