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Úvodník

Kopírka
Občas se člověku stane, že je uhranut. Objekt 
tajemného působení ne a ne dostat z mysli, ať je 
to osoba, která by mohla být blízká, nebo sukně, 
která by mohla být moje. A tak se člověk na ten 
kytičkatý hrnek ve vetešnictví chodí za výlohou 
dívat, neustále listuje v knihkupectví stránka-
mi knihy oblíbeného autora a říká si: „Mám 
– nemám?“

Mě takhle naposledy uhranula kopírka. Docela 
plánovaně jsem si původně myslela, že budu 
uhranuta Ďáblovou biblí, ale ta kopírka ji pře-
bila. A jak už to tak bývá, samozřejmě to nebyla 
obyčejná kopírka. Ale než bude pohádky konec, 
maličká odbočka.

Vystudovala jsem archivnictví, protože jsem 
byla fascinovaná papírem a starými knihami, 
obdivovala jsem se všemu tradičně tiskařské-
mu. Povinné praxe a brigády v archivech mě 
ale nesměřovaly o pár století dále, mezi papíry 
proklepané špatnými psacími stroji, mezi knihy, 
které ukrývaly hrůzy Pankráce a Leopoldova. 
Utápěla jsem se v papírech lží a říkala si, kdyby 
tak Gutenberg věděl.

A teď se objevila ona kopírka. Stojí nenápad-
ně v řadě vitrín se zcela neokázalou výsta-
vou k pětadvacetiletému výročí revue Prostor 
v ředitelské chodbě Národní knihovny. Působí 
docela směšně, aby ne, je jí minimálně přes dva-
cet let a je to snad první kopírka, která se ocitla 
v Československu. Obstaral ji klikatými cestami 
emigrant Pavel Tigrid, aby měl samizdatový 
časopis Prostor snadnější zrod.

Tahle historická kopírka mi připomněla, že 
pokrok nemusí bořit tradice a ničit ideály, 
a zároveň, že může i malý krůček být velkým 
Pokrokem. Pokud tahle kopírka aspoň malému 
okruhu čtenářů v době nesvobody dokázala 
vytvořit iluzi svobody slova, je podobně hod-
notná jako původní Gutenbergův lis.

Tradice a ideály – poklady, kterých si ne vždy 
vážíme. Toto číslo Kmene k nim poskrovnu 
vzhlíží, snad ta vodítka objevíte i vy. Závěrem 
úvodníku připomenu ještě jedno výročí: 100 let 
od narození Jaroslava Foglara. Jeho jméno a dílo 
je samo o sobě pro mnohé jeho příznivce ideá-
lem a tradicí. V letošním roce vyšly dvě knihy, 
které shrnují život spisovatele našeho dětství, 
dočtete se o nich na s. 32. 

Přeji vám, abyste se začetli i do dalších stránek a pro-
žili spokojené Vánoce s tradicemi dnešními i zašlými.

Za všechny tvůrce časopisu

evelina.ta
foto: Eva Haunerová – Malina

Spokojené Vánoce a vše dobré do nového roku 2008!

Časopis Roverský kmen si můžete i nyní před-
platit! Neváhejte a nacvakejte www.send.cz/skaut 
nebo www.skaut.cz/kmen.

Každý rover a roverks začíná nový rok s Rover-
ským kmenem.
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Reportáže

    Polibek múzy 
               v průběhu věků…
…nebo alespoň deseti let, které má tato soutěž roverské tvořivosti za sebou, a tudíž letos slaví 
své výročí.

JAK TO VŠECHNO ZAČALO?

U počátku stál nápad tehdejšího Odboru 
pro výchovu roverů a rangers při Ústřední radě 
Junáka obohatit Mikulášský víkend o vyhláše-
ní soutěže v tvořivosti pro rovery a roverky. 
Odbor pořádal soutěž a její vyhlašovací večer 
po tři roky, v roce 1999 a 2000 byl šéfem Polibku 
nynější starosta José. 

MOTÝLÍ VZESTUP

Poté se kormidla ujal roverský kmen Wilwarin 
z Jindřichova Hradce. Jím pořádané ročníky 
již měly své webové stránky, které jsou stále 
k nahlédnutí na webu Polibku múzy v archi-
vu. Wilwarin uspořádal dva povedené roční-
ky, v roce 2001 s tématem „Mezi dvěma světy“ 
a v roce 2002 na téma „Slibuji“. Ročníku 2001 

Závěrečná scénka z divadelní telenovely Vsetínského roverského společenství.
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se účastnilo 75 roverů a pět roverských skupin 
s počtem 157 příspěvků, nově se objevila kate-
gorie cizojazyčná literatura. V roce 2002 to bylo 
106 příspěvků od 76 soutěžících a pěti rover-
ských skupin.

