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Úvodník

Úvodník čísla, které málem nebylo
Povedlo se mi beze stopy ztratit fl ashku se vše-
mi materiály pro časopis. Zálohuji pouze teore-
ticky, tzn. že si říkám, „měla bych si to vypálit“. 
Celá nastalá situace, která mě vyvedla značně 
z míry, mi nakonec přišla docela příhodná. Říj-
nové číslo je věnováno odpovědnosti a já sama 
sebe přesvědčila, jak nezodpovědně se chovám 
k důležitým datům. V hluboce trudomyslných 
myšlenkách jsem objevila další a další těžko 
zodpověditelné otázky svého života. A tak jsem 
se postavila do pozoru, zavelela si „Povinnost, 
odpovědnost, kázeň!“ a vzápětí „Sloužím!“ 
a dohnala jsem nejprve Kmen a pak začala pra-
covat na dalších svých povinnostech. A jak se 
tak daly odškrtávat splněné položky dlouhého 
seznamu, hned bylo na světě radostněji. Odpo-
vědný přístup k životu je radost. 

Vše se tedy v dobré obrátilo a vy držíte v rukou 
51. číslo Roverského kmene. Navazuje na grafi c-
kou podobu Letního speciálu, oproti loňskému 
ročníku je členěno pouze do čtyř tématických 
okruhů (reportáže, nápady, myšlenky a počtení).

Téma odpovědnosti se více či méně prolíná mezi 
všemi články. Doporučuji rozhovor s archivářem 
Vojtěchem Šustkem o odpovědnosti historické, 
vykládání o Arménii a Arše jako odpovědnosti 
za druhé nebo návod na založení roverského kme-
ne jako odpovědnost současnou, za nás samotné.

Přeji Vám, abyste ke svému životu přistupovali 
odpovědně a neztráceli iluze, naděje a fl ashky.

Zdraví evelina.ta

V letním speciálu byla otištěna fotka Jany Babo-
vákové – Bodlinky s názvem Není co dodat, 
omylem byla špatně pojmenovaná i osignova-
ná. Za chybu se omlouváme a nyní ji uvádí-
me na pravou míru: fotku Bodlinky (otištěnou 
ve speciálu) naleznete na s. 48, fotku Terezy 
Wolkerové zde vedle úvodníku.

Redakce

„Odpovědností dnes často rozumíme povin-
nost; něco, co nám uložil někdo vnější. Ale 
odpovědnost v pravém slova smyslu je zce-
la dobrovolný akt: může to být má reakce na 
vyslovené či nevyslovené potřeby jiné lidské 
bytosti. Být „odpovědný“ znamená být scho-
pen a připraven „odpovídat“… Milující člověk 
odpovídá. Život jeho bratra není jen věcí jeho 
bratra, ale jeho vlastní věcí“.

Erich Fromm: Umění milovat

Tereza Wolkerová – Živý a mrtvý 
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Reportáže

     Jeden svět – jeden slib
21. světové jamboree v Anglii z pohledu dobrovolníka
Že se jednoho dne podívám na světové jamboree, k tomu jsem se rozhodla už před čtyřmi roky, krátce 
po skončení jamboree v Thajsku. Zpočátku to byl sen v hodně nejasných konturách, jak se však blížilo 
letošní jamboree britské, nabýval stále ostřejších obrysů. Nicméně to, že pro mě a mnoho dalších ve sku-
tečnosti začne mnohem dřív, než o těchto prázdninách, to jsem netušila ani ve chvíli odeslání přihlášky.

IST ČILI INTERNATIONAL SERVICE TEAM

Každý z nás servisáků dostal už v listopadu 2006 
svůj úkol v rámci příprav české výpravy. Bylo třeba 
zajistit dopravu lidí i materiálu, vymyslet program, 
kterým se budeme v Anglii prezentovat, shánět 
sponzory, informovat hnutí, prodávat propagač-
ní materiály… Těm šťastlivcům, kterým připadl 
úkol koordinovat některou z pracovních sekcí, pak 
jamboree prostoupilo celý zbytek roku – a za sebe 
mohu říct, že mi práce v přípravném týmu přinesla 
víc zkušeností než samotné jamboree. 

Po mnohdy hektických přípravách pak koneč-
ně přišel Den D, kdy se čeští „ajesťáci“ (IST 
– International Service Team) naložili do auto-
busů a vyrazili ku Anglii. Cestu jsme si zpestřili 
hudebním dýchánkem v Eurotunelu a malou 
krizí na Victoria Coach Station v Londýně, 
kam pro nás nedorazily slíbené jam-autobusy, 
a nakonec jsme se z Londýna dostali jen díky 
dovedné improvizaci šéfky IST Verči Horové.

Jiný kraj – jiný mrav. I v globalizovaném 21. století.
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DO PRÁCE S CELÝM SVĚTEM

Jamboree nás potom uvítalo sice unavené, ale 
přesto hýřící dobrou náladou. Tématem čís-
lo jedna bylo, jakou kdo z nás obdrží práci. 
Až na několik výjimek nám to totiž stále ještě 
nebylo známo. Většina se své pracovní zařazení 
dozvěděla až při registraci na tábořišti. Zrovna 
já jsem si sice na konkrétní zadání počkala tři 
dny, ale převážná většina měla jasno hned prv-
ní den a nakonec nějakou práci dostali všichni. 
Ve svých zaměstnáních jsme potom trávili čas 
s cizinci z celého světa. Například moji kolego-
vé byli čtyři Mexičané, dva Irové a Nor, kama-
ráda zase přidělili na výpomoc do australského 
stánku ve Světové vesnici. Poměrně mě ale pře-
kvapilo, že mnoho cizinců přijelo s jen velmi 
chabou znalostí angličtiny. Je ale pravda, že 
na tom často průběžně pracovali. Například 
Mexičanka Martha z mého týmu s sebou bez 
ustání nosila malý slovník, kterým každou 
chvíli listovala.

JAMBO – HELLO!

Uběhly tři dny našeho výcviku a motivač-
ních proslovů a dorazili účastníci – jamboree 
ofi ciálně začalo. Jak ohromný počet lidí je 
40 000, to si člověk opravdu plně uvědomil 
až při Opening Ceremony. Zejména to bylo 
patrné ve chvíli, kdy se davy skautů pře-
souvaly ze svých subcampů do velké arény, 
a poté, když se (mnohem méně organizovaně) 
rozcházely zpět. 

Ceremonie byly během akce celkem tři 
a názory na ně jsou hodně různé. Co je ale 
třeba určitě pochválit, je výběr hymny jam-
boree. „Jambo“ bylo dostatečně vlezlé a jed-
noduché a navíc někde znělo každou chvilku, 
takže ho brzy uměl každý. Sice se pak rychle 
začaly objevovat výkřiky typu „Ne, už zase!“, 
ale na konci ceremonií zpívali i aktivní vykři-
kovači.

Jamboree jako přehlídka tradic a kultur, indonéští skauti před-
vedli své typické tance, jiní zase netradiční pokrývky hlavy.

Čeští skauti reprezentovali naší republiku různými aktivitami: 
od smažení bramboráků až po písničky od Čechomoru.
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VOLNÝ ČAS IST

Kromě práce a veselé písně na rtech patřil 
ke každodennímu životu servisáka také pro-
gram v kempu pro dospělé. Všichni IST (celkem 
8 000) měli totiž vyhrazený vlastní subcamp, 
který byl účastníkům nepřístupný. Zatímco děti 
měly aktivity rozplánované do dnů, dospělí si 
mohli svůj program volit podle libosti. Kemp 
nabízel sporty i výtvarničení, byla tu oddechová 
zóna i bar a na jevišti večer probíhaly koncerty 
nebo vystoupení různých IST výprav. Servisáci 
mohli navštívit i některé aktivity pro účastníky 
– třeba Světové vesnice s prezentacemi států.

Při počtu 8 000 osob v jednom kempu se nabízí 
otázka, jak jsme se stravovali. Zatímco dětské 
oddíly si musely vařit samy, servisákům byl 
dopřán luxus jídelny, která vydávala snídaně, 
večeře a pozdní večeře pro noční směny. Výdej 
probíhal víceméně formou švédských stolů; sní-
daně byly většinou stejné (vejce, slanina, párky, 
rajčata plus různé vločky s mlékem a pečivo), 
k večeři bylo na výběr ze dvou jídel, několika 
salátů a obvykle dvou dezertů. Všeho bylo dost 
a až na výjimky jídlo nepotvrzovalo historky 
o britské kuchyni. 

U ČESKÉHO LVA

Kdo měl ale přece jenom chuť na něco lepšího, mohl 
navštívit některou z restaurací na hlavní Plaze. Byl 
tu vídeňský Kaffeehaus, anglická čajovna, švýcar-
ská a maďarská restaurace, čínské a egyptské bistro 
a česká hospoda Czech Lion. Poslední jmenovaná 
lákala cizince i krajany nejen výstavou o Česku, 
fotbálkem a promítáním večerníčků (což mělo vel-
ký úspěch), ale hlavně nealko pivem a limonádami 
Grenou a (samozřejmě) Kofolou. Není divu, že se 
stala častým cílem členů naší výpravy.

O atmosféře na celém jamboree snad nejvíc 
vypovídá, že ať bylo třeba vystát jakoukoli fron-
tu, čekat libovolnou dobu nebo přetrpět bahnivé 
rozmary počasí, nikdy jsem nezaslechla nikoho, 
kdo by si stěžoval. Potíže se řešily s úsměvem 
a s úsměvem se navzájem zdravili i kolemjdoucí.

O tom, co v nás jamboree zanechalo, zas, mys-
lím, nejlépe vypovídá to, že mnozí z nás se 
po jamboree s kamarády loučili slovy: „Tak zase 
za čtyři roky, ve Švédsku!“

Eliška Krýže
foto: Jan Bičovský – Chosé 

Vzhůru do další stovky…

Fakta o jamboree:
Termín: 27. 7.–8. 8. 2007 (IST měli jamboree 
delší o 4 dny)
Místo konání: Hylands Park, Chelmsford
Tábořiště: 2 km dlouhé, 1,5 km široké
Česká výprava: 285 členů
Web: eng.thejamboree.org, 
www.skaut.cz/jamboree
Významní hosté: princ William, vévoda z Ken-
tu, švédský král Carl Gustaf XVI., prezident 
Islandu Olafur Ragnar Grimsson, Dr. Jane 
Goodallová, nositel Nobelovy ceny Lech Wale-
sa, vnuk B-P sir Robert Baden-Powell a další

Spotřebovalo se (mimo jiné):
270 000 sandwichů (hlavní složka obědů IST ☺)
102 000 kg masa
20 000 kg brambor
17 litrů vody každou minutu
42 km kabelů
14 315 telefoních karet (tj. uskutečněných 
5 375 hodinových hovorů)
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         What is ecotopia?
  Tak trochu jiný tábor…
Nikdy mě nenapadlo, že o akci jako Ecotopia bude ve skautském prostředí větší zájem, ale poté, co 
jsem se částečně přesvědčil o opaku, rozhodl jsem se podělit o zážitky z akce, kterou pracovně – i když 
ne příliš výstižně – popisuji jako „ekologický tábor“.

Stručně řečeno je možné říci, že ecotopia je 
skutečně mezinárodní (evropský) tábor, který 
se koná každý rok v jiné evropské zemi a kde 
se pokaždé sejde kolem dvou set mladých lidí 
z celé Evropy a pár jedinců z jiných částí svě-
ta. Organizátorem akce je vždy Eyfa (European 
Youth For Action – http://eyfa.org/about_eyfa) 
a navíc vždy nějaká místní organizace (většinou 
ekologická).

Jelikož loni se Ecotopia konala na sousedním 
Slovensku, rozhodl jsem se tam na týden vyra-
zit („tábor“ trvá vždy dva týdny, ale je možné 
kdykoliv přijet a odjet). Přiznám se, že jsem byl 

natolik nadšen, že zatímco tisíce skautů z celého 
světa se letos vydalo na jamboree do Anglie, já 
vyrazil z „Čech až na konec světa“, tj. na jihozá-
pad Portugalska, kde se Ecotopia konala letos. 
Samozřejmě po souši, neboť jedním z principů 
Ecotopie je pokud možno nepoužívat letadlo, 
jelikož je to velmi neekologické. Přestože cesta 
letadlem by byla nepochybně o hodně rychlejší 
a možná i o něco levnější, projet si téměř celou 
západní Evropu vlakem má také své kouzlo. 
Po cestě jsme využili ubytování přes Hospitali-
ty Club, o kterém jste se mohli dočíst v minu-
lém čísle Kmene (č. 50), a tak jsme asi po čtyřech 
dnech cesty a zastávek dorazili do portugalské-

Na Ecotopii potkáte tolik alternativních osob jako na málokteré akci.
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ho Aljezuru, na místo letošní Ecotopie. Jelikož 
všechny základní informace najdete na inter-
netu, podělím se s vámi jen o vybrané dojmy 
a postřehy. 

DOJMY A POSTŘEHY

Už podle základního popisu mnohým z vás 
jistě vyvstane na mysli srovnání podobného 
tábora se skautským jamboree. Sice jsem osobně 
na žádném jamboree nikdy nebyl, ale měl jsem 
to štěstí, že jsem letos na Ecotopii potkal jednu 
skautku z kazašské Alma Aty, která se kdysi 
zúčastnila jamboree ve své vlasti a měla tak mož-
nost srovnávat. Krátce řečeno, Ecotopia je oproti 
jamboree mnohem méně organizovaná a účast-
ní se jí méně lidí. A osobně bych dodal, že také 
trochu jiný druh lidí. Na Ecotopii totiž potkáte 
tolik alternativních osob jako na málokteré akci. 
Možná, že mnohé z vás by něco podobného 
samo o sobě spíše odradilo. I já jsem se loni tro-
chu s nedůvěrou díval na hlouček anarchistů 

z Holandska, ale jen do doby, než se začali pra-
videlně hlásit na ty nejtěžší práce, do kterých 
se nikomu příliš nechtělo. Celá Ecotopia je totiž 
založená na tom, že je „self-organized“, což je 
možná jedním z důvodů, proč se zdá účastní-
kům skautských jamboree jako chaotičtější. Kaž-
dé ráno se koná tzv. morning circle, na němž se 
účastníci sami přihlásí k pravidelným úkolům, 
jako je vaření, mytí nádobí, kontrola latrín apod. 
Dále probíhá prezentace workshopů, které kaž-
dý den probíhají, případně dalších aktivit, a řeší 
se všechny problémy, návrhy a stížnosti, ke kte-
rým každý může cokoliv říci. I to může někomu 
připadat jako ztráta času, jenž by se dal využít 
efektivněji.

Co je však nepochybně výhodou Eecotopie 
oproti jamboree, je účastnický poplatek, který 
závisí na tom, ze které země pocházíte, a kte-
rý se pro Čechy pohybuje kolem tří eur za den 
(v ceně je třikrát denně veganské – ! – jídlo) 
a pro Slováky kolem dvou eur. Navíc je mož-
né si požádat o příspěvek na cestu až do výše 
70 %, ale zdaleka ne každý jej dostane (z nás pěti 
jsme jej dostali tři) a musíte přitom splnit něk-
teré základní podmínky – zůstat aspoň týden, 
neletět letadlem apod.