POLIBEK V RUKOU LETNÍCH KURZŮ

Následujícími pořadateli byla roverská skupi-
na „Potkali se…“ složená převážně z účastníků 
kurzů Fons v čele s Kašprou a Ufínou. Šestého 
ročníku na téma „Jsme jinak stejní“ se zúčastni-
lo 81 roverů, kteří vytvořili 123 uměleckých děl. 
Následující rok měla soutěž téma „Proměny“ 
a do soutěže došlo 142 děl od 107 účastníků, 
z toho třinácti kolektivů. Novinkou byla kate-
gorie objekt.

Další tři ročníky organizovala skupina „Saf-
ro“ původně složená z účastníků kurzu Safír. 
V roce 2005 na téma „Možnost volby“ přišlo136 
děl od 111 účastníků, z toho 17 kolektivů. Byla 
vyzkoušena kategorie animovaný fi lm. Na veče-
ru spolupracovalo Vsetínské roverské společen-
ství, které svými scénkami uchvátilo diváky.

POLIBEK MÚZY V NOVÉM HÁVU

Ročník 2006 nesl téma „Duší i tělem“ a přišlo 
na něj 157 děl od 99 účastníků. Přihlašování děl 
nově probíhalo na webu. Kategorie objekt zažila 

svůj comeback v podobě kategorie 3D. Vyhlašo-
vací večer opět prozářily výkony roverů ze Vse-
tína. Divadlo se též lehce provzdušnilo, neboť 
tento rok přibyla k Mikulášskému víkendu 
nová akce nazývaná Koncert nebo Kompono-
vaný večer, která probíhá současně s Polibkem 
múzy, a tak se účastníci víkendu netísní v jed-
nom divadle.

Jubilejní desátý ročník na téma „Deset“ přine-
se inovace v podobě vyhlášení výherců celých 
oborů (hudba, fi lm, foto, literatura, výtvarno) 
a pro ně připravených hodnotných cen. Novou 
kategorií je obor Divadlo, ve kterém roveři 
mohou předvést desetiminutové scénky. Kvůli 
náročnému tématu bylo přihlášeno pouze 97 
děl od 65 účastníků, kvalita však byla vyšší než 
v předchozích ročnících.

A jak to bude s Polibkem múzy dál? Nechejme 
se překvapit. Překvapení ovšem není na orga-
nizátorech, nýbrž na účastnících, kteří Polibek 
vytvářejí svými díly. Objeví se nová generace 
kvalitních umělců? Budeme i příští rok žasnout 
při pohledu na roverská díla? 

To záleží na Vás… 

Michaela Petříková – Šle,
Šéfka Polibku múzy

www.skaut.cz/polibek

foto z PM 2006: Jan Bičovský Chosé

Paní porotkyně PhDr. Věra Martinková, CSc. předává cenu 
výherkyni v kategorii literatura. Účastníky večera vítal – jak jinak – Mikuláš.
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HELP největší polní hra v ČR,
                      14.–15. září 2007
14. a 15. září, od páteční půlnoci do sobotní 
čtvrté hodiny odpolední, organizovali vsetínští 
skauti největší polní hru v ČR zvanou HELP. 
Sedmi- až čtrnáctičlenné týmy dva dny prohle-
dávaly území, aby našly vrak letadla s cenným 
materiálem a pomohly raněným pasažérům. 

Hry se účastnilo tři sta hráčů z celé České repub-
liky. Týmy byly složeny nejen z řad skautských 
oddílů, ale například i z členů sdružení YMCA 
a dobrovolných hasičů. Z největší dálky přijela 
skupina skautů z Příchovic u Plzně.

Příznivé zářijové počasí hráčům přálo. Úkol 
nebyl jednoduchý: najít v terénu střeženém 
vládními zmocněnci trosky letadla, postarat se 
o raněnou posádku a důležitý náklad z letou-
nu přemístit do bezpečí. To vše se odehrávalo 
na rozsáhlém území v okolí Kateřinic. „Hráči 
museli prokázat mimořádnou fyzickou a hlav-
ně psychickou odolnost. Navíc ošetřit a postarat 

se o raněné a zorientovat se v nočním terénu, 
tomu se nevyrovná žádná virtuální hra. Prožít si 
něco na vlastní kůži hráčům poskytne mnohem 
intenzivnější zážitek a nenahraditelnou zkuše-
nost,“ sdělila členka organizačního štábu Lenka 
Fialová ze vsetínského skautského střediska.