A co se mi na Ecotopii letos i loni líbilo nejvíce? 
Jedním slovem pohoda. Tato pohoda je vytvá-
řena samozřejmě účastníky akce, mezi kterými 
najdete opravdu rozličnou společnost od lidí, 
kteří studují několik vysokých škol, po ty, kteří 
vzděláním opovrhují a tvrdí, že jediné, co člověk 
potřebuje umět, je přežít v přírodě. Najdete zde 
lidi žijící „obyčejný“ život ve městech i tuláky, 
kteří se několik let potulují světem a jejich domov 
je všude až nikde, potkáte zde „všežravce“, 
vegetariány, vegany, a dokonce ještě radikálněj-
ší strávníky a mezi těmi všemi velké množství 
aktivistů všeho druhu. Ale vybočuje-li někdo 
z řady, není v tom vůbec žádný problém, neboť 
duch tolerance je na Ecotopii téměř nekonečný. 

Příští rok by se měla Ecotopia konat v Turecku.

Štěpán Mairovský
foto: archiv Štěpána Mairovského

O Ecotopii se více dozvíte na 
www.eyfa.org/ecotopia

Celá Ecotopia je „self-organized“.
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Junák získal křišťálovou cenu Ď 2007 
      za humanitární projekt KAPKA
„Vážíme si ocenění, které se prostřednictvím této 
ceny dostalo tisícům mladých lidí, kteří se KAPKY 
v uplynulých letech zúčastnili. Dobrovolná účast 
na aktivitách s podobnými cíli je vede k postupnému 
přebírání spoluzodpovědnosti za společnost, v níž 
žijí, což je jeden ze základních pilířů skautingu,“ 
pronesl při příležitosti převzetí ceny Ď 2007 sta-
rosta Junáka Ing. Josef Výprachtický.

Junák – svaz skautů a skautek ČR získal 
25. června 2007 na slavnostní ceremonii ve Sta-
vovském divadle jednu z jedenácti křišťálových 
cen Ď 2007. Tato cena je každoročně udělována 
mecenášům podporujícím kulturní a charita-
tivní projekty v ČR jako poděkování za jejich 
pomoc. Junák tuto cenu získal za dlouholetou 
podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně, 
pro kterou již devět let organizuje humanitární 
projekt KAPKA, díky němuž na konto nadace 
přibylo doposud téměř pět miliónů korun. 

Cenu přebíral Josef Výprachtický – José, sta-
rosta Junáka, kterého z hlediště podporovalo 
sedm regionálních koordinátorů letošní KAPKY 
a samozřejmě i celostátní koordinátorka posled-
ního ročníku Kamila Řeřichová – Kamísek.

Cena patří vám všem, kteří jste se za devět let 
pořádání KAPKY (či původně Kapky naděje) 
do této akce jakýmkoliv způsobem zapojili. 
Gratuluji! Vaše cena, růžová křišťálová krychle 

s vyrytým písmenem Ď, bude vystavena v pro-
storách ústředí Junáka na Senovážném náměs-
tí 24 v Praze.

KAPKA 2007

KAPKA je humanitární projekt, jehož cílem je 
pomoci lidem postiženým nemocemi krvetvorby, 
například leukémií, a to jak získáváním fi nanč-
ních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace 
pro transplantace kostní dřeně. Každoročně během 
jednoho víkendu v červnu (letos 15.–17. 6.) umý-
vají dobrovolníci z řad skautů na čerpacích stani-
cích po celé ČR přední skla přijíždějících automo-
bilů, podávají řidičům informace o činnosti nadace 
a možnostech pomoci a zároveň od nich přijímají 
do připravených kasiček fi nanční prostředky.

V letošním roce vybralo 728 roverek a roverů 
na 122 benzínkách ve 42 městech 792 132 Kč.

Za Roverský odbor Junáka
Eva Haunerová – Malina

Josef Výprachtický – skautští regionální koordinátoři KAPKY Václav Samek – všichni ocenění cenou Ď ve Stavovském divadle

Více informací:
– o ceně Ď 2007 – www.cenad.wz.cz
–  o humanitárním projektu KAPKA – 

www.skaut.cz/kapka
– o Nadaci pro transplantace kostní dřeně 
– www.kostnidren.cz
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Eurochallenge Easter,
            tak trochu jiné Velikonoce

Pominu-li obligátní seznamovací hry, hlavním 
programovým menu byly přednášky a poví-
dání o zahraničních aktivitách, které můžeme 
podniknout s oddílem, kmenem nebo samo-
statně. Šlo hlavně o výměny mládeže a Evrop-
skou dobrovolnou službu v rámci nového 
programu EU Youth in Action. Inspiraci jsme 
ale načerpali i co se týče ostatních možností 
jak vyjet do zahraničí, třeba jako vedoucí na 
táboře v USA. 

Dalším chodem v programovém lístku kurzu 
byla krátká představení zahraničních aktivit 
(v rámci oddílu, kmene či samostatně) nás frek-
ventantů, tedy jakási domašovská CVVZ. Struč-
né, ale výživné povídání bylo často doplněno 
o fotky. Nejzajímavější a zároveň nejexotičtější 
bylo Šampovo vyprávění o Nepálu, který nav-
štívil před dvěma roky. 

Programovým moučníkem byly večery zpestře-
né povídáním o čaji a mícháním koktejlů. Nej-

Skauting skýtá netušené možnosti.

Tento nadpis lákal přibližně od ledna k účasti na zajímavém kurzu o možnostech vycestovat do zahraničí 
v rámci skautingu. Název by se dal přeložit jako „eurovýzva“. Jak jsme se v průběhu kurzu několikrát 
přesvědčili, poutavý název byl opravdu na místě. Akce se konala 5.–9. 4. 2007, tedy na Velikonoce, a naší 
hostitelskou základnou byla základna v Domašově nad Bystřicí kousek od Olomouce. Během čtvrtka se 
nás dvaadvacet postupně sjíždělo z více či méně vzdálených koutů republiky.
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prve jen profesionálně Píďalka, poté i amatérsky 
my sami jsme zkoušeli všechny možné kombina-
ce džusů s ledem. Samostatně stojí nedělní mezi-
národní večer. Byli jsme rozděleni do pěti skupin 
a každé byl přiřazen jeden stát. Na nás připadlo 
ho představit humornou formou a co nejreálněji. 
Někteří si připravili scénky, jiní kviz. Všichni ale 
nějaké typické jídlo – na stolech se objevily růz-
né druhy masa, těstoviny, fazole a samozřejmě 
i rýže. A jaké jsme to představovali státy? Přece 
Norsko, Nový Zéland, Tunisko, Mexiko a Čínu.

Po mezinárodním večeru se program zvrhl 
v párty doprovázenou tancem, krátkými hrami 
a snahou sníst všechno to jídlo. „Řádili“ jsme 
dlouho do noci, ale stálo to za to.

Za zmínku určitě stojí i hry na odreagování 
a protažení. Největší peckou asi byla odpoled-
ní procházka. Jenže jaká! Být úplně obyčejná, 
vůbec si nestěžuji. Tahle ale byla speciální v tom, 
že jsme celou cestu měli nést pytlík a v něm litr 

podivné vody.  Ze skály dolů, po kmeni přes 
potok, přes klacky zpátky přes potok, no adre-
nalin. Vysoce obdivuji lidi, kterým se podařilo 
dorazit zpět do chaty jen s minimální ztrátou. 
Některým pytlík praskl úplně, z toho mého po 
celou cestu kapalo, a tak jsem zpět donesla nece-
lou polovinu původního množství.

Shrnu-li programovou část, tak pro mnohé z nás 
tento seminář znamenal otevření obrovských 
možností, které skauting skýtá. Kurz nám sice 
ukázal možnosti, o kterých jsme dříve ve větší či 
menší míře věděli, ale hlavně nás přivedl na ces-
tu, jak našich cílů dosáhnout. Už víme, na koho 
se obrátit, koho se zeptat. Ale co je ze všeho nej-
důležitější, a mnohdy bývá velmi zatlačováno 
do pozadí, je uvědomění si, že žádná překážka 
není nepřekonatelná…

Michal Vít – Medin
Veronika Nešverová – Mechulinka

foto: Jan Bičovský – Chosé

Největší peckou byla procházka, která nebyla obyčejná. Snažili jsme se sníst všechno to výborné jídlo.
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         MAF
      Spálov 1. až 3. červen 2007
Je to už jako před věky, kdy skončil 11. MAF. 
A přitom červen není zase tak dlouho pryč. To 
asi dělají ty prázdniny. 

Zkratku nerozepisuji, takhle jsem zvyklý náš 
festiválek nazývat a říkají mu tak také všichni, 
kdo patří do jeho bližší či vzdálenější rodiny. 
Do té  nesourodé skupiny lidí, kteří ho někdy 
spoluvytvářeli, ať už „jen“svou přítomnos-
tí, nebo i aktivní účastí. Protože základní 

myšlenkou tohoto podniku není ono „zaplať 
a poslouchej známé kapely“, ale pravý opak: 
VÍTEJ A UKAŽ, CO UMÍŠ. Čti básně, vystav 
obrazy, zahraj, zatancuj, nauč nás… nebo jen 
s námi buď.

Každý ročník festivalu je tedy jiný, protože se 
na něm spolupodílejí jiní lidé. Pokaždé je akce 
jako celek novým uměleckým dílem na pomezí 
akčního a konceptuálního artu.

Jeden z několika workshopů
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Dosti teorie. Jaké to bylo letos?
Páteční večer tradičně patří poezii. Protože mám 
moc rád tvorbu I. M. Jirouse – Magora, pozval jsem 
ho. Přijeli neplánovaně i s brněnským básníkem 
J. E. Fričem a četli většinou básně novější. Proud 
energie, který z nich vanul, byl velkolepý. Setká-
ní s legendami, s lidmi, kteří mají co říct. A dvůr 
statku, na kterém se čtení konalo, nasával všechno 
jako houba. Spolu s deštíkem, poprchalo totiž.

Sobotní dopoledne bylo zaplněno dílnami – 
workshopy přátel. Vyráběli jsme sádrové mas-
ky, tančili židovské tance, meditovali a učili se 
kaligrafi i.

Odpoledne začalo vernisáží rozsáhlé výstavy 
(čítající asi sto exemplářů) SPÁLOVSKÉ KRAJI-
NY. Kresby vznikaly během tří víkendů na pod-
zim a na jaře, kdy se do Spálova sjelo asi třicet 
výtvarníků.

Několik obrázků bylo prodáno a peníze věnová-
ny na dobročinné účely. Následovala mše svatá 
v místním kostele. Pak už se festivalové zástu-

py (letos zhruba šedesát lidí) hrnuly do velké-
ho stanu ve středu obce, kde započali své dílo 
muzikanti. Klasický folk Entuziastů z Přerova, 
šraml-rock Pláče kočka z Prahy, alternativní 
Ještěrk z Brna a na závěr taneční Down bellow 
z Frýdku.

Po krátké noci nastala neděle a s ní promítání 
fi lmů v místním kině. Zhlédli jsme exkluzivní 
kolekci absolventských snímků Ateliéru animo-
vaného fi lmu BU Zlín. 

A do zšeřelého sálu zní potlesk. Jsme rádi, jak 
se nám to zase vydařilo, jak to bylo pěkné a jiné 
než vše předtím. Zkrátka ALTERNATIVNÍ. 
A co bude za rok? Uvidíme. Anebo možná taky 
neuvidíme nic.

Šaman spálovský
foto: archiv festivalu

Více informací, rozhovory s účastníky a fotky 
najdete na www.maf.php5.cz

I. M. Jirous – Magor čte své básně
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„Nebojíte se tmy? Chcete zažít něco nezapomenu-
telného?“ Tento slogan můžete zahlédnout na inter-
netových stránkách www.maskarada.skaut.org. 
Pokud se tmy opravdu nebojíte, možná se pustíte 
dál do objevování webu. 

Šest upířích klanů, Kamarilla, pouliční potyčky 
s vlkodlaky a Anarchy, boj o nejsilnější klan a přízeň 
Ventrue. A to vše bez jediného paprsku slunce.

Pokud se přenesete i přes toto, dozvíte se dále 
něco o Toreadorech, umělcích a požitkářích; 
Tremere, zrádcích, jejichž magie krve rozhod-
ně není čistá; Nosferatu, poznamenaných zne-
tvořením; Malkavianech, šílencích, pod jejichž 
slupkou se skrývá moudrost; divokých členech 
Gangrel; Brujahu, revolucionářích a tempera-
mentních válečnících a konečně o Ventrue, aris-

tokratech a šlechticích, kteří považují za svou 
povinnost sdružovat a vést upíry v Kamarille. 
Jsou to právě ty upírské klany, jejichž jménem 
byste měli bojovat o místo pod lunou.
Zní vám to fantasticky? Ne, nic takového. 

VÍTEJTE V MAŠKARÁDĚ

Jedná se o hru, jejíž název vzešel z jedné z šesti 
Kainových tradic (Hlásá: „Skryješ svoji podstatu 
před těmi, jež nejsou Tvé Krve. Pokud se proje-
víš, budeš zničen.“), pořádanou roverským kme-
nem Potkani v prosincové Plzni. Hrstka odváž-
ných, která se nezalekla ani velmi kusých údajů 
poskytnutých na internetu, se vloni o Vánocích 
rozjela do západních Čech. A nelitovala. 

A věřte tomu nebo ne, mělo to takový úspěch, 
že se letos pořádá již druhý ročník. A všichni 
doufáme, že se vydaří ještě lépe než minulý.

Nečekaly nás tam totiž jen potyčky, nýbrž i politi-
kaření mezi klany, detektivní práce a také oddych. 
Hra byla postavena na svědomí všech a myslím, 
že to i docela fungovalo. Navíc program byl 
naprosto volný a záleželo na jednotlivých kla-
nech, jak se k úkolům postaví – většina účastníků 
se ale tak sžila se svými kostýmy, že se dokonce 
i začala chovat podle legendy svého klanu. 

Já osobně mám nezapomenutelné zážitky. 
Na konec roku jsem si tam vybila všechny své síly 
– což bohužel pokračovalo i v lednu, což nebylo 
moc výhodné pro osoby navštěvující školu. Obrá-
cený režim je tak trochu nevýhodou pro zaběhnu-
tý systém dne. Dále jsem si užila hromadu legrace 
a poznala spoustu stejně nadšených lidiček, jako 
jsem byla já. Poznala jsem noční Plzeň a její temná 
zákoutí a místa, kam jsem nevěřila, že bych se někdy 
mohla podívat. Co se týče negativních obrázků, 
těch jsem si mnoho nepřivezla. To ale neznamená, 
že tam nebyly. Na celkový dojem ale nezanecha-
ly stopy a já věřím, že se do dalších ročníků určitě 
podaří pořadatelům všechno ještě vylepšit.

Markéta Petrů – Suku
foto: archiv Maškarády

Skryješ svoji podstatu před těmi, jež nejsou Tvé Krve.

Dozvíte se něco o Toreadorech, umělcích a požitkářích…

    Maškaráda
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    Autobusom po Mexiku
Mexiko je krajina kontrastov. Rozsiahle púštne 
územia takmer bez kvapky vody na severe a stá-
le zelené tropické pralesy na polostrove Yucatán, 
indiáni žijúci tradičným spôsobom života v hor-
ských dedinkách bez elektriky a verejnej kanalizá-
cie a manažéri sediaci za počítačmi v presklených 
palácoch v hlavnom meste, dlhé ľudoprázdne 
piesočnaté pláže na pobreží Tichého oceánu 
a preplnené veľkomestá s miliónmi obyvateľov. 
Kontrastný obraz krajiny sa prejavuje aj v praktic-
ky jedinom možnom spôsobe hromadnej dopra-
vy po krajine. Na cestách sa premávajú moderné 
autobusy a lá žlté autobusy brázdiace cesty stred-
nej Európy a vedľa nich drkotajúce sa autobusy, 
pamätajúce 60-te roky minulého storočia.

LUXUS NA VEĽKÚ VZDIALENOSŤ

Naše prvé stretnutie s autobusovou dopravou 
sa konalo na severe krajiny v meste Monterrey. 
Pri zháňaní lístkov na nočný diaľkový spoj nás 
čakalo nejedno prekvapenie. Autobusová stani-
ca svojím výzorom a prostredím pripomínala 
skôr letisko ako stanicu autobusov, na aké sme 
zvyknutí z domova. Veľké moderné odbavo-
vacie haly s množstvom predajných miest, pri 
každom okienku personál v uniforme obslu-
hujúci počítačový terminál. Bohužiaľ vysoké-
mu štandardu zodpovedajú aj ceny, ktoré sú aj 
pre nás „bohatých“ Európanov dosť privysoké, 
neviem si predstaviť, ako ich môže zaplatiť 

V uliciach Veracrúzu



14

priemerný Mexičan, ktorý nezarobí ani štvr-
tinu toho, čo priemerný stredoeurópan. Sila 
trhu tu príliš nefunguje, všetky konkurenčné 
spoločnosti ponúkajú lístok do nami vybranej 
destinácie za rovnakú cenu. Nič sa nedá robiť, 
naše peňaženky sú razom výrazne ľahšie. 
Na nástupišti nás čaká čerstvo umytý moder-

ný autobus, o akom sa nám pred pár rokmi, 
v čase našej návštevy, mohlo na našich cestách 
iba zdať. Mimochodom, aj napriek nedostatku 
vody v mnohých oblastiach Mexika sa autobu-
sy renovovaných spoločností umývajú po kaž-
dej ceste. 

Mexická polícia pri práci  
Pyramídy El Tajín 

 Ďalší spôsob prepravy
 Ľudový tanec z regiónu Veracrúz

Kostol v meste Oaxaca 
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DISKO NA KOLESÁCH

Príchod autobusu mestskej dopravy už na diaľ-
ku signalizujú pomaly sa zosilňujúce tóny 
hudby. Po chvíľke okrem hlučnej hudby vid-
no aj približujúci sa staručký autobus. Stojíme 
na údajnej zastávke, ale autobus sa na štvor-
prúdovej ceste nepribližuje ku krajnici, aby 
cestujúci mohli bezpečne nastúpiť. Po chvíľke 
pozorovania nám je jasné, ako to funguje. 
Cestujúci sa po zbadaní autobusu rozbehnú 
doprostred cesty, vodič mierne spomalí, aby 
mohli naskákať dovnútra a pokračuje sa ďalej. 
Pri pohľade na nikdy sa nekončiaci prúd áut sa 
chvíľku musíme odhodlávať podniknúť tento 
riskantný nástup. Autobus hrajúci hip-hop ešte 
necháme prejsť, ale rytmy mexických ľudoviek 
nám pridajú na odvahe a prebiehame pomedzi 
autá a naskakujeme. Máme však smolu, auto-
bus nejde naším smerom. Po pár metroch jaz-
dy vyskakujeme a šprintujeme medzi autami 
do bezpečia chodníku. Traja pobehujúci grin-
gos sú zdrojom zábavy pre celú ulicu. Pri nasle-
dujúcom „technobuse“ už našťastie absolvuje-
me slalom medzi autami iba jedným smerom 
a spokojne sa autobusom dopravíme tam, kam 
sme chceli. 

JAZDA AKO Z MÚZEA

Pri ceste na pobrežie pacifi ku sme sa rozhod-
li použiť jedného z mnohých „lowendových“ 
dopravcov. Už stanica naznačovala rozdiel oproti 
ceste z Monterrey. Deravá strecha, všade špina, 
ako je v týchto končinách zvykom, vo verejných 
záchodoch netečie voda a preto sa zalievajú vodou 
z kýbľov. Nastupujeme do „pána“ v najlepších 
rokoch, vyradeného amerického stroja zo 60. rokov 
minulého storočia. Pri usádzaní sa do poloroz-
padnutých sedačiek uzatvárame stávky, či vôbec 
naštartujeme. Po približne stovke prejdených met-
rov zastavujeme, do autobusu nastupujú predava-
či občerstvenia a suvenírov. Po obchodnej pauze 
môžeme nerušene pokračovať v ceste. Pomaly sa 
serpentínami štveráme na hrebeň pohoria Sierra 
Cimaltepec. V prudkých stúpaniach má autobus čo 
robiť a snáď len silou vôle ich prekonáva bez pomo-
ci tlačiacich cestujúcich. Naopak cestou z hrebeňa 
ideme o sto šesť, vodič sa snaží dohnať niekoľko-
hodinové meškanie a tak šetrí brzdy. Divokú cestu 
prudkými zákrutami nedobre nesú najmä malé 
deti. Niekoľkokrát počas cesty letí z okna igelitový 
sáčik s bývalým obsahom ich žalúdkov. 

Rozum – Tomáš Tkáčik, www.tkacik.13zbor.sk
foto: Rozum, Honza Pánek, Honza Dostál

Jazerá Hierve el Agua, jedná z prírodných pozoruhodností Mexika
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Nápady

     Samo se nenakope.
O odpovědnosti se starostou Junáka 
                  Josefem Výprachtickým – Josém 2
Současný starosta Junáka, Josef Výprachtický – José 2, toho za svoji „skautskou kariéru“ stihl sku-
tečně požehnaně. Když po šesti letech předával svůj oddíl na pražském Proseku, vrhl se po hlavě 
do roveringu, ať už jako dlouholetý prezident RBR (Roverské Banánové Republiky), organizátor 
Mikulášského víkendu, jedna z hybných sil Roverského odboru Junáka nebo jako instruktor hromady 
roverských kursů.

Přesto ho jako „starostu“ vidím až na druhém místě, protože za poslední tři roky byl pro mě hlavně 
kamarád, človíček, který mě podpíral, když mi bylo těžko. A taky někdo, s kým se mi dobře pracuje, 
i když jsme oba asi občas dost na zabití. Ale přesto, nebo možná právě proto, byl rozhovor s Josém 
práce věru nelehká.
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Jak to vypadá, když má člověk skauting jako 
životní styl i jako zaměstnání? Není to trochu 
na palici?

Jednak dost přesně odděluji, co je pro mne práce 
a co dobrovolná činnost, služba pro skauting.

V práci musím občas dělat věci, které bych si jako 
dobrovolník odpustil: způsob jednání s určitými 
lidmi, hledání řešení v situacích, která na první 
pohled řešení nemají (zde jsou specialitou např. 
právní spory). Ale na druhou stranu musím říci, 
že mne moje práce velmi baví, i když je občas 
dost náročná.

Jako dobrovolník naopak dělám věci, které mi 
dělají radost (i když stojí spoustu času :-) ). Patří 
mezi ně například příprava roverského kursu 
Svatoplukovy pruty, v jehož týmu jsem instruk-
torem, nebo zmíněný Miquik.

Někdy je složité, aby člověk neuvízl v myš-
lenkovém „ghetu“ skautingu, když má kolem 
sebe pořád samé skauty (od práce přes přátele 
až po přítelkyni). Proto se snažím být v kon-
taktu s lidmi, kteří nejsou skauti, a například 
i v tom mi pomáhá hraní v rockové kapele.

A co se týče stylu? Měl jsem v životě možnost si 
vybírat a porovnávat, v jaké společnosti chci žít. 
Z porovnání vyšel skauting jako nejlepší, čehož si 
vážím a snažím se mu vracet, co jsem sám dostal.

Být starostou v sobě nese spoustu odpovědnosti, 
proč ses rozhodl ji na sebe brát?

To je poměrně dlouhý vývoj. Přiznám se, že když 
jsem vedl oddíl či pracoval později na ústředí jako 
tajemník, ani mne to nenapadlo. Ještě před dvěma 
lety jsem tvrdil, že starostou za žádnou cenu nech-
ci být. Jenže člověk míní… Vloni začalo být jasné, 
že Riki (předchozí starosta) bude se starostováním 
končit a jelikož si ho nesmírně vážím, rozhodl jsem 
se na jeho návrh kandidovat. Přiznám se, že pro mne 
nebylo jednoduché převzít tuto zodpovědnost.

Ale po devíti letech na ústředí mám jistý vhled do 
fungování organizace a jejího zastupování nave-
nek, a tak chci posunout skauting o kousek dál. 
Udělat co nejvíce pro to, aby ústředí dokázalo 

hledat a najít cestu, která bude nejvíce podporo-
vat dobrou práci oddílů a středisek. A ve vnějších 
vztazích odstraňovat či alespoň zmírňovat pře-
kážky pro činnost (jako jsou požadavky hygienické 
vyhlášky, zajištění podpory základen a dotací…).

Co podle Tebe v tuhle chvíli potřebuje Junák nejvíc?

Potřebujeme toho samozřejmě spoustu, ale nejvíc, 
a to se týká také roverů, potřebujeme co nejlepší 
vedoucí našich oddílů a středisek. Vedoucí, kte-
ří nebudou žít jen z toho, co okoukali od svých 
předchůdců, ale budou dlouhodobě plánovat, jak 
by mohli vést oddíl co nejlépe, budou se jezdit učit 
a vyměňovat zkušenosti na různých setkáních, 
kursech a lesních školách. Budou příkladem těm, 
které vedou, budou je učit odpovědnosti, která 
se jim bude v dalším studiu, později v profesním 
životě a hlavně v životě osobním velice hodit. 
A pak, až skončí s vedením oddílu a předají ho, tak 
to nezabalí a pomohou třeba s vedením střediska 
či jako výchovní zpravodajové svým nástupcům. 
Všichni potřebujeme, aby tito lidé nemizeli, ale 
zůstávali v blízkosti střediska a pomáhali mu.  

A také Junák potřebuje pohled do zrcadla – zopa-
kování si toho, jaké je naše poslání, proč děti 
vychováváme, že to, co děláme, je veskrze velmi 
prospěšné a naplňuje lidskou potřebu, kterou by-
chom v sobě měli rozvíjet. Abychom nemysleli 
jen na sebe, své zájmy a potřeby. A v neposlední 
řadě abychom z toho všeho, co děláme ve skau-
tingu, dokázali mít společnou radost. Protože 
kde se vytratí radost a přátelství a zůstane jen 
úmorná dřina, tam to přestane lidi bavit.

Úspěšný ObRok 2007: Kimik, José, Pudil
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Jsi nejmladší starosta, kterého jsme kdy měli. Je 
to potvrzení nějakého trendu v organizaci? 

Asi je to trend přirozený, podívej se na oddí-
ly a střediska. I když tam je přebírání někdy 
až moc rychlé. Nemyslím si, že je zodpovědné 
a v pořádku, když oddíly padají na sedmnácti-
leté, někdy i mladší. Pak to způsobuje problémy 
ve vedení a někdy i v kvalitě. Mladí vedoucí se 
to musí nejprve někde naučit. A naučit se vede-
ní podle mé zkušenosti trvá nejméně rok. Jenže 
spousta z nich po roce odchází a předávají to 
dalším, mladším. To je začarovaný kruh. Vím, 
že je to velký problém na vesnicích či malých 
městech, ale ono se to děje i v Praze. Zrovna 
v tomto případě mám pocit, že je trend omlazo-
vání až nedobrý. 

Vypadáš jako pěkná mánička. Jak jde k sobě 
skauting a underground a jak může být starosta 
rocker s dlouhými vlasy?

To, že se pohybuji ještě v prostředí alternativní 
kultury, mi dává možnost vidět svět z více úhlů. 
Je to obohacující. Dnes je přeci jedno, jak kdo 
vypadá, jestli má červenou či zelenou hlavu. 
Důležité je to, co si člověk v sobě nosí, zda drží 
slovo, je na něj spolehnutí. Být alternativní zna-
mená nejít s hlavním proudem společnosti, ale 
znamená to být svůj a držet se například toho, 
co nám nabízí skautský zákon. A že je to někdy 
zatraceně těžké.

Rozhovor děláme pro Roverský kmen, takže se 
víc než nabízí jedna otázka. Co v tuhle chvíli 
podle Tebe potřebují roveři nejvíc?

Nezpohodlnět. Nenechat se sežrat konzu-
mem a zábavou. To by znamenalo, že budou 
líní sportovat, líní vylézt na nějakou horu, líní 
překonávat překážky, zážitky si koupí nebo si 
pro ně dojedou autem. Ale tím ztratí důležitou 
cenu, protože za čím není vlastní pot, to nás 
vnitřně neobohatí. Všimněme si, jak věci, které 
jsou zadarmo, nemají valnou hodnotu. 

Roveři potřebují překonávat, hledat. Překoná-
vat v některých případech vlastní lenost, ať 
fyzickou či duševní, a konzum – tzn. pocit, že 
se dá vše koupit. A hlavně si potřebují uvědo-
mit, že oni jsou budoucností skautingu a že jak 
oni nastaví laťku, takový bude skauting jejich 
následovníků.

A mám ještě jednu otázku: co organizace potře-
buje od roverů?

Aby nezapomněli, co dostali oni sami v oddí-
lech, a dokázali  převzít odpovědnost (nejlépe 
společně v partě) za oddíly a kmeny stát se jejich 
vedoucími. A dokázali je zase předat dál. Být 
přáteli a vzory pro své skauty a skautky. 

Na závěr jedno přání – aby se roverům dařilo 
v dnešní době, kdy je to pro ně nepoměrně těžší 
než dříve, rozvíjet své kmeny (leží před nimi 
daleko více lákadel a možností), tvořit takový 
program, který jim otevře nové obzory a kte-
rý by byl cestou osobního růstu a služby, a ne 
jen zábavy. Aby věděli, že samo se nenakope 
a že pokud se budou snažit hledat a překoná-
vat své meze, pak si odnesou z kmene takové 
krásné vzpomínky jako já z Roverské Banáno-
vé republiky.

Děkuji, děkuji.

Rádo se stalo.

Rozhovor vedl Vítek Koutenský – Pudil
foto: Jan Bičovský - Chosé

Starosta nebo mánička? José!
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Mám babičku – dědečka v Arménii
projekt adresné pomoci seniorům v Gjumri
Následující text v sobě odráží informace načerpané během rozhovoru z jednoho srpnového rána. 
O svém vztahu k Arménii a o pomoci této zakavkazské zemi prostřednictvím humanitárního sdružení 
Archa mi povídal Jan Vyškovský.

ARMÉNIE ZEMĚ BOLESTI I NADĚJE

Arménie je v jistém slova smyslu atraktivní země, 
která v sobě spojuje několikero historických 
a kulturních odkazů. V tom si může být podobná 
s naší republikou, která byla a je v Evropě vysta-
vena různým vlivům. Arménie je zvláštní směsicí 
nejstaršího křesťanského světa a ryzího orientu. 
Kromě starobylých památek je tu nádherná pří-
roda a hory. Bohužel se tady kromě těchto pokla-
dů sešlo v posledních letech i mnoho problémů. 
V roce 1988 postihlo region Širak s „krajským“ 
městem Gjumri (dříve Leninakan) silné země-
třesení, které de facto celou oblast totálně zni-
čilo, následoval rozpad SSSR a totální kolaps 
celé země podpořený válkou s Ázerbájdžánem 
o Náhorní Karabach. Připojilo se několikaleté 

přerušení dodávky energií a promarněná huma-
nitární pomoc. Země je navíc odlesněna vlivem 
špatného sovětského hospodaření a potýká se 
tak s vleklými ekologickými problémy. Navíc 
v současné době žije většina Arménů mimo svou 
vlast, v diaspoře. Důsledkem je i genocida pácha-
ná Turky v letech 1915 až 1917. Reálné odhady 
mluví o 7 až 9 milionech Arménů v celém světě, 
z toho asi jen 2,5 milionu žije v Arménii.