Help 2007 vyhrál 2. dívčí oddíl Vsetín, tzv. VSE-
NÍŤAČKI, na druhém místě byl 1. chlapecký 
oddíl Vsetín a na třetím místě se umístil skaut-
ský tým SEBRANKA z Brna.

„Vyhráli jsme díky dobře složenému týmu, 
který byl převážně ženský, ale vzali jsme mezi 
sebe i kluky, proto název VSENÍŤAČKI. Neza-
pomněli jsme ani na profesionální zdravotnici 
a taky nám hodně pomohlo naše auto, stará 
škodovka. Místo, kde jsme našli letadlo, bylo 
v nedostupném terénu, ale s naší škodovkou 
jsme se tam dostali,“ popisuje Soňa Špitálská 
ze 2. dívčího oddílu ze Vsetína.

Hry HELP se zúčastnilo 300 účastníků z celé ČR, nejlepší byli odměněni frgály.
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HELP 2007 je uzavřen, výsledky jsou známy a nut-
no jen dodat, že organizátoři – skauti ze Vsetína 
– zvládli vše na výbornou. Nezaznamenali žádné 
ztráty ani žádný úraz. Díky patří všem organizá-
torům a také partnerům, kteří hru fi nančně pod-
pořili, což byli zejména Ministerstvo obrany ČR, 
Zásobování teplem a. s. a LACHIM s. r. o. 

Veronika Šerá – Veverka Vsetín

HELP PODLE ŽVEJKLÁRKY
úryvek z blogu: tjens.blog.cz

Vojáky u nemocnice se snažíme nejprve minout 
podle taktiky „usmívejte se, pozdravte a igno-
rujte vojsko“ a v podstatě nám to vyjde, takže 
raněného předáme včas. U letadla ale zůsta-
ly naše věci, takže se tam musí někdo vrátit. 
Anežka s Michalem jdou, protože tam mají 
věci, a já jdu, protože mám u sebe nějaké obva-
zy, takže s sebou vememe ještě nějaké raněné. 
Cestou potkáme zase nějaké vojáky, kteří si nás 
nejdřív nevšímají, a potom si nějaký usmrkanec 
bez pořádného označení vzpomene, že je voják 
a začne nás tak trochu provokovat. My se v pod-
statě nemáme čeho bát, protože máme všichni 
víza na 4 hodiny, což je ještě o hodinu a půl 
víc, než potřebujeme do konce hry, ale i tak ho 
ignorujeme, protože prostě ani trochu nevypa-
dá jako voják. A navíc, když na naše upozor-
nění na chybějící označení reaguje slovy: „Mně 
to upadlo, si myslíte, že to budu řešit?“, tak se 
prostě sebereme a jdeme pryč. U letadla ošetří-
me dvě děvčata, která se nás snaží přesvědčit, že 
pěšky tak daleko nepůjdou, a že máme jít do jiné 
nemocnice, protože cestou jsou koně a v tamté 

už byly a kdesi cosi, takže nám ani trochu neva-
dí, že nám je po pár krocích zabaví vojáci s tím, 
že si na nás tamto neoznačený děcko stěžovalo. 
My se tedy vrátíme k vraku pro někoho jiného, 
ošetříme si svoje oblíbené zranění s viditelný-
ma šlachama na ruce a už si vedeme raněnou 
do nemocnice. Na rozdíl od předešlých slečen 
nemá tahle s chozením problém a naprosto v kli-
du s námi spolupracuje, za což jsou jí naše ner-
vy vděčné. Hned za vrakem se na nás opět vrhá 
vojsko, kontroluje víza a nechává nás jít, protože 
s sebou nemáme beta 2 bedny, takže o nás nema-
jí zájem – huráááá. Pokračujeme tedy v cestě 
a asi v její polovině potkáme další vojáky, kteří 
se diví, že před nimi neprcháme. Přetlumočíme 
jim, že jakýsi velitel u vraku říkal, že mají vojá-
ci ignorovat skupinky s raněnými a útočit jen 
na ty s bednami. Ten chudák voják na nás vytře-
ští oči a nakonec nás propustí slovy: „Děte už, 
děte!“ a vypadá u toho značně rezignovaně. My 
se radujeme nad naprostou neorganizovaností 
vojska a zjišťujeme, že na nás je vojsko opravdu 
hodné, asi nás považují za děsný loosery.

foto: Petr Puna – PeP

V lazaretu.
Kontrola v terénu. 