POMOC DO ARMÉNIE

Arménie byla zemí, která dostávala v 90. letech 
jednu z největších humanitárních podpor 
na obyvatele. Bohužel byla tato pomoc využita 
velice neefektivně a v podstatě zcela rozkradena. 

Na návštěvě u jedné z babiček v Gjumri
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V Arménii nyní působí různé celosvětové huma-
nitární a rozvojové organizace. Z logiky věci se 
ale věnují transparentním a z jistého hlediska 
méně náročným oblastem. České Humanitární 
sdružení Archa si vybralo jedno z bílých míst, 
kam ruce velkých charitativních organizací 
nedosáhnou. Věnuje se seniorům v Gjumri, kte-
ří jsou především následky zemětřesení z roku 
1998 odkázáni sami na sebe: obvykle jim zahy-
nuli všichni příbuzní, v ruinách města nena-
šli práci a dodnes žijí v provizorním bydlení 
z železných kontejnerů. 

ARCHA – POMÁHÁ TAM, KDE TO 
OSTATNÍ NEZAJÍMÁ

Ve městě Gjumri se Archa soustředí na projekt 
Domácí péče. Podobně jako v ČR Charita se tu 
stará o několik desítek dědečků a babiček, snaží 
se jim poskytnout základní sociální, materiální 
a medicínskou pomoc. Projekt vede a podporuje 
několik dobrovolníků z Čech, ti aktivně spolu-
pracují s dobrovolníky a pracovníky v Arménii 
a pravidelně do Gjumri na své náklady dojíždějí. 

JAK POMOCI

Standardní měsíc jedné babičky nebo dědečka 
v Gjumri vyjde na 1 000 Kč; za tento příspěvek je 
možné si na dálku adoptovat svoji babičku v Armé-
nii. Samozřejmě existuje také možnost menších 
příspěvků na další aktivity s projektem spojené. 
Všechny arménské seniory potěší dopis v ruštině 

nebo drobný doma vyráběný dáreček k Vánocům. 
Všem zájemcům je k dispozici Jan Vyškovský, kte-
rý Arménii a její problémy rád přiblíží.

JAK SE SÁM DOSTAL SEM NA VÝCHOD?

Původně cestoval na západ, za prací do USA. 
Tam se náhodou setkal s Arménem stejného 
jména jako hudební skladatel Aram Chačaturjan 
(pro Armény jméno typu Josef Novák), který jej 
přizval ke spolupráci na školení arménských 
architektů a úředníků, jež se měli podílet na revi-
talizaci arménského území poškozeného země-
třesením. Jan se pak vydal do Arménie za Ara-
mem na návštěvu, a protože ve všech příbězích 
není o náhody nouze, potkal se s Katkou Langro-
vou, která se rozhodla pomáhat lidem v Armé-
nii postiženým zemětřesením. Od té doby se 
za svými dědečky a babičkami do Gjumri pravi-
delně vrací: „Když člověk rád cestuje a dostane 
se do zemí, jako je Arménie, kde se exotika mísí 
s utrpením, neměl by zůstat lhostejný. Problémy 
a situace místních lidí by neměly být atraktivní 
pro jeho fotoaparát, ale pro jeho srdce. Možná si 
řekneš, že nemáš peníze a prostředky na pomoc 
druhým. Věř, že i tak je tvá návštěva, tvůj čas, tvá 
modlitba nebo empatie to nejcennější, co můžeš 
dát, i když ti to třeba připadá nedostatečné…“

podle Janova vykládání zpracovala evelina.ta
foto: Lukáš Posolda

Chcete-li se o Arménii a Arše dozvědět více:

Zavolejte Janu Vyškovskému: 724 256 023, 
rád se s vámi sejde a přiblíží Arménii jak úst-
ně, tak fotkami či diáky.

Na internetu zabrouzdejte: na stránky Archy 
www.archa-hs.cz nebo na nezávislý portál 
o dění v Arménii www.armenianow.com

Přečtěte si: Čtyřicet dnů od Franze Werfe-
la, Hrůzy východu od Karla Hansy (reprint 
původního vydání z roku 1923 vyšel v roce 
2006), Osévače černých brázd od Aksela 
Bakunce a článek Tutová Arménie od Madly 
Šaršonové v Roverském kmeni č. 26/2002.

Rozmanitá arménská krajina
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Zakládáme roverský kmen
Rád bych se podělil o své zkušenosti, které jsem získal v uplynulých dvou letech jako „průvodce“ novo-
pečených R&R, zejména s rangers a rovery z kmenů čerstvě založených nebo založení plánujících.

ČEHO SE VYSTŘÍHAT?

Nechci si tu vymýšlet žádné obecně platné pra-
vidlo, jak přesně se má postupovat při zakládání 
roverských kmenů. Je v zájmu snad všech stře-
disek nenechat si odejít starší skauty a skautky. 
Někteří se „uživí“ ve vedení družin, ale ostatní 
můžeme poměrně rychle ztratit, nenabídneme-
li jim program odpovídající jejich věku.

Máme tedy ve středisku generaci odrostlejších 
skautů a skautek, jenže zatím žádné roverstvo. 
Co s tím? V prvé řadě bychom v tom neměli 
budoucí rovery a rangers nechávat samotné. 
Někdy je prostě vedení hodí do vody a naučte se 
plavat. „Už jste dost staří a zkušení na to, abyste 

se vedli sami. Však vy už na něco přijdete…“ 
Takové pokusy nemívají šťastné konce. Než se 
čerství středoškoláci stačí domluvit na nějakém 
společném roverském programu, který by bavil 
všechny z nich, rozprchnou se do nových škol, 
domů se z internátů často vrací jen na víkendy 
a vysněný roverský kmen se nám začíná rozpa-
dat dříve, než stačil zahájit jakoukoliv činnost.

ZKUŠENĚJŠÍ „PRŮVODCE“

I kdyby měli činovníci střediska o roveringu 
spíše jen matné představy než bohaté vlastní 
zkušenosti, jeden či dva z nich by se měli nové-
ho kmene ujmout, jako pomyslní průvodci (ne 

Někdo časem může odpadnout, avšak „zdravé jádro“ zůstane.
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jako vůdci!) s ním projít alespoň začátek rover-
ské stezky a naznačit mu další směr. Přibližně 
dva roky poté jsou R&R již schopni postupovat 
dále i bez průvodce. Někdo časem může odpad-
nout, avšak „zdravé jádro“ zůstane. A středisku 
se úsilí vynaložené průvodci vrátí. R&R vedení 
vydatně pomohou s táborovým programem, 
středisko si díky nim může dovolit uspořádat 
i náročnější akce pro veřejnost apod.

ÚVODNÍ AKCE

Zakládáme-li nový kmen R&R, je možno nej-
prve vyrazit na společný vandr, výpravu nebo 
jen uspořádat slavnostní schůzku v klubovně. 
Mnohem více prostoru na stmelení party bývá 
na vícedenních podnicích, leč nezúčastní se jich 
zdaleka všichni.

NAŠE ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA

První roverské setkání jsme zkusili zahájit netra-
dičně. Nejprve jsme R&R rozdělili do dvou sku-
pin. „Zvítězí grupa, která sem do klubovny jako 
první přinese úplně cizího člověka,“ vyhlásili 
jsme vzápětí. Pro tyto odvážlivce jsme měli při-
pravenou odměnu v podobě čokolády. Bohužel 
naši nosiči nikoho nepřesvědčili.

Plynule jsme navázali převlékací štafetou. Obě 
skupinky postávají proti sobě v očekávání dal-
ší vylomeniny. Každá vyfasuje volnější kalho-
ty a kabát, jež si všichni musí postupně obléci 
a dopnout všechny knofl íky. Se zapínáním 

a rozepínáním knofl íků si smí pomáhat. Hra 
končí ve chvíli, kdy oděv svlékne poslední člen 
pomalejší štafety.

Nato jsme zasedli ke stolu, aby bývalí skauti 
a bývalé skautky na kus papíru vypsali, co oče-
kávají od roveringu a co by chtěli podnikat s no-
vým kmenem. Následovala seznamovací hra, 
při níž jsme se měli co nejrychleji rozdělovat 
do hloučků podle počtu sourozenců, skautských 
let, oblíbené hudby, čísla bot atd. Na závěr jsme 
stanovili četnost schůzí a akcí na dvě do měsíce 
a rozdělili některé střediskové funkce (knihov-
nice, nástěnkářka).

VÝPRAVA DO POHRANIČÍ

V říjnu jsme se vydali do Náchoda. Procházeli 
jsme si československé opevnění z let 1935–38 
včetně pěchotního srubu Březinka a dělostřelecké 
tvrze Dobrošov, zavítali jsme i do Adršpašských 
skal. V té době byla média plná nebezpečné ptačí 
chřipky, jejíž hrozba ostatně dosud nepominula. 
Nám však napomohla ke zpestření výpravy.

Postavila nám totiž do cesty všemožné nástrahy, 
jež jsme museli překonávat. Pokud jsme zahléd-
li jakéhokoliv ptáka, byli jsme povinni nasadit 
si okamžitě na nos plynovou masku (šátek). 
Pakliže jsme kdekoliv mimo město zaslechli 
motor přibližujícího se automobilu, museli jsme 
neprodleně uskočit do příkopu a zalehnout 
na zem. Kdybychom narazili na osobu s piercin-
gem, zachránilo by nás před nákazou jen včasné 
zakrytí očí…

ZÁVĚREM

Všem, kteří se v dohledné době chystají zahájit 
nebo obnovit roverskou činnost, přeji mnoho 
nezlomného nadšení, potřebného štěstí i dosta-
tek trpělivosti, pokud vše hned nepůjde podle 
plánu.

Příště se zaměřím na podobu a náplň rover-
ských schůzek v průběhu skautského roku.

Vojta Homolka – Vlk, Hlinsko
ilustrační foto: Tomáš Tkáčik – Rozum 

Jsme parta, kdo je víc?
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    Akela – poslední recesista?
Název knihy „Poslední recesista a Tma – Jan 
Akela Drnek“ s podtitulem „Poslední tramp-
ský román“ je, doufejme, jen nadsázkou. 
Někteří znalci trampské literatury dílo hodno-
tí jako nejlepší prózu, která prošla trampskou 
historií, a jako vůbec nejlepší generační román. 
Příběh plzeňské I. ornitologické letecké perutě 
je poetický, křehký, ale zároveň syrový a drs-
ný. Akela použil pro hlavní postavy příběhu 
jména a přezdívky notoricky známých hrdinů 
Foglarových Rychlých šípů, právě pro to, co 
jména symbolizovala několika generacím skau-
tů, trampů a roverů, jimž především je román 
určen. Záměrem je zdůraznění kontrastu 
v myšlení a prožívání lidí, kteří ve svém dívčím 
a chlapeckém věku příběhy Rychlých šípů žili, 
přejímali jejich hodnotové a mravní poselství, 
zatímco později, v konfrontaci ideálů s každo-
denní realitou selhávali, přijímali kompromisy, 
ztráceli a nacházeli. V pozadí děje lze vnímat 
atmosféru druhé poloviny normalizační éry, její 
historické atributy a pocity jednotlivců. Příběhy 
„Peruťáků“ v každém čtenáři zcela jistě vyvola-
jí vnitřní rezonanci s tím, co sám v životě či v té-
to době prožil. Kniha vyšla poprvé v samizdatu 
v roce 1988.

Akela (*1960) byl v letech 1974–79 členem rover-
ského kmene Žlutá střela, skrytého pod hla-
vičkou turistického kroužku při plzeňských 
učňovských internátech Škodovky, a v letech 
1986–90 vedl jako vychovatel učňovské mládeže 
chlapecký oddíl. V současné době vede resoci-
alizační programy se skupinami mladistvých 
pachatelů trestných činů, jejichž podstatnou 
část představují celovíkendové akce v terénu 
(i v drsných zimních podmínkách). V roce 2001 
získal v trampské literární soutěží Trapsavec 
nejvyšší cenu Zlatého Trapsavce. 

Petr Náhlík – Vokoun, Plzeň

Knihu lze objednat:

www.sdruzeni-avalon.cz/knihy.php
www.limansport.cz/

Ukázky z knihy Poslední recesista a Tma

www.sdruzeni-avalon.cz/aktuality.php
www.perun.cz/zajimavosti/zlato_cajaju.html

Rozhovor s Janem Drnkem Akelou

Převzatý z knihy Poslední recesista a Tma rovněž 
najdete na těchto stránkých: www.perun.cz/

Povídka Jana Drnka – Akely „Chlapáci“ oceněna 
Zlatý Trapsavec 2001

www.folktime.cz/index.asp?url=/tisk.asp&id=4081

DRNEK, Jan. Poslední recesista a tma. Praha: Avalon, 2007. 168 s.
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    Wall Street, hra ze života
Vloni na podzim se několik lidí z našeho kme-
ne rozhodlo uspořádat pro celé středisko hru 
na motivy akciového trhu – „Wall Street“. 
Nápadu se hned chytli další, a tak vznikla hra, 
jejíž průběh vám teď popíšu.

Skupinky burzovních spekulantů dostaly 
do vínku každá rovný milion dolarů a mohly 
si klidně třeba odjet na Bahamy. Výhodnější ale 
bylo peníze investovat do akcií několika fi rem, 
se kterými se obchodovalo na burze. Jak už to 
tak bývá, akcie časem měnily svou hodnotu. 
Někomu to umožnilo pohádkově zbohatnout, 
no a někomu…(ale o tom už se historie nezmi-
ňuje). Záleželo na pozornosti a předvídavos-
ti. Cena akcií se totiž neměnila bezdůvodně. 
V dobách nedostatku lihu klesaly akcie lihova-
rů. Když fi rma ohlásila expanzi do zahraničí, její 

akcie vylétly. Když se provalil nějaký skandál 
nebo hrozilo policejní vyšetřování, na akciích se 
to také promítlo.

Bylo tak třeba sledovat dění ve světě, zprostřed-
kované pravidelným zpravodajstvím.

Všichni si brzy uvědomili, že klíčem k úspěchu 
jsou informace. A i ty mají svou cenu. Ve hře 
totiž fi gurovala ještě jedna skupina lidí: odbor-
níci na ekonomiku a akciové trhy – makléři. 
Kolem nich se točilo vše podstatné. Každý měl 
počítač napojený na burzovní systém a také 
zevrubné poznatky o budoucím vývoji cen 
akcií. Jejich prostřednictvím bylo možné naku-
povat a prodávat akcie. Byli ale také schopni 
a ochotni poradit – a byli tím ochotnější, čím víc 
jste jim za to zaplatili.

Akcie stoupají!!!
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Vydělat bylo ale možné i jinak. Koho nebavilo sedět 
a čekat na příznivější vývoj cen, ten mohl vyzkoušet 
jednu ze dvou dalších příležitostí k nákupu akcií. 
Tou první byl nákup přímo v sídle fi rmy, kde byly 
levnější. Problém byl v tom, že sídla se nacházela 
různě po městě, někdy i hodně daleko od klubov-
ny. Navíc nikdo nevěděl s jistotou, kde která fi rma 
sídlí. I tady ovšem ochotně pomohli makléři – tedy 
samozřejmě stejně ochotně jako se vším. Pokud 
jste se nechtěli dohadovat s „ochotnými“ makléři, 
mohli jste ještě risknout černý trh. Tam bylo možné 
sehnat akcie prakticky za pusu. Jen s malým háč-
kem – tím bylo nezanedbatelné riziko, že koupíte 
akcii falešnou, a tedy bezcennou.

Atmosféra hry byla strhující – ceny se měnily kaž-
dou vteřinu, k makléřům se hrnuli spekulanti, kte-
ří buď vzrušeně nakupovali rostoucí akcie, nebo 
pospíchali s prodejem těch klesajících, dokud za ně 
ještě něco dostanou. Následovaly výkřiky zoufal-
ství nebo naopak radosti, protože nikdo neuměl 
odhadnout, jak budou ceny vypadat za okamžik.