Ostražité vojsko při manévrech. 
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Strouhanka, trpaslík a divadelní hra
   „Řízek s bramborem“
aneb Obrok po francouzsku – CANAAN 2007

SLUŽBA

Hned druhý den nastala doba služby a pokud 
jste zrovna nebyli v oblečcích chemických bojo-
vých jednotek a nenatírali na štafl ích místní 
trafostanici, měli jste na výběr prosekávání vře-
sovišť nebo stavění ptačích budek. (O tom jsme 
napsali i oslavnou báseň. Škoda jen, že jsme po 
celou dobu psaní byli v tvůrčí krizi, takže nás 
nejspíše čtenáři francouzského skautského časo-
pisu Catalyse, odkojeni francouzskými velikány 
Villonem a Baudelairem, napíchnou na klacek 
a upečou s rozmarýnem.) 

CO JE TO TROJOBAL?

Zajímavé a poněkud nevysvětlitelné bylo, že 
náš subcamp byl v permanentním asi půlhodi-
novém skluzu, jehož příčinu jsme až do konce 
setkání neodhalili. Umývání nádobí, nošení 
vody nebo vaření jsme dělali sami a jednou při-
šla na řadu i rumunská a česká kuchyně. 

Následující scéna z divadelní hry „Řízek s bram-
borem“, napsaná speciálně pro Kmen, popisuje, 
jak (samozřejmě VELMI zkráceně) probíhalo 
vaření české večeře.

Dvě stě francouzských, patnáct rumunských a osm českých roverů – to bylo setkání CANAAN.

„Tak už máme uprostřed louky tunu písku.“ Tohle překvapení – uměle vytvořená pláž s křesílky 
a houpací sítí – uvítalo na srpnovém setkání dvě stě francouzských, patnáct rumunských a osm 
českých roverů v Moissonu, šedesát kilometrů od Paříže a pár kroků od Seiny. Se členy našeho sub-
campu jsme měli tu čest a potěšení naprosto kvalitně promoknout už večer předtím při tahu noční 
Paříží a pikniku na Eifellovce.
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SCÉNA 1: 

Scéna tvořena kuchyňským stanem s vybavením 
a francouzským osazenstvem subcampu Olym-
pia. Na scénu přibíhá česká skautka.
Skautka: Ahojte, tak já vám jdu pomoct s tím 
vařením.
Francouzi: Óóóóóóóóóóó! Vážně?
Skautka: Jasný, máte všechno? Maso, vajíčka, 
mouku, strouhanku?
Francouzi: Strouhanku???
Nastává dlouhé vysvětlování trojobalu zakon-
čené dlouhým a táhlým francouzským áááááách 
a óóóóóćh – nikdy o ničem takovém neslyšeli.
Skautka: Tak fajn, to by bylo v klidu. A máte 
paličku na maso?
Je tady druhé dlouhé vysvětlování, tentokrát 
s tématem palička, její funkce, přednosti a nepo-
stradatelnost při klepání masa. O paličce nesly-
šeli, je bez milosti nahrazena kladivem.

Skupina se dává do vaření – střídavě padá 
na zem všechno nádobí, účastníci, nábytek 
a v krátké chvíli je vše, co si myslíte i nemyslíte, 
upatlané od mouky, vajíčka a strouhanky: skaut-
ské šátky slouží jako utěrka stejně jako samot-
ní zúčastnění, kteří se po celou dobu náramně 
bavili, divili, výskali, zmatkovali, brebentili…

PROGRAM AKCE PO FRANCOUZSKU

Programy probíhaly ve francouzštině s překla-
dem do angličtiny, za což patří všem můj obdiv, 
obzvláště mladíkovi, který nám statečně překlá-
dal během besedy energického francouzského 
gynekologa (spojenou s ochutnávkou několika 

druhů lubrikačních gelů a praktickými ukázka-
mi) s takovou přesností a samozřejmostí, že mě 
to zpočátku i zarazilo. 

Den ženy versus muži, duchovní hra a hra 
o Evropě, práce s novou roverskou stezkou, 
taneční večer, oslavy 100 let skautingu, učení se 
Holky modrooké (hit No.1) a prezentace rover-
ských projektů na Madagaskaru, Mali, Tanzanii, 
závěrečný večer v režii účastníků (jaký si to udě-
láš, takový to máš), založený na naprosté dob-
rovolnosti všech, kdo moderovali, hráli skvělé 
divadlo o trpaslíkovi, zabaletili nebo zabreako-
vali, přečetli své básně, žonglovali, takhle vypa-
daly hlavní body programu Canaanu.