Ke konci hry atmosféra ovládla i některé mak-
léře, kteří se pak vrhli na soukromou dráhu 
a přesně podle litery zákona „zneužili informa-
ce v obchodním styku“…

Kdo tehdy vlastně vyhrál a nashromáždil největší 
kapitál, není důležité. Důležité je, že se nám tato 
exkurze do světa, kde vládnou peníze, podařila, 
takže bychom si ji rádi jednou zopakovali. 

Pokud někoho tento článek inspiroval k uspo-
řádání podobné hry, rád poskytnu podrobněj-
ší pravidla a postřehy k organizaci, případně 
i samotný „burzovní systém“.

Za roverský kmen Mafi e 011 Kroměříž
zapsal PeP (petr@puna.cz), foto: Volt

Podporujeme čisté podnikání, žádný černý trh!

MAFIE 011

Roverský kmen Mafi e 011 založili skauti 
z pátého a skautky z šestého oddílu (5 + 6 
= 11) kroměřížského střediska Polárka a fun-
guje již sedmým rokem. Po prvních letech 
jsme si již vydobyli své místo ve středisku 
a nedávno rozšířili své řady o novou genera-
ci mafi ánů, kterou označujeme jako „Mladá 
mafi e“. Pomáháme na střediskových akcích 
a táborech, ale i s vedením oddílů. Naši 
webovou prezentaci můžete najít na adrese 
www.mafi e011.net.
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    Kultura podle…
            Žabky – Katky Vančurové
Devatenáctiletá Žabka, nejčerstvější krev pražské žurnalistiky, účastnice Safíru 06, Prutů 07, orga-
nizátorka Židle, píše: 
„Loňská maturita mi, co se kultury týče, udělala lehkou čáru přes rozpočet. Dočítat díla ve spěchu, 
přemýšlet nanejvýš nad jejich formální stránkou a honem číst další povinnou není to pravé vyžití. 
O to víc jsem si užívala, že si konečně můžu vybrat.“

TÓNY

Jakkoli nejsem nějak vášnivý metalista 
(popravdě tento styl jsem až donedávna vůbec 
neposlouchala), musím vás upozornit na exis-
tenci skupiny Nightwish. Čtyři metalisté 
a jedna operní pěvkyně spolu tvoří uskupení, 
jehož žánr se zove symfonický metal. Operní 
zaměření  jejich zpěvačky se odráží jak v jejím 
hudebním projevu, tak i ve stylu celé skupiny. 

Neobvyklá poloha i barva jejího hlasu můžou 
leckoho odradit, já si ale myslím, že stojí za to 
si zvyknout. Právě tato neobvyklost totiž dodá-
vá Nightwish kouzlo a tvoří charakteristické 
napětí jejich skladeb. Z celého projevu pak 
proudí energie, která vás donutí mimovolně 
zrychlit krok.

PÍSMENKA

Pomalý muž byla první kniha, kterou jsem četla 
po maturitě – a můžu ji vřele doporučit. Spiso-
vatel John Maxwell Coetzee, rodák z JARu, je 
nositelem Nobelovy ceny z roku 2003, od roku 
2002 občan Austrálie a čestný profesor ang-
ličtiny na University of Adelaide. Je introvert 
s přísným denním řádem a opravdu málokdy 
se zasměje.

Jeho kniha Pomalý muž je opravdovým zážit-
kem pro všechny, kteří mají náladu na jadrné 
dialogy a rychlý spád děje. Postavy starého 
Paula Raymenta, vševědoucí Elizabeth Costel-
lové a vřelé Marijany si mě chytly a nepustily, 
tuto knihu jsem přečetla téměř jedním dechem. 
Spisovatelova témata – osamocení, pomoc 
a neschopnost se nás nějakým způsobem dotý-
kají a díky tomu nám kniha nastavuje zrcadlo, 
pokud jí to dovolíme.

Kultura pro mě znamená svobodně objevovat nové 
obzory, poznávat cizí kultury stejně jako svoji 
vlastní a nechávat jednotlivá díla na sebe působit, 
snažit se nad věcmi přemýšlet, být součástí větší-
ho celku a mít se vždycky o čem bavit :-) 

Žabka, Praha
foto: archiv Žabky

Žabka
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KLASIKA (HUDBA)

Klasickou vážnou hudbu dnes poslouchá málo-
kdo, přestože v ní lze nalézt skutečné poklady 
lidského ducha. Za její největší představitele 
pokládám J. S. Bacha a Ludwiga van Beethove-
na. Hudba se pro svoji abstraktnost velmi špat-
ně popisuje, zvláště nemá-li slova, přesto se o to 
pokusím.

Rozezní-li se kostelem varhany některým 
z Bachových koncertů, člověk se dostane 
do zvláštního transu a vnímá každou částí těla 
nádhernou barokní hudbu, jež duní celým pro-
storem. Rovněž krásný (i když jinak) je zvuk 
cemballa, nejlépe je-li doprovázeno violen-
cellem. Souzvuk těchto dvou nástrojů působí 
o něco jemněji než mohutnost varhan. Z Beetho-
venových děl mám nejraději 5. symfonii (Osu-
dovou), zejména pro její monumentálnost, 
dynamičnost a „nejprudší boj, z něhož se vyvine  
krásná svornost“, abych si vypůjčil slova fi lozo-
fa Schopenhauera.

HUNDERTWASSER A BIOMORFISMUS 
(ARCHITEKTURA)

Biomorfi mus je směr v architektuře, který hledá 
vzory v přírodě. Ze slavných architektů k němu 
patří např. Španěl Anthony Gaudí či Rakušan 
Friedensreich Hundertwasser. Zatímco za Gau-
dím musíte až do Barcelony (i když jeho stav-
by určitě za tu cestu stojí), ke zhlédnutí Hun-
dertwasserhausu stačí zajet do Vídně. Stavby 
tohoto architekta na mě působí nezvykle svěže 
a především vesele a myslím, že lidé, kteří 
v nich bydlí, nemohou mít nikdy špatnou nála-
du. No, posuďte sami, až u některého z nich 
budete stát…

ČAJOVNY (ŽIVOTNÍ STYL)

Fenomén českých čajoven mě nepřestává fas-
cinovat a udivovat. Vznikly zcela spontánně 
po Listopadu jako určitá protiváha tradičních 
českých hospod a od té doby jejich počet neu-
stále roste. Pověst o českém čajovém boomu 
se šíří po celém světě. Naše čajovny mají lehce 
meditativní atmosféru a intimní osvětlení řady 
z nich otvírá lidská srdce jinak spíše uzavřených 
Čechů. Mnozí z nás jistě ocení i jejich nekuřác-
ký charakter, narušovaný občas jen poklidným 
bubláním vodní dýmky, jejíž kouř však snad 
nikomu nevadí. Pokud vám nechutnají zelené 
čaje, kterých bývá v čajovnách většinou nejví-
ce, dejte si indickou masalu, berebrský tuareg 
či turecké rize – ty zachutnají téměř každému. 
A myslíte-li si, že trocha alkoholu přece jen 
neškodí, pak si místo piva dopřejte pohárek 
medoviny (mezi mé oblíbené patří skořicová, 
mandlová a ořechová), ke kterému můžete 
zakousnout nějakou sladkost jako třeba chalvu 
či medovník.

Štěpán, Skrypta
foto: Aleš Vitinger

Štěpán

    Kultura podle…
            Štěpána Mairovského
Kultura je podle mě: samozřejmě pěkná kniha, hezký fi lm či hudba, ale také tradice a rituály, které 
(možná) dodržujeme, jazyk, kterým mluvíme i způsob, jakým žijeme a přemýšlíme o světě; součástí 
kultury je proto pro mě i moderní věda.
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      Jamboree může být i u vás
putovní výstava fotografi í odstartovala
OD ZÁŘÍ 2007

Nabízíme vám možnost vystavovat fotogra-
fi ckou výstavu z jamboree po celé republice. 
Celoroční putovní výstava barevných foto-
grafi í profesionálního fotografa Milana Jaroše 
a Jana Bičovského – Chosého, které vznikly 
na XXI. světovém jamboree v Anglii. 

VYSTAVOVAT MŮŽETE I VY

Výstava by měla by být na místě veřejně přístup-
ném, kam lidé chodí nejen kvůli výstavě – např. 
foyer kina, kavárna, čajovna, městský úřad, ško-
la, knihovna, informační centrum města apod. 
Nedoporučujeme výstavu umístit do výstavní 

síně ani do vaší klubovny. K vystavení bude 
připraveno 30 fotografi í o rozměru 40 × 50 cm. 
Budou umístěny v kvalitních rámech se sklem 
a doplněny o paspartu. Čas vystavení fotogra-
fi í musí být minimálně dva týdny, maximálně 
tři týdny. Ukončení putovní výstavy zatím není 
stanoveno, bude záležet na zájmu pořádajících. 
Na základě zkušeností s velmi úspěšnou výsta-
vou o Jamboree v Thajsku předpokládáme, že 
bude trvat cca 1 rok.

TDC VÁM ZAJISTÍ:

• fotografi e + rámy (viz výše)
•  propagační plakáty na výstavu + propagační 

pohlednice

Co vás čeká na výstavě.
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• tiskové zprávy a další mediální prezentaci
• metodiku k pořádání výstavy

TDC VÁM NEZAJISTÍ:

•  dopravu fotografi í do určeného místa, ta bude 
zcela ve vaší režii

Systém předávání je založen na tom, že vystavo-
vatel si výstavu dováží na vlastní náklady. Mís-
ta výstav budou řazena tak, aby byly vzdálenos-
ti co nejmenší. Tato výstava nahrazuje původně 
avizovanou výstavu ke 100 letům skautingu.

JAK DOSTAT VÝSTAVU K VÁM DOMŮ?

Kdo by chtěl touto cestou – tj. pořádáním výsta-
vy – pomoci propagaci Junáka, vyplňte jedno-
duchý formulář na webových stránkách akce 

www.skaut.cz/vystava, kde naleznete regis-
trační formuláře pro konkrétní termín pořádání 
výstavy ve vašem městě. Dále jsou na této strán-
ce podrobné pokyny pro postup registrace.

Fotografi e z výstavy si můžete zakoupit, více 
podrobností na jednotlivých výstavách, nebo 
na www.skaut.cz/prodej

Více informací a on-line registrace na 
www.skaut.cz/vystava.

Kdy a kde? Září: Liberec, Teplice, Zbraslav, 
Mikulov, Prostějov Říjen: Čelákovice, Chlumec, 
Dobříš, Břeclav, Zábřeh, Kroměříž Listopad: 
Ústí n. L., Tábor, Brno, Zlaté Hory, Olomouc 
Prosinec: Nymburk, Veverská Bitýška, Vyškov, 
Přerov Leden: Přelouč, Vysoké Mýto, Kopřiv-
nice Únor: Litoměřice, Žamberk, Suchdol n. O. 
Březen: Brno, Nový Jičín Duben: Kladno, Suši-
ce, Plzeň, Hodonín Květen: Kralovice

SILESIA 2008
IX. Středoevropské skautské jamboree

http://silesia2008.skaut.org        silesia2008@centrum.cz

Serviceteam
18 let a více

poplatek 30 €

Účastníci
10–17 let

poplatek 90 €

Odkryć:
Nowe umiejętności, 
Drugiego człowieka, 
Śląsk, Wodny świat, 
Tradycję, Skauting

… to všechno je
Silesia 2008

K D O  N E J E D E ,  J E  Š L E J Š K A !

Polsko Chorzów 
1.–10. 8. 2008
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Jak nahlížíte na obraz českého protiněmeckého 
odboje v tisku, rozhlase a televizi? Např. fi lm Jiřího 
Stracha o paraskupině Silver A, uvedený televizí 
v dubnu 2007, který vyvolal tak živou diskusi?

Domnívám se, že již od počátku devadesá-
tých let probíhá v našich médiích (neříkám, že 

vždycky, všude a pořád) protičeská a pronacis-
tická propaganda. Když si přečtete různé pří-
spěvky v dnešním tisku a srovnáte jejich myš-
lenkový obsah, ale i jejich způsob vyjadřování 
s tím, co psal kolaborantský tisk v době heyd-
richiády, zjistíte, jak se texty některých dneš-
ních novinářů podobají tomu, co psali v roce 
1942 kolaboranti Krychtálek, Werner a další. 
Je pravděpodobné, že část novinářů, kteří dnes 
tuto pronacistickou a protičeskou propagandu 
hlásají, vychází z dobového kolaborantského 
tisku. Film Operace Silver A považuji za pouhé 
pokračování snah pošpinit český protinacistic-
ký odboj a důstojnost našich vlastenců. Zvláště 
záludně je ve scénáři smíchána lež s pravdivou 
faktografi í. 

Co myslíte protičeskou a pronacistickou propa-
gandou? 

Jen velmi stručně: Nacistická propaganda tvrdi-
la, že odboj nemá žádný smysl, že parašutisté 
jsou lidé bez jakékoli zodpovědnosti, kteří čes-
ké vlastence akorát přivedou do neštěstí. Že 
atentát na Heydricha český národ poškodil, že 
likvidace Lidic a represe, které nacisté rozpou-
taly po atentátu na Heydricha, „zavinil národní 
vrah Beneš“ – když použiju tohoto dryáčnické-
ho výrazu kolaborantského tisku. Dnešní pro-
tiodbojová a protičeská kampaň rozpoutaná 
našimi mnohými novináři, nás má přesvědčit, 
že naše dějiny nemají žádnou hodnotu, a tudíž 

Trochu umělý a zbytečný rozruch.
            S historikem Vojtěchem Šustkem 
   nejen o Heydrichově pitevním protokolu.
Vojtěch Šustek, narozen 1968 v Šumperku, 1986 maturita na SPŠ železniční, od roku 1986 do 1991 
studium archivnictví a pomocných věd historických na FF UK. Od června 1992 pracuje jako archivář 
v oddělení justičních fondů v Archivu hl. m. Prahy. V letech 2000 a 2001 publikoval dvousvazkovou edi-
ci korespondence nacistického náměstka primátora Prahy univ. prof. Josefa Pfi tznera s vyšším velitelem 
SS a policie SS-Gruppenführerem K. H. Frankem. Vydal několik odborných studií k dějinám nacistické 
okupační politiky. Spolupracoval na televizních i rozhlasových dokumentárních pořadech. Připravuje 
edici více než 500 německojazyčných dokumentů k atentátu na Heydricha a ke II. stannému právu.

Vojtěch Šustek

Myšlenky
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ji nemáme ani my sami. Jsou si vědomi toho, 
že jestliže si lidé přestanou vážit svých předků 
i sami sebe, budou pak o to ovladatelnější. 

Nacistická propaganda ve fi lmu režiséra Jiřího 
Stracha zvláště typicky zaznívá, když např. odbo-
jáři ve fi lmu obviňují parašutisty z vyvraždění 
Lidic. To přesně tvrdili nacisté. Podle nich byli 
Němci k vraždění Čechů donuceni a vyprovoko-
váni. Samostatnou kapitolou a velkým tématem 
by byla demagogie kolem poválečného odsunu 
Němců z ČSR. Podle dnešní pronacistické pro-
pagandy byl odsun Němců zločinem nemenším, 
než nacistická okupace Československa! Někdy 
bývá odsun nepřímo čtenářům předkládán jako 
něco srovnatelného s genocidou 1,5 milionu 
Arménů spáchanou Turky v roce 1917.

V souvislosti s dějinami 20. století je to navíc zpo-
chybňování legitimity Československé republiky 
v roce 1918, historických nároků Čechů na celá 
historická území českého státu, obviňování před-
válečného československého státu a jeho předsta-
vitelů z národnostního útisku zdejších Němců.

Kdo má na této propagandě zájem?

O tom lze spekulovat. Každopádně je to někdo, kdo 
se nás snaží přesvědčit, že naše dějiny, naši předko-
vé, a proto ani my sami nemáme žádnou hodnotu. 
Poté, co jsem studoval rafi novanou propagandis-
tickou mašinérii během heydrichiády, nejen uveřej-
něné novinové texty, ale i neveřejné porady a tajné 
instrukce tvůrců a koordinátorů nacistické propa-
gandy, je mi zcela jasné, že to, co se v tomto ohledu 
dnes odehrává v našich médiích, není výsledkem 
pouhé nekompetentnosti některých novinářů. 

Jste nálezcem pitevního protokolu Heydricha, 
média tuto věc propagovala, vy sám se však 
domníváte, že váš objev není zvlášť zajímavý. 
Přesto – jak se taková věc archiváři podaří? 

Když jsem nastoupil v roce 1991 do Archivu 
hl. m. Prahy, bylo mi nabídnuto, abych se vedle 
své archivní práce zabýval také dějinami Prahy 
v době okupace. Tématem mé vědecké práce 
je atentát na Heydricha a druhé stanné právo. 
V rámci heuristiky ke druhému stannému prá-

vu, kterou jsem prováděl v pražských i mimo-
pražských archivech, jsem shromáždil několik 
set dokumentů, jež se týkají poheydrichovského 
teroru. Při této příležitosti jsem našel Heydrichův 
pitevní protokol. Kolem Heydrichova protokolu 
vznikl trochu umělý a zbytečný rozruch. Protokol 
byl v normálně uspořádaném archivu a archivá-
ři o něm věděli. Jen nikdo z historiků z nějakého 
neznámého důvodu ten dokument nevzal nikdy 
do ruky. Při normální, běžné práci jsem tento 
dokument jako mnoho jiných okopíroval a pak 
z toho vznikl novináři uměle vytvořený rozruch. 

Spolupracoval jste na dvou rozhlasových doku-
mentech věnujících se době okupace. Jakým způ-
sobem se na tomto tématu pracuje? Není tato 
práce někdy ztížena tím, že v pamětnících vyvo-
lává silné emoce?

V poslední době jsem spolupracoval na pořadu 
o parašutistech Oldřichu Pechalovi a Liboru Zaple-
talovi, které pro redakci ČRo 3 – Vltava připravo-
val redaktor Miloš Doležal. Téma českého odboje 
mne zajímá někdy od mých patnácti let. Měl jsem 
to štěstí, že jsem mluvil s desítkami bývalých 
odbojářů, většinou už staršími lidmi. Ovšem ten-
krát jsem spoustu věcí nevěděl, nebyl jsem dospě-
lý člověk a neměl jsem znalosti, které mám dnes. 
Kolikrát jsem ani nevěděl, na co a jak se těch lidí 
mám ptát, takže jsem sice s mnohými významný-
mi odbojáři strávil mnoho času, ale bohužel jsem 
to tenkrát neuměl zužitkovat. Prakticky všichni 
veteráni odboje byli velmi vlídní, skromní, důstoj-
ní a zároveň sebevědomí lidé. Vždycky spíš mlu-
vili o druhých než o sobě a téměř nikdo z těch, 
které jsem poznal, neměl v sobě takové to povýše-
necké sudičství. Byli ochotni proti zlu bojovat, ale 
zároveň měli pochopení proto, že ne všichni lidé, 
se kterými přišli přímo nebo nepřímo během vál-
ky do kontaktu, se zachovali v těžkých situacích 
ideálně a statečně. Parašutista Čestmír Šikola říká: 
„Já byl mladej kluk bez manželky, bez dětí, navíc 
s výcvikem, kdežto pro nás riskovali a pokláda-
li životy otcové a mámy od dětí. To bylo pravé 
hrdinství.“ Nikdy jsem nezažil, že by někdo 
z těchto lidí mluvil s despektem o někom, kdo 
byl gestapem dopaden a týrán a pak třeba mluvil. 
Vůbec v sobě neměli takové to moralizování, co se 
u nás obecně vyskytuje, že člověk „přesně“ ví, co 
ten druhý měl udělat. 
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Co si myslíte o bratrech Mašínech?

Nikdy jsem se bratry Mašíny a jejich činnos-
tí odborně nezabýval. Domnívám se, že vím 
hodně o jejich otci, který byl velkou postavou 
našeho protinacistického odboje. V odboji pro-
ti Němcům byla i matka bratrů Mašínových, 
která v pankrácké věznici, za velkých bolestí 
bez tišících léků umírala na rakovinu. Takže 
když se mluví o bratrech Mašínových, mělo 
by se připomenout, že jejich matku komunis-
té utýrali ve vězení, sestru Zdenku, která byla 
invalidní po obrně, také věznili a trýznili. Pod-
le mého bratři Mašínové reagovali jako muži 
a vojáci na násilí, kterého se na nich dopouštěli 
komunisté. Komunisté pošpinili památku jejich 
otce, komunisté pozavírali a mnohdy i zabíjeli 
přátele jejich rodiny, ukradli jejich majetek, sta-
tek po rodičích, komunisté je ponížili, uráželi 
je a okrádali o jejich osobní svobodu a lidskou 
důstojnost, stejně jako statisíce dalších našich 
občanů. A já se domnívám, že když se na člově-
ku někdo takového násilí dopouští, je oprávněn 
použít i zbraň. 

Někdy bývá pokládána sugestivní otázka: Byli to 
hrdinové nebo vrazi…?

Rozhodně bych nikdy nesouhlasil s označováním 
bratrů Mašínových za zločince. Nechci být arbi-
trem, který rozhoduje o tom, kdo je a kdo není 
hrdina, to ať určuje spíš ten, kdo sám nějakou 
statečnost někdy projevil. Ještě když komunisté 
odsuzovali k trestu smrti dr. Miladu Horákovou, 
vykřikoval komunistický prokurátor: „Horáková, 
tohle je boj a my v tomto boji zvítězíme.“ Často se 
Mašínům vytýká, že zabíjeli řadové komunisty 
a řadové příslušníky SNB. Při své práci archiváře 
se obeznamuji s trestními spisy soudů a prokura-
tury, kde se dočítám mnoho informací o politické 
perzekuci v 50. a 60. letech. A úplně žasnu, jací 
byli právě ti řadoví členové komunistické strany 
darebáci, jak se chovali svinsky a nikdo to koli-
krát po nich ani nevyžadoval. Myslím, že tady 
platí, co říká spisovatel Solženicyn, že  vlkovi se 
líbí povolná ovce…

Ptala se Mirka Růžičková
foto: archiv V. Šustka

Manželé Bautzovi – příslušníci a spolupracovníci sokolské odbojové organizace, popraveni 24. 10. 1942 v Mauthausenu.
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    Co je to sloužit?
To je sloveso s kořenem -slouž-, utahaná máma 
usínající nad rozpálenou plotnou, válečná 
zpravodajka v Afghánistánu, přesmyčka slova 
na dveřích roverské klubovny sloužící starším 
jako výsměch nebo nejkrásnější skautské heslo. 

Tři pštrosí pera podkladu barvy vyzrálé trnky 
a s nápisem Ich dien!, to se roverům vypráví, 
že prý je na štítu Jana Lucemburského i na tom 
roverském. Škoda, že není, ale co na tom vlast-
ně záleží? Vyzrálá trnka jako barva označující 
duševní a fyzickou vyzrálost jedince a tři pera 
– všimli jste si, že tři je úžasné symbolické číslo? 
Trojí služba – sobě, bližním a Bohu. To je pro mě 
nejpřijatelnější výklad roverského hesla. Je se 
mnou už od mých patnácti, kdy jsem se s ním 
potkala, a od té doby na něj myslím tak často 
jako na kluka odvedle.

Křesťané, muslimové i židé mají svou vlastní 
víru, a já, abych se v tom světě velikém neztrati-
la, mám tu svoji ve sloužím. Pomáhá mi neztra-
tit směr, zvednout se ze země, vidět krásu, sly-
šet brouka cupitat.

Sloužím je zas trojí: otazník, vykřičník a tečka. 
Otazník, když je třeba přemýšlet. Vykřičník, 
když je třeba rozhodnout. Tečka, když je třeba 
naslouchat. Učí mě být stále svobodnou. To 
znamená vnímat, ne nechat sebou vláčet. To je 
totiž velice nebezpečné. Člověk by měl věřit spíš 
svým idejím, i když to je odjakživa více výsa-
da básníků, než ideologiím. Také by měl věřit 
hodným lidem, měl by umět pohladit, protože 
jak píše profesor Kohák, lidé se často loučí a člo-
věk není kámen a stesk patří k radosti ze života. 
I to mě sloužím učí. Nejprve mi naznačoval, že 
zábava není totéž co radost, a pak už jsme se 
spolu mohli vesele smát, když jsme kosili trávu 
na louce a byl krásný prosluněný den.

Je pěkné, jak ta trojka trojku spojuje. Spojila mi 
hned trojí sloužení s trojicí božských ctností 
– vírou, nadějí a láskou. Česká úsloví jsou hezká 
a jedno říká: bude nás víc, nebudem se bát vlka 
nic. A my se nebojíme. Sloužím a všechny troji-
ce už zastrašují bubáky a s vlky byli odjakživa 
kamarádi. Samozřejmě to vždy není lehké 

– nebát se. Při modlitbě k Bohu se nebát najít 
ta správná slova, při pomoci bližním být vždy 
pokorný a při hledání střelky neztratit hlavu.

Sloužím je komunikativní a rychle našel přátele 
a kamarády, a tak na to všechno nejsem sama.

Dominika Potůčková – Julie, Tábor
ilustrační foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

… VÝZVA!!!

Rovering je…
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Doba mezi dospíváním
              a časnou dospělostí
V psychologii se během staletí vytvořila řada 
námětů, jak rozdělit život člověka do různých 
fází. Jan Amos Komenský promýšlel 8 škol 
života, kterými procházíme, a to od školy klí-
nu mateřského až pro školu stáří. V naší době 
najdeme třídění Ericsonovo, které předpokládá 
také 8 životních etap (nedávno o něm psal Edy 
Zajíc). V každé z nich se vynoří nové potřeby, 
které je třeba uspokojit. Jiné třídění stanovil 
Levinson. Soudil, že v životě jsou fáze prudkých 
změn, které jsou následovány fázemi relativní-
ho vývojového klidu. Blíže o nich najdete pou-
čení v učebnicích vývojové psychologie.

Zmíním se o jiné koncepci, která vznikla 
v antropologii, a někdy se o ní hovoří jako o tro-
jím pohybu člověka. Uvažoval o ní Jan Patočka 
a zasvěceně o ní píše Jan Sokol. Je to dělení život-
ní cesty do tří etap, které nejsou ostře odděleny, 
ale vzájemně se překrývají.

První fáze je dětství. O dítě se pečuje od prvních 
dnů po narození. Kdyby této péče nebylo, těžko 
bychom přežili. Základní výchovu dostává dítě 
od rodičů, a to nejvýrazněji od matky. Později 
se okruh osob, které se o dítě starají, postupně 
rozšiřuje a působí mateřské i základní školy, 
vrstevníci i celkové okolí. Dítě postupně vrůstá 
do společnosti. Naučí se jazyk, hygienické návy-
ky, pohybové dovednosti, různé hry, později 
mnohé sociální dovednosti a postupně začíná 
objevovat své role a vzdělává se. Pokud je péče 
zanedbána, dochází k vývojovému opoždění či 
dokonce k vývojovým poruchám. Dnes se fáze 
dětství prodlužuje a do jisté míry jsme dětmi i ve 
studiu vysokoškolském a i v pozdějším věku 
zůstáváme bytostmi, které se stále učí – a občas 
býváme infantilní (rozuměj dětinští).

Druhá fáze se s první značně překrývá. Postupně 
se začínáme stavět na „vlastní nohy“, rozhlížíme 
se po světě, hledáme naše budoucí uplatnění, sys-

Skautský vedoucí musí vědomě vychovávat sám sebe.
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tém hodnot a získáváme stále nové zkušenosti. 
I tato fáze je složitá, trvá často dlouho, někdo své 
zaměření rychle najde, jiní jej hledají dlouho a čas-
to se pohybují po klikatých stezkách. Čím je svět 
složitější, tím obtížněji se hledá pevné zakotvení.

Třetí fáze života je charakterizována záměrnou péčí 
o druhé. Je to vlastně etapa dosažené dospělosti 
a dobře ji známe ze skautských oddílů. Vrůstáme 
do ní zprvu jako rádci, později jako vedoucí oddílů 
či další činovníci a časem jako vychovatelé vlast-
ních dětí. Předáváme zkušenosti, které jsme sami 
získali od rodičů, učitelů či vedoucích. Mnohé jsou 
samozřejmé – hygienické návyky, péče o zdraví, 
pořádek (nu, jak kdy…). Později vytváříme životní 
postoje, sociální vztahy, morální zásady i životní 
formy. Sami jsme život dostali a základní povin-
ností je předávat jej dále našim následníkům.

A co rover? První fázi má již většinou za sebou, 
i když různé dětinskosti nás provázejí po celý 
život. Většinou se pohybuje někde mezi dru-
hou a třetí etapou. Na jedné straně stále hledá 
své postavení, hodnotový žebříček, své vztahy 
a ptá se, jak žít, na druhé straně se věnuje vede-
ní mladších vlčat i skautů a při tom osobnostně 
dozrává. Co jsme sami získali, předáváme dal-
ším a bez pomoci oddílům si těžko představit 
roverský program. Nejde jen o povinnost, ale 
i o základní vývojovou potřebu. Péčí o druhé 
sami dozráváme. Latiníci tomu říkali „docen-
do discimus“ – aneb „učením druhých se sami 
učíme“.

Václav Břicháček – Gigant

Vůdce smečky, roje, oddílu, kmene
           i různých skautských aktivit

Musí mít rád děti – skautské i neskautské, to je 
první předpoklad. Patří k tomu i respekt před 
jejich osobností, zájmy, zaměřením – a občas 
i jejich chybami. Kdo z nás je bezchybný?

Musí mít svou činnost rád. Těžko vést druhé jen 
z jakési povinnosti či z příkazu. Pak se rychle přesta-
ne dařit, zmizí motivace i tvořivost a dílo skomírá.

Musí hledat zkušenosti, zkoušet – a také se 
ze zkušenosti učit, vymýšlet, co se zdařilo a proč 
asi a co naopak selhalo.

Musí se stále učit – z literatury, od druhých 
vůdců i učitelů, ale – pozor! – také od dětí. I vl-
če nováček mívá nápady, dovede být upřímné, 
důvěřuje nám a je třeba mu naslouchat.

Musí mít výdrž a trpělivost. Fungující oddíl 
nevznikne za pár týdnů, ale vyžaduje dlouhé 
úsilí – a pak přijdou další nováčci, starší odejdou 
k roverům – a začínáme znovu – a to je zákonitý 
koloběh. Výchova není  nikdy ukončena.

Musí vychovávat sám sebe. Zdeněk Matějček 
říkal, že vychováme nejlépe tehdy, když neví-
me, že vychováváme. To není skepse. Světluška 
i vlčata si nás neustále všímají, napodobují nás 
– a pokud děláme chyby a nestojíme za našimi 
slovy, pak nejsme dobrým příkladem.

Musí vidět členy oddílu nejen na schůzkách, ale 
i ve škole, v rodině – třebas i u televize či u inter-
netu a spolupracovat s rodiči, se školou i s celou 
obcí – i když je to mnohdy obtížné.