FRANCOUZSKÝ ROVERING

Rovering ve Francii probíhá trochu jinak, než jsme 
zvyklí. Skupinky asi deseti lidí mají staršího vůd-
ce, se kterým přibližně dva roky pracují na svém 
projektu, např. na měsíc odjet do Afriky (většinou 
do bývalých francouzských kolonií) a pomáhat se 
vším, co se namane, s dětmi hrát hry nebo třeba 
putovat po francouzském národním parku a tam 
pomáhat s ochranou přírody. Na to si vydělávají 
třeba prodáváním náramků, brigádami, prostě 
vším možným. Takže prezentace s fotkami z Polib-
ku múzy, Kapky, Školy v Africe nebo čtyřkolek, 
padáku a fi lmového maratonu připomínala pohled 
na druhou stranu Měsíce. A na tu naši druhou stra-
nu, věřte nebo ne, můžeme být náležitě pyšní.

Markéta Sošťáková – Ferda
foto: Kateřina Kuběrová – Veverka 

a Jakub El-Ahmedieh

Památeční fotka s Eiffelovkou – byli jsme tam! Umělá pláž s křesílky uprostřed kempu.
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    Lidé kolem nás
Volné sdružení fotografů Obscura vyhlásilo pro své účastníky podzimní Obscury 2007 fotosoutěž 
na téma „Lidé kolem nás“. Do soutěže se přihlásilo přes padesát fotografi í od dvaceti účastníků. 
Tajným hlasováním bylo vybráno pět nejlepších fotografi í.

MÍSTO PRVNÍ: PROTIKLADY SE PŘITAHUJÍ

Fotograf: Aleš Vitinger
„Intenzivněji fotím asi tak 4 roky. Od rodinné 
digitální „šunky“, přes Prakticu, černobílé fi l-
my a vyvolávací pokusy doma v koupelně zase 
zpátky k digitálu – k vlastní vytoužené digitál-
ní zrcadlovce. A od té doby jen cvakám a cva-
kám a cvakám. Tato fotka je z dřevárnové Bitvy 
pěti armád.“

MÍSTO DRUHÉ: NOHAMA NA ZEMI

Fotografka: Efča – Eva Skopalová
„Na světě je krásně a mě baví krásu světa 
zobrazovat. Chci s ostatními sdílet to, co mě 
naplňuje. Více o mých fotografi ích najdete na 
www.aoifa.rajce.net 

MÍSTO TŘETÍ: ILUZE

Fotograf: Aleš Vitinger
„Skautský kytarista si vyhrává na pražském 
vrchu Vítkově během spontánní snídaně u pří-
ležitosti skautského století.

Fotky z míst a akcí, kam se s foťákem podívám, 
publikuji na svém webu: ales.vitinger.eu.“



9

MÍSTO ČTVRTÉ POPRVÉ: 
POLEDNÍ ODPOČINEK

Fotograf: Weski – Petr Vesecký 
Fotografii se věnuji už sedm let. Za tu dobu 
jsem si prošel cestou od klasické kinofilmo-
vé fotografie k nynější digitální. Přesto jsem 
zůstal věrnější černobílé fotografii. V oblibě 
mám také makrofotografii, krajinu a krajinný 
detail.

MÍSTO ČTVRTÉ PODRUHÉ: ČARODĚJ

Fotografka: Mrkev – Veronika Rybářová
Fotografování je jeden z mnoha mých zájmů. 
Nemám vyhraněný styl a zkouším fotit vše zají-
mavé. Pracuji jako zahradnice, ráda se pohybuji 
v přírodě, která je také častým námětem mých 
fotografi í. Ke skautingu jsme se s manželem 
dostali náhodou a rádi jsme nabídli pomoc 
ve vedení nově vzniklého oddílu v Mnichově 
Hradišti.

MÍSTO PÁTÉ: „PROFESOR DUDEK“

Fotograf: Jmelí – Štěpán Hašek 
Fotografi í se intenzivně zabývám asi 7 let, foto-
grafuji jak na fi lm, tak digitálně a kromě toho 
fotím i na dírkovou komoru a dírkové fotoa-
paráty vlastní konstrukce. Z žánrů rád fotím 
krajiny a dokumenty z cest, ale i cokoli jiného, 
co mě zaujme, různé reportáže, makro, akty, …
více na www.silenec.cz.