Musí vědomě vychovávat sám sebe, hledat 
své místo ve společnosti, smysl života i jeho 
duchovní rozměr.

Je toho hodně, ale budeme-li držet pohromadě, 
učit se od sebe navzájem, máme šanci, že poslá-
ní našeho slibu budeme uskutečňovat v oddí-
lech i mimo ně.

Václav Břicháček – Gigant
ilustrační foto: Veronika Binderová – Beruška

Často slýchám otázku: Jak bys charakterizoval skautského vůdce? Defi nic najdeme a vymyslíme jistě 
mnoho. Má zkušenost je následující: 
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Snad bychom mohli výňatky, které mne kdysi silně oslovily, uvést citací z Lesného předmluvy:

„Dhammapadam bylo a dosud je snad nejčtenější knihou buddhistickou. Pokud se minulosti týče, 
dokazují to rozličné jeho verse… A v přítomnosti se mu buddhističtí novicové učí nazpaměť a kněží 
je hojně citují.

Je to poměrně malá veršovaná sbírka průpovědí a pravd v duchu buddhistického učení (pálijské 
slovo dhamma znamená  „řád“, „učení“, tj. učení Buddhovo, a padam „stopa“, „stezka“, „slovo“, 
„verš“), která obsahem i formou náleží k nejstarším a též nejkrásnějším buddhistickým textům. 
Po stránce vnější uchvacuje prostou, ale pádnou a zemitě kořennou mluvou, a po stránce ideové 
zaujme čtenáře svou mravní povýšeností a opravdovostí, se kterou neúnavně, v mnoha obměnách 
ukládá laikovi, aby se ovládal, nikomu neubližoval, konal dobré skutky, žil mravně a spořádaně.“

připravil Zet

    Etická čítanka
               nejen do kapsy
Etickou čítanku bychom mohli zahájit texty z buddhistické sbírky průpovědí správného života, 
nazvané Dhammapadam, kterou před šedesáti lety přeložil profesor Vincenc Lesný, vynikající 
indolog. Překládal z jazyka pálí a použil většinou archaický hexametr, kterýs textům dodává 
zvláštní patinu. 

Myšlení přede vším jde, všeho pánem jde, vše z něho rodí se.
Je-li kdo myšlením zlým veden v řeči své, ve všem svém jednání,

v patách se neštěstí valí jak za volem dvě kola povozu.

Myšlení přede vším jde, všeho pánem je, vše z něho rodí se.
Jestliže veden je čistým vždy myšlením v řeči své, v jednání,

štěstí se po bok mu staví a jako stín stále ho provází.

Hněvem se na světě nikdy přec neskončí hněv nebo nenávist,
hněv se jen ukončí láskou, vždyť takový zákon je od věků.

Nemoudří nemyslí na to, že jednou smrt život jich ukončí,
ti však, kdož pomyslí na to, hned hádky a hněvy své ukončí.

Toho, jenž zábav si přeje, v nich žije a smysly své nekrotí,
v pokrmech střídmosti nezná a stále je liknavý, bez síly,

Máró zlý přemáhá, jako vichřice poráží shnilý strom.

Ti, kteří v nepravdě pravdu zří, v pravdě zase nepravdu hledají,
ku pravdě nedojdou, neboť ti toliko za planou touhou jdou.

Ti, kteří v pravdě jen pravdu zas hledají, v nepravdě nepravdu,
ku pravdě dojdou vždy, neboť ti jedině za pravou touhou jdou.
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Horlivost do nebe vede a liknavost branou zas smrti je,
horlivých věčný je život, než liknavý jako by mrtev byl.

Nestálou, těkavou mysl, jež nedá se udržet, ovládat,
moudrý muž vyváží, jak rukou znalcovou bývá šíp vyvážen.

Jestliže tělo je křehké jak z hlíny džbán,
mysl svou učiňte podobnou tvrzi.

Jako se nepohne horstvo, když do něho vítr se opírá,
stejně tak nepohnut v chvále i pohaně zůstává moudrý muž.

Slova, jež prázdná jsou, také jsou bez ceny, třebas jich tisíc je,
jediné rozumné slovo je lepší, kdo slyší je, získá klid.

Přemoci sebe sám vyšší je, než kdybys přemohl druhý lid,
jestli se přemůžeš jednou, pak nadále stále se ovládáš.

Tisíce porazit v boji lze, tisíckrát nad lidmi zvítězit,
ale kdo zvítězí nad sebou jediným, pravý je hrdina.

Zestárnou i krásné vozy královské,
podobně tělu se stáří přiblíží,

jen učení dobrých stáří netkne se,
dobří skrze dobré jen je zvěstují.

Nekonat žádný zlý skutek a dobru i řádu se zasvětit,
čistoty vlastního srdce vždy dbát, to je buddhovská nauka.

Snažme se ve štěstí žít vedle sobeckých nejsouce sobečtí.
Uprostřed sobeckých odvrhněm sobectví!

Snažme se šťastně žít bez hněvu na ty, již na nás se hněvají.
I když se hněvají druzí, my bez hněvu životem kráčejme!

Nikdy se nehněvej, pravdu mluv, jestli jsi žádán, i z mála dej,
těmito vlastnostmi třemi se dostaneš do boží blízkosti.

Kdo se nevzchopí, ač čas je k vzchopení,
kdo, ač mlád a síly pln, je liknavý,
kdo je nedbalý a nadto vůlí sláb,

líný ten muž cestu nikdy nenajde.

Dhammapadam: z jazyka páli přeložil Vincenc Lesný; 
buddhistická sbírka průpovědí správného života. 

Praha : Symposion, 1947.
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    Místa, kde se ještě nezvonilo

Před několika lety jsem se na Mikulášském semi-
náři vydala na nedělní fi lmové dopoledne. V pro-
gramu byl uveden dokument o Severní Koreji - 
KLDR (Korejská lidově-demokratická republika, 
o její lidovosti i demokratičnosti se budeme moci 
brzy přesvědčit). Ještě ve chvíli, kdy se na plátně 
objevily první titulky, jsem žila v přesvědčení, že 
poslednímu totalitnímu režimu bylo odzvoně-
no v roce 1989, a to svazky klíčů na Václavském 
náměstí. Věděla jsem, že ne všude je to s hygie-
nou, gramotností a demokracií úplně růžové, ale 
koncentrační tábory jsem pokládala za hrůznou 
minulost. Během nadcházející hodiny a půl jsem 
byla ze své sladké nevědomosti velmi rychle vylé-
čena. Dodnes mi zní v uších vyprávění jednoho 
z těch, kterým se z KLDR podařilo uprchnout: 
„Viděl jsem celou rodinu testovat dusivý plyn 
a umřít v plynové komoře. Rodiče, syn a dce-
ra. Rodiče zvraceli a umírali, ale až do posled-
ní chvíle se snažili zachránit své děti dýcháním 
z úst do úst. Skleněná komora je vzduchotěsná. 
Je 3,5 metrů široká, 3 metry dlouhá a 2,2 metry 
vysoká. Je tam vstřikovací trubice jdoucí skrz jed-

notku. Obvykle se rodiny drží při sobě a indivi-
duální vězni stojí odděleně v rohu. Vědci sledují 
celý proces shora skrz sklo.“

Brzy po osudné fi lmové neděli jsem se stala koor-
dinátorkou jednoho z fi lmových klubů Jeden 
svět společnosti Člověk v tísni, které na středních 
školách promítají dokumentární fi lmy o lidských 
právech. Velmi rychle jsem zjistila, že zemí, kde 
jsou totalita, útlak, mučení a politické procesy 
na denním pořádku, je mnohem víc. S některý-
mi z nich bych čtenáře Kmene ráda seznámila. 
Nebude to hezké čtení. Severní Korea, moje hoř-
ké probuzení ze snu o hodném světě, je prvním 
z „Míst, kde se ještě nezvonilo“.

Veve – J. P. Poncarová

SEVERNÍ KOREA

S KLDR se seznámíme pomocí příběhu pana 
I Jong-guka. Tento muž se v  KLDR narodil, 
vystudoval a stal se členem osobní stráže Kim 
Čong-ila. Po skončení služby se usadil na venko-
vě. Jednou se mu podařilo naladit na rádiu jakési 
podivné vysílání. Zprávy, které slyšel, byly úpl-
ně jiné, než jaké slýchal celý život. Pochopil, že 
si naladil nějakou jihokorejskou stanici a začal 
situaci ve své vlasti vnímat dost odlišně než dřív. 
Pokusil se o emigraci, ale byl při ní dopaden 
a zatčen. Strávil několik měsíců ve vyšetřova-
cí vazbě, během nichž mu policejní úředníci 
vytloukli zuby, doznání o protistátní činnosti 
se z něj pokoušeli dostat tak, že ho nutili pozřít 
vlastní výkaly nebo mu odpírali spánek. 

Nakonec byl odsouzen a poslán do koncentrač-
ního tábora Čadok. Vězni – většinou neúspěšní 
uprchlíci, příslušníci inteligence a odpůrci režimu, 
ale také ženy, které přišly do jiného stavu s cizin-
cem – v nich strádají hladem, zimou a nelidsky 
tvrdou prací. I Jong-guk vzpomíná: „Jedli jsme 
všechno – krysy, šváby, hmyz… Neřekli byste, 
jakou pochoutkou může být taková krysa… Občas 
se stalo, že některá žena v lágru otěhotněla. Jednou 
odhalili těhotenství mladé vězenkyně. Mlátili ji tak 
dlouho, že potratila, a ještě živé dítě hodili psům.“ 

Foto z www.nkfreedom.org



Po šesti letech byl I Jong-guk nečekaně propuš-
těn a druhý pokus o emigraci do Jižní Koreje 
se mu zdařil. Má svůj vlastní obchod, ale stále 
trpí následky mučení a žije v neustálém strachu 
z toho, že bude severokorejskými agenty unesen 
zpět. V Severní Koreji také zůstala jeho manžel-
ka a všichni příbuzní. Nemá o nich zprávy.

KLDR byla vyhlášena 9. září 1948 pod dohle-
dem SSSR. Vůdčí osobností se stal Kim Ir-sen, 
který je dodnes uctíván jako božský vůdce. 
Nyní KLDR vládne jeho syn, Kim Čong-Il, a těší 
se stejným poctám. Stále zde přetrvává tvrdý 
komunistický režim s prvky stalinismu a leni-
nismu. Obyvatelé jsou drženi v izolaci od okol-
ního světa, často zde propukají hladomory. Vel-
ké fi nanční prostředky se investují do zbrojení 
a armády. O situaci v KLDR existuje velmi málo 
přesných informací, neboť případní zahraniční 
návštěvníci jsou drženi pod dohledem a mohou 
navštívit pouze určité oblasti země. Počet věz-
něných v KLDR se odhaduje na 200 000 a roční 
úmrtnost v koncentračních táborech na 25 %.

Tipy na literaturu:

Buzo, Adrian: Partyzánská dynastie. Politika 
a vedení Severní Koreje, BB art 2003
kolektiv autorů: Dějiny Koreje, Lidové noviny 2001
kolektiv autorů: Černá kniha komunismu (2. díl), 
Paseka 1999
Rigoulot, Pierre, Čchol-hwan, Kang: Pchjon-
gjangská akvária, Fra 2003

Filmový dokument popisující příběh I Jong-guka:

Nesměl jsem ani umřít, režie: Markéta Dobiášo-
vá, Jan Tobiáš, Česká republika 2003

Internetové stránky:

www.cks.korea.cz – Česko-korejská společnost
www.amnesty.cz – Amnesty International, společ-
nost bojující za lidská práva, zapojit se může každý
www.jedensvet.cz/skoly – projekt Jeden svět, 
možnost založit fi lmový klub na SŠ a zdarma 
promítat fi lmy o lidských právech
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    Teorie cibule
Když v roce 1859 Charles Darwin vydával 
svou knihu O původu druhů, nebyla v ní 
o roverech ani zmínka. Není divu, skau-
ti spatřili světlo světa až v roce 1907, roveři 
dokonce až o 15 let později. Tak jako každý 
jiný živočišný druh se i skauti vyvíjeli a adap-
tovali na nová prostředí, procházeli fázemi 
skautského vývoje od vlčete (světlušky), přes 
skauta (skautku) a rovera (roveryni) až k old 
skautovi.  Nejzajímavější (a nejméně zpraco-
vanou oblastí) jsou poslední dvě kategorie, 
tedy vývoj jedince po 15. roce. Nejvíce pro-
blematickou částí se zdál být popis přecho-
du ze stadia rovera na stadium old skauta, 

a proto není divu, že je vše úplně jinak, než 
se původně zdálo. Po bližším zkoumání totiž 
skautští evoluční biologové dospěli k překva-
pivému poznání – mezi stadiem rovera a old 
skauta se nachází dosud nepopsaná vývojová 
fáze. Pojmenujme si ji cibule.

CO JE TO „SKAUTRON“?

Před převratným popisem tohoto stadia ještě 
na chvíli odbočme ke kvantové fyzice, abych 
vás mohl seznámit s nově objevenou částicí 
v laboratořích CERN. Tzv. „skautron“ je nosi-

Skautron je nositelem pozitivní skautské energie.

Počtení
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telem pozitivní skautské energie, který, je-li 
zastoupen v dostatečném množství, zapříči-
ňuje veselost, šťastnost a neuvěřitelnou vita-
litu obíhanému objektu. Většina skautronů se 
pohybuje kolem skautů či skautek po orbitalech 
(slupkách), lze však nalézt i skautrony dosud 
nenavázané – na místech s velkou estetickou 
hodnotou, na Obroku, Mikulášském víkendu 
a jinde. V suchých dnech je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti, protože dostatek skautronů oddalu-
je „vyhoření“ a navíc podporuje „zapálení“.

CO JE TO SKAUTSKÁ „CIBULE“?

Skautská cibule je živý tvor ve věku přibližně 
20–25 let. Nejdůležitějším symptomem urču-
jícím zahájení procesu cibulovatění je pocit 
nedostatku času, přemíry povinností a přepl-
něné e-mailové schránky. Přechod ze stadia 
roverského je většinou pozvolný. Na nově se 
utvářející cibuli se nabalují slupky skautských 
povinností, přičemž na počet skautronů se 
tento nárůst nepropaguje. Většina cibulí se 
na nové podmínky rychle adaptujte – pomocí 
většiny svých skautronů vyživuje vnější slup-
ky (nejvíce viditelné orbitaly), slupkám vnitř-
ním se věnuje pouze v době neodkladné péče. 
Zajímavým úkazem je také stálý nárůst počtu 
slupek u mladších cibulí. Dle našeho výzku-
mu je to zapříčiněno neodolatelnou atrakti-
vitou nových slupek a také tím, že narozdíl 
od cibule kuchyňské (Allium cepa) se slupky 
nabalují zvnějšku. 

HNILOBA?

Již zmíněný problém s nedostatkem skautro-
nů v některých slupkách umožňuje bakteriím 
tato místa infi kovat. Zárodky hniloby vznika-
jí zejména ve vnitřních slupkách a šíří se do 
dalších vrstev. S hnilobou je možno bojovat 
několika různými metodami, které však mají 
jednu věc společnou – upravují průměrný 
počet skautronů v jedné vrstvě na dvojciferné 
číslo. První metodou je tzv. „jarní výsadba“. 
Jde o předání slupek mladším cibulím a rove-
rům (ideálně těm s přebytkem skautronů). 
Podpoříme-li výsadbu i předáním několika 
vlastních skautronů, mladá cibule se snáze 

uchytí. Druhou možností je načerpat skautro-
ny na skautských akcích či na místech, z nichž 
skautrony přímo tryskají. Poslední možností je 
metoda prevence. Nepřeceňme počet skautro-
nů v našich orbitalech a naučme se říkat ne. 
Anketní otázka na závěr: kolik nových slupek 
a skautronů vám poskytl ObRok?