Více o Obscuře na www.skauting.cz/obscura a přiloženém letáčku s prezentací kurzu KIF 
– Kruhu instruktorů rodiny kurzů Fons.
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    Nábytkářský víkend
                   …aneb výlet Jinam
Dvě desítky účastníků prvního ročníku sebepo-
znávacího zážitkového víkendu Židle se 9.–11. lis-
topadu na malebné Orlovské hájence (jíž k doko-
nalosti chybí snad jen centrální topení) přenesly 
do pomyslného Jiného světa. V Jiném světě platí 
pravidla rozdílná od zákonitostí běžného života 
a vše má svou vlastní logiku, odlišnou od logi-
ky a systému, na který jsme zvyklí. Za pouhých 
několik málo desítek hodin je tam možné stih-
nout nepřeberné množství věcí, jako například:

• potkat Mudrce, skřítka Vencu, Františka 
z Kouzelné školky, vetešnici, verniséra, černé 
a bílé Anděly, odbornici na time-management, 
majitele čajovny, Osud a Tydýta,

• navštívit čajovnu, jež se od těch klasických 
v mnohém liší,

• prožít si Nový život od zrození až po smrt,

• zjistit, po čem touží můj tygr,

• koulovat se, brodit se ve sněhu, dostat květi-
nu, zodpovídat Otázky, nakreslit své sny, ztratit 
a znovu nalézt své Role,

• a především – poznat lidi, kteří jsou naladěni 
na stejnou vlnovou délku a s kterými se dá pro-
žít víkend plný úsměvů.

Židle – to byl víkend se stejně naladěnými lidmi, víkend plný úsměvů.
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Tropení tygrovin, psaní dopísků, rozhodování 
o svém Novém životě, probouzení se s mistrem 
Simonem a panem Garfunkelem, rozjímání 
v Ráji a procházení Labyrintem, čištění si chru-
pu opačnou rukou, než je obvyklé, vytváření 
amuletů a ostatní aktivity se staly prostředky 
k uskutečnění cílů celého nábytkového víken-
du. Těmi byly, podle šéfky programového 
týmu – Julie – pomoci účastníkům zoriento-
vat se ve svých názorech, načerpat inspiraci 
pro osobní i oddílový život, uvědomit si sku-
tečnosti, o kterých se za obyčejných okolností 
příliš často nepřemýšlí, odpoutat se na chvilku 
od starostí, jež provázejí podzimní dny a navá-
zat přátelské nitky s podobně zaměřenými 
rovery obou pohlaví.

Jedno z dalších specifi k,která odlišují Židli 
od ostatních roverských víkendů, je kniha vydaná 
speciálně pro tuto příležitost. Nese jméno Šuplík 
– název symbolický pro nábytek i pro literaturu. 

Jeho obsahem je mimo jiné i čítanka, tématické 
úkoly cvičící kreativitu a úryvky z díla členů pří-
pravného týmu.

Židličkářský tým se skládá především z nadše-
ných absolventů Safíru 2006 a lidí jim blízkých, 
neméně nadšených pro cokoliv, co se týká ná-
bytku a vůbec čehokoliv, na čem se dá sedět. 

Všichni tito židlo-nadšenci doufají, že si každý 
z účastníků-úžasníků odvezl příjemné zážitky, 
nové nápady, jasnější hlavinku a kontakty na lidi 
s podobnými zájmy. A také že si i po opuštění 
Jiného světa uchovají kousek jeho atmosféry…

Co říci více? Snad jen – Evžen pozdravuje!

Ofi ciální web Židle: www.skauting.cz/zidle

Kika – členka programového týmu
foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

inzerce 

skautská internetová prodejna

www.limansport.cz

V jiném světě platí jiná pravidla, to platilo i o víkendu Židle.Účastnící nábytkářského víkendu.
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Stopem po Evropě
IRSKO

Před dvěma roky jsme se vydali ve třech do Irska 
s vidinou, že ho celé objedeme za dvanáct dní 
stopem. Byli jsme vybaveni protichůdnými 
informacemi od těch, podle nichž je Irsko nej-
lepší země na stopování v Evropě, až po varová-
ní, že v Irsku se stopovat nedoporučuje. 

Asi nejhorší bylo dostat se z Dublinu, resp. 
z velkých měst obecně, ale tak je tomu zřejmě 
ve většině zemí. 

Náš první stop navíc začal přímo tragikomicky, 
když jsme si stoupli přímo pod zákaz zasta-
vení a nestačili jsme se divit reakcím řidičů: 
od  yloženě pobavených po ťukající si na čelo. 
Když jsme pochopili jejich příčinu, nemohli 
jsme se sami sobě nezasmát a s nadějí, že teď už 
půjde vše dobře, jsme se posunuli o kus dál. Leč 
po asi hodině dalšího marného čekání jsme sto-
pování vzdali a rozhodli se počkat na autobus. 

Jenže po několika minutách čekání (a vaření 
na plynových vařičích hned u silnice) přímo 
u nás zastavilo auto s velmi milým Irem, který 
nám sám nabídl odvoz směrem, kterým jsme 
potřebovali. Od této chvíle už šlo stopování 
poměrně snadno, alespoň do doby, než jsme 
se dostali do Corku (druhého největšího města 
v Irsku), kde jsme se po delší době marného čeká-
ní rozhodli rozdělit, což nám skutečně pomohlo 
(asi na tom není nic překvapivého, že třem lidem 
s krosnami jen tak nikdo nezastaví…). 

Nakonec jsme dostopovali až do Westportu, což 
znamená, že se nám podařilo objet téměř dvě tře-
tiny Irska, a díky tomu, že jsme tak učinili stopem, 
jsme „Zelený ostrov“ a jeho obyvatele poznali 
mnohem lépe. Na irských silnicích jsme jiné sto-
paře potkali pouze dvakrát, přičemž jednou se 
jednalo o dvě Němky. Jak nám sdělili sami Irové, 
ještě před deseti lety bylo v Irsku stopařů mno-
hem více, ale díky silnému hospodářskému růs-
tu a výrazně se zvedající životní úrovni už dnes 
nikdo nestopuje a téměř všichni mají svá auta.

I v balkánskem pohoří Bjelasica se dá stopnout automobil.
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Jelikož se však jedná o jev stále poměrně nový, 
dost lidí pořád vzpomíná na silnice plné sto-
pařů a mnoho z nich proto rádo zastaví; jak se 
nám někteří přiznali, často z nostalgie. Nemálo 
Irů totiž spojuje hospodářský růst nejen s růs-
tem životní úrovně, ale i s mizením irských tra-
dic a možná i irské pohostinnosti. Doufejme, že 
tomu tak nebude…

BALKÁN

Nemálo lidí považuje stopování po Balkáně 
za poměrně nebezpečnou záležitost, které je lepší 
se vyhnout. Má to své oprávnění? Řekl bych, že 
spíše ne. I mně je známo několik případů, kdy 
stopování na Balkáně málem či skutečně neskon-
čilo dobře, ale žádný z nich není mladší než pět 
let. Bezpečnost většiny balkánských zemí se rych-
le zvyšuje a pokud se ještě před pár lety turistům 
silně nedoporučovalo jezdit do albánských hor či 
stopovat po Rumunsku, dnes už to z větší části 
neplatí. Vždycky samozřejmě závisí na tom, kdo, 
kde, kdy a případně s kým stopuje, ale to neplatí 
jen pro Balkán. Pokud vůbec někde nějaké nebez-
pečí hrozí, tak určitě spíše na dálnicích (kde se 
navíc v řadě zemí, včetně ČR, stopovat nesmí), 
než na místních komunikacích, kde podobný 
způsob dopravy často využívají i místní.

Při mojí loňské cestě do Rumunska jsme si 
„stopli“ tahač plně naložený kládami, který 
však zároveň fungoval jako místní autobus, 
takže po průjezdu několika dědinami se nás 
na malé plošince mezi kládami a kabinou tísnilo 
možná něco k dvaceti, včetně babiček v krojova-
ných šátcích a malých dětí.

Některé země Balkánu a východní Evropy (napří-
klad Ukrajina) jsou zvláštní tím, že zde není ostrá 
hranice mezi stopem a taxíkem. Taxíkáře prostě 
dělá každý, kdo má auto a vozí ostatní za pení-
ze. Z toho ale vyplývá, že podaří-li se vám stop-
nout auto, ještě to neznamená, že vás řidič sveze 
zadarmo. Otázku placení je lépe si dohodnout 
předem a rozhodně se nebojte smlouvat, a to 
ani v případě „ofi ciálních taxíků“ či mikrobu-
sů, které fungují na podobném principu (např. 
v Albánii). Na druhou stranu jízda na koňském 
povozu či na korbě náklaďáků bývá téměř vždy 
zadarmo, a navíc je to větší zážitek než se vézt 
uvnitř v autě. Výhodou je, že „drobný příspě-
vek“ zvyšuje motivaci řidičů zastavit. Nejednou 
jsem si při stopování po naší vlasti říkal, že bych 
klidně řidiči i něco přispěl, jen kdyby mi někdo 
zastavil… Inu, „jiný kraj, jiný mrav.“