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem cibu-
lím účastnících se RLŠ 2005, zejména však dlou-
holeté spolupracovnici ve výzkumu Cibberce.

Pacibule
ilustrační foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

P. S.: Ptáte se, co se dozvíte příště? Nu, můžeme 
si třeba popovídat o prenatálním skautingu. ;-)

Zajímavým úkazem je stálý nárůst počtu slupek u mladších cibulí.
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Šípkové podzimy (2003–2007)
TIŠE UŽ BIJOU

otevřeno dokořán se světlo láme
stínohra je milá po dešti
než nasáknou návěští
a ztichnou babky v krámech

zchlácholí vítr prázdnou ves
a výkřik němých tváří
obrací listy na žaltáři
až zpátky k místu dávných dnes

Kamila Fricová – Podzim na knížecíh pláních

DO NEBÍČKA

život
a potom krchov v kraji 
- kde se dívky navlékají do bavlny a konopného dýmu
  a do borových truhlic 
jen tak 
ojíněné z posledního milování

ves se zubí
- pár domů, kostel v noci
  siluety konců namířené smírně do nebíčka
a čí je to nebe?
možná jen stačí odpočítat túje na poslední cestě



45

V KOMOŘE S LÉTEM

je tu jen úzká míra stolu
a dvě židle    kdo ví čí
světlo jde oknem po páteři dolů
a šero bolí do očí

a je to večer který bolí
protože patří svému dni
cestou jde podzim mezi poli
a duši léta vyhání

SONET O CIZÍ VÍŘE

na světle je rozpačitá
jako je tříska v dlani
odevšad už byla bita
za promiň třikrát     za ni

obrazně zlámou na výsosti
obvyklou dávku čehosi
co má víru lidských kostí
a krásu rána     od rosy 

potom do němoty křiku
příliš častých okamžiků
rýha v mrazu zmizí

chvíli tady není a chvíli je
pak kroky révou rozseje
a je cizí

O LETNICÍCH JI VEZMU ZA RUKU

ten den opadaly první vlaštovky 
a poslední drát ťukal čárky cele 

potom krátce     pršelo na měsíční líc
a vlci v polích měli tváře uzardělé 

v kostelech se babky draly do lavic
snad přese všechna cizí přání 

tolik kostí praská když se klube léto 
a ruce vedou k milování 

O PAMĚTI SLUNCE

smráklo se silou poledního zvonu
jakoby kdosi ze všech sil
zbořil val a v bídě tonul
a napůl s pýchou zápasil

jakoby bylo loňské ticho 
o trochu míň než víra v teď
a zbude den a slunce východ
a obraz v ledu      na paměť 

A JE RÁNŮM DÁNO DO POLEDNE

podzim rázem zimu znává
zebe v trní brzká tma
a modlím se když poprchává
a rána jsou tak    do jemna

ostřicím se stvoly chvějí
k dalším břehům jít se chce
a modlím se když odpouštějí
loupež citů    ze srdce 

Miloš Říha – Šípek 

(další texty na www.pismak.cz pod jménem 
Augustin_Šípek)

Stáňa Háková – podzimní Nové Hrady
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O pomoci, přírodě a pokroku
Nezlobte se na mě, že po letech zase jednou píšu 
pastýřský list. To proto, že každému z vás chci 
napsat totéž.

Především tedy zdraví a život. O život šlo, 
neboť mě navštívilo tornádo, které naštěstí 
minulo wisconsinskou chalupu o méně než sto 
metrů a „jenom“ porazilo šest stromů přes ces-
tu, zatímco v mém malém lese vyvrátilo a pře-
lámalo asi dvacet stromů. Rádio varovalo, tak 
jsem aspoň otevřel dveře do sklepa, ale jinak 
jsem pozoroval vodorovný liják a podobné roz-
mary přírody. Za dvacet minut bylo po všem. 
Protože špatně slyším, nevěděl jsem o té spoušti 
kolem a teprve přítel dřevorubec, který se přišel 
podívat, zda jsem to přežil, mi pověděl, že jsem 
odříznut od světa.  Hned slíbil pomoc a skuteč-

ně druhý den brzo ráno mi čtyři chlapi prořezali 
cestu a vše uklidili. Bez říkání. Mluvte o soused-
ské pomoci: tři z těch chlapů neznám.

A příroda se vyznamenala i jinak. Když jsem 
přijel do Northbrooku a vypnul motor, lekl jsem 
se, že se mi vaří auto, protože i můj špatný sluch 
slyšel něco jako sykot páry. Zvedl jsem kapotu 
a ono nic. Teprve za chvíli jsem zjistil, že hučení 
je všude a vzpomněl jsem si, že je doba cikád.  
Ale jaké! Je to neuvěřitelné, ale každých sedm-
náct let, ano, sedmnáct, vylezou tady ze země 
cikády. To, že dělají rámus, patří k mravům růz-
ných cikád, ale jejich sedmnáctiletý zakuklený 
spánek hluboko v zemi je zázrak, pro který nena-
lézám slov. A je jich tolik, že přehluší motory 
a že teď po stovkách umírají. Jsou hezké a velké 

A po léta tu nebyli medvědi. Teď hlásí místní lidé, že kolem Silver Cliffu žije sedm medvědů.



asi jako malíček. Když přežijí, zalezou do země 
a na shledanou za 17 let. (Už ne se mnou.)

Na severu je to popletené. Před lety jsme posta-
vili barák v lesích, dnes už máme sousedy, takže 
je po divočině. Po večerech k nám chodilo aspoň 
tucet jelenů, dnes jen výjimečně. Je jich prý pře-
množeno, ale přitom začínají mít v zimě hlad, 
protože jejich hlavní potravu – žaludy – sežerou 
přemnožení divocí krocani. A po léta tu nebyli 
medvědi. Teď hlásí místní lidé, že kolem Silver 
Cliffu žije sedm medvědů, z toho tři medvíďata. 
Můj synátor mě tam navštívil, chtěl toho med-
věda vidět a přilákal ho snadno zbytky kuře-
te. Medvěd přišel, kosti sežral, vyžral a rozbil 
krmítko pro ptáky a Petr ho vyhnal.

Kolibříci, kteří po léta přilétali přesně na Den 
Matek i v mrazech, letos přilétli o týden později. 
Asi nevědí o oteplování.

Řeka Peshtigo je vysoká, ale já už si na peřeje ani 
plachetku netroufnu. Už jsem v životě pokoušel 
osud tolikrát, že už by to nemuselo tentokrát 

vyjít. Tak se chodím jen dívat. Naštěstí neumím 
závidět.

Nakonec se musím pochlubit, že tohle jsem na-
psal na Petrově komputeru, který tu nechal. Ale 
jinak jsem věrný svému dvacet let starému, kte-
rý má paměť 64 kB. S tímhle novým zápasím. 
Když mě Petr opustil, musel jsem volat o pomoc 
výrobce systému. Když jsem to vytočil, byl jsem 
spojen s mládencem v Indii, který mi pomohl. 
Takhle šetří výrobci na poradcích. Když jsem 
za války budoval jednolampovku, neměl jsem 
ani zdání o pokroku, který nás čeká. Ale ta moje 
jednolampovka – na kterou šlo chytit i Londýn 
– mně dala více radosti než ta dnešní technika. 
No, zato máme e-mail a jiné radovánky.

Žijeme rychleji.

Moc Vás všechny zdravím,
Váš Franta Lukeš, USA

červen 2007
ilustrační foto: Tomáš Landsmann

Tetování
Když se blížil nedávno minulý víkend a tím 
i moje hlídací mise, zeptal se mne někdo: „A ty 
jsi tetička na poslouchání a nebo tetička na dělá-
ní blbostí?“ Tehdy jsem odpověděla, že to se 
zatím asi nepozná. 

Ovšem víkend už je passé a vzhledem k tomu, 
že jsme jednou zapomněly s sebou mikinu 
a jednou si zapomněly obléct tričko s dlouhým 
rukávem, nechaly psa, aby sežral rozmočené 
snídaňové lupínky a rozcupoval pytlík s křup-

kami a taktéž je sežral (doufejme, že jen ty 
křupky), nezašroubovaly šroubovací kelímek 
na jídlo, oslovily všechny dosažitelné „bafba-
fy“ (neplést s „blafblafy“!), zkontrolovaly plu-
jící „gaga“, sešplhaly několik laviček a vyhrály 
kočárkovou terénní revue na louce ve Stromov-
ce, myslím, že můžu zodpovědně prohlásit, že 
jsem nezodpovědná tetička na dělání blbostí. 
Jen houšť! 

Julie, blog: zuzublotcheque.blogspot.com

inzerce 

skautská internetová prodejna

www.limansport.cz
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„Szép haja!“ řekla mi na ulici stařenka a měla 
na mysli, že tak dlouhé copy už dlouho neviděla.

Dvě „puszi“ na rozloučenou přišly od nejlep-
šího kamaráda Kasiina přítele jehož jméno si 
nepamatuju a kterého jsem viděla asi tak dvě 
minuty během nakupování. Inu, Maďar.

Kasia oceňuje české skauty: mají otvírák a nádo-
bí na vaření, je dobré s nimi „sharenout“ jídlo. 
Takže nakupujeme společně.

Holki Polki zjistily, že má schopnost rozumět 
polštině není úplně mizerná a tak mě pěkně 
trénují. Možná, že za rok nebudu mít fl uent jen 
maďarštinu.

Gábor u registrace se učí slovensky, takže má 
snaha soustředit se na jeden jazyk byla ta tam. 
Na československo-maďarsko-anglickou kon-
verzaci není můj mozek stavěný, ale zvládl to 
i bez restartu.

Paní kolejbáby jsou laskavé, ale odmítají pocho-
pit, že to s tou změnou příjmení myslím vážně, 
i když to nemají v papírech. Ale pogratulovaly 
obě, toliko chápou.

Pokoj o třech postelích budeme zdá se obývat 
ve dvou, díky Bohu. Kasia je z Varšavy, nejí 
maso, je Bc. archeologie a má s sebou barvičky 
na trička. Rozumíme si.

Drahý přestupní lístek zakoupen (už se těším 
na tramvajenku), metro a bus použity, batoh ze zad 
naštěstí nesundán – už by byl asi nenandán. Koleje 
jsou od zastávky 5 minut, to musím zvládnout.

Ve Student Agency mají i stewardy, zajíma-
vé. Tmavomodrý svět po X-té neublížil, holky 
Ostenky v bláznivé komedii Jeden den v New 
Yorku pobavily, cosi divného animovaného 
o broucích a svatbě nezaujalo, Moje velká řecká 
svatba napodruhé stačila na půl oka a bez zvuku. 
Zpoždění zanedbatelné, v Budapešti pěkně prší.

Katalinka, blog: katalinkyblocek.blogspot.com/

Jana Babováková – Bodlinka – Není co dodat
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První dny v bodech 
                         a ještě pozpátku

inzerce 



Knihovnička

Podzimní knihovnička
Milí čtenáři, 

máme tu podzim plný dlouhých večerů, 
ke kterým kniha neodmyslitelně patří. Nedáv-
no jsem přemýšlela, kde nejčastěji a nejraději 
čtu… Například Walt Whitman si četl nej-
raději v přírodě na útesech, jeho kštice vlála 
a on tvořil a křičel své básně do větru a běs-
nění vln. Jane Austenová měla svůj salonek 
s výhledem do zahrady, vykládaný stoleček 
a po ruce vždy šálek čaje. Já se zavrtám do 
postele, přetáhnu přes sebe oblíbenou deku 
s lodičkami…

Věřím, že i vy si najdete svou chvíli a místo. Pře-
ji vám pěkné čtení.

Vaše Mirka

Denní dům, noční dům je knihou současné 
polské autorky, která se ve své próze pouští do 
vyprávění hned několika příběhů najednou. 
Tokarczuková je fascinována houbami – i těmi 
jedovatými, na které nalezne čtenář nejeden 
recept v knize. Nijak před čtenáři netají ani svou 
zálibu v jungovské psychologii, včetně snů, 
tužeb, které poutají náš život a nechtějí opustit 
naši duši.

Dům je ústřední postavou, jež vede vlastní 
život, podléhající jeho potřebám a přírodě, spí-
še než lidem. Část knihy se točí kolem ukřižo-
vané svaté Starosty – vousaté ženy, trpící pro 
svou neotřesitelnou víru. Autorku nezajímá 
vyústění jednotlivých příběhů, natož násled-
ky, je pozorovatelkou a zapisovatelkou, v jis-
tém smyslu reportérkou. Pojmenovává nepo-
jmenovatelné, neuchopitelné a mnohdy jenom 
tušené.

(Olga Tokarczuk, Denní dům, noční dům, přeložil 
Petr Vidlák, vydalo nakl. Host v roce 2002)

Bernhard Schlink je německý spisovatel ze Sever-
ního Porýní. Jeho kniha Návrat je příběhem hle-
dání vlastního života, jeho chybějících článků, 
které vám schází, pokud neznáte svou minulost 
prostřednictvím rodinného vyprávění. 

V dospělosti přečte hlavní hrdina část příběhu, 
jehož děj jej zaujme natolik, že je rozhodnut 
vypátrat pokračování. Posléze zjišťuje, že mís-
ta, na kterých se kniha odehrává, zná. Vydává 
se po stopách, jež se zdají být nepravděpodob-
né a matoucí, aby na závěr dospěl v muže, kte-
rý se díky svému pátrání odpoutal od nedoře-
čených tajemství, dospěl a byl schopen založit 
plnohodnotný vztah, nejen vzhledem ke své 
partnerce, ale i vzhledem k matce, jež před ním 
léta tajila některé skutečnosti. 

(Bernard Schlink, Návrat, přeložila Lucy Topoľská, 
vydalo nakl. Prostor v roce 2007) 

Norský spisovatel Edvard Hoem je ve své zemi 
oblíbeným a známým autorem. U nás vyšla 
autobiografi cká kniha Příběh matky a otce, 
která byla inspirována životním příběhem 
autorových rodičů. Knut (autorův otec) se živí 
coby laický kazatel lidového protestantského 
hnutí. Zároveň se však musí starat o své rodi-
če a jako jediný syn, který je schopen převzít 
statek, je uvázán k jednomu místu. Tato sku-
tečnost značně poznamená jeho budoucí život. 
Kristina, Hoemova matka, během válečných let 
udržuje milostný vztah s německým vojákem. 
Voják náhle odchází, Kristina zůstává; osamělá, 
nešťastná, těhotná. A to je zlomový okamžik, 
kdy se hlavní hrdinové tohoto neobyčejného 
příběhu setkávají. Kouzlo knihy spočívá přede-
vším v jednoduchosti příběhu, prostém jazyce 
a lidském rozměru. 

(Edvard Hoem, Příběh matky a otce, přeložila Jarka 
Vrbová, vydalo nakl. Kalich v roce 2006)



Tomáš Oravec – Šamot
Často se mě lidé ptají, čím fotím, co fotím, jak dlouho fotím. Podle mě to není vůbec důležité. Žád-
ný foťák ještě nikdy z nikoho fotografa neudělal. I s jednoduchým aparátem se dají nadělat hezké 
obrázky, když znáte jeho limity. Pravdou ale je, že s tím sofi stikovanějším to většinou jde o něco 
snadněji.
Pokud chcete vědět, co rád fotím, neptejte se, radši si koukněte fotky: www.scouting.sk/galeria.
Co ale důležité je: snažte se vždycky udělat o něco lepší fotky než „včera“.