PO EVROPĚ

Co se týče ostatních evropských zemí, velmi špat-
ně se stopuje zejména v Anglii (Wales a Skotsko 
jsou prý o něco málo lepší), což potvrzují i sami 
Angličané, a ideální není ani Španělsko. Z mnoha 
zdrojů také slýchávám, že stopování po Sloven-
sku bývá obtížnější než u nás, nicméně při jedné 
výpravě na východní Slovensko jsme stihli zpá-
teční vlak do Prahy jen kvůli tomu, že nás svezl 
traktor, což nevím, jestli by se stalo v Česku. Rela-
tivně dobře se prý stopuje v Německu a ve Francii, 
i když vždy záleží na mnoha okolnostech, takže 
všechna zobecňování je nutno brát s rezervou.

Štěpán Mairovský, Skrypta
foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Na britské dálnici…Odvezou nás dál, nebo půjdeme pěšky?
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Trekking v nepálských Himalájích
      a jedna malá osobní proměna
SEN, KTERÝ MOŽNÁ NEBYL, 
ALE SPLNIL SE

Spatřit zasněžené vrcholky himálajských hor 
– sen mnoha dobrodružstvíchtivých duší. Ješ-
tě před několika měsíci by mě rozhodně nena-
padlo, že se mi taková možnost naskytne, navíc 
jsem vlastně ani nepředpokládal, že by ta má 
duše podobnou touhu skrývala. K narozeninám 
jsme letos spolu s bráchou dostali od táty trochu 
nestandardní dárek: „Jestli o to stojíte, pojedeme 
v září na měsíc do Nepálu putovat Himalájemi.“ 
Většina lidí by nejspíše neváhala, mně se ale hla-

vou honila spousta komplikací – vždyť zameš-
kám školu, kdo za mne odvede práci v oddíle, 
jak se na to budou tvářit v zaměstnání, kam cho-
dím na brigádu, a vůbec – není to za mě zbyteč-
né vyhazování peněz? Vždyť jsem byl ve svém 
životě na delším „vandru“ jen jednou v Rumun-
sku, když mi bylo patnáct, a po týdnu už jsem 
odpočítával dny zbývající do návratu. Přesto 
jsem na tu nabídku bůhvíproč nakonec kývnul.

Den odletu nastal, aniž bych stihl říci alespoň 
„švec“. Když jsme se najednou kodrcali v noci 
po dálnici z Liberce do Prahy na letiště, polykal 

Východ slunce z vrcholu Poon Hill (3200 m n. m.)
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jsem hořký pocit nedokončených úkolů a rych-
lého loučení s některými blízkými osobami. Před 
několika minutami jsem ještě ve spěchu rozesí-
lal poslední důležité maily a ládoval vybavení 
do batohu, a teď se při pohledu na ubíhající 
silnici cítím dosti zmateně zpytujíce svědomí, 
v jakém stavu tu všechno na nadcházející měsíc 
opouštím. Připadal jsem si podobně jako Tol-
kienův Bilbo vydávající se s trpaslíky někam 
do neznáma, a z ničeho nic mě (možná díky 
této představě) zavalila vlna nadšení z dobro-
družství, do něhož se pouštíme. Poprvé v Asii 
– ve světě, který známe maximálně z vyprávění 
a několika fotek. Nikdo z naší čtyřčlenné sku-
pinky netušil, co všechno nás na cestě potká. 
Jedeme na vlastní pěst, jen s několika informa-
cemi od zkušenějších, do nejvyšších hor světa. 
Ještě jeden pocit mě v tu chvíli naplnil, totiž vel-
ká úleva. Poslední dobou jsem žil hodně hek-
ticky, vždy jsem na poslední chvíli dokončoval 
nějaký úkol a už se pouštěl do nového. A teď 
mám před sebou jediný – poznat Nepál.

KULTURNÍ ŠOK

Večerní Kathmandu, kam nás dopravilo třetí 
letadlo v pořadí, nám nezkušeným Evropanům 
připravilo docela slušný kulturní šok. Nejprve 
jsme řešili ještě na letišti ztrátu jednoho ze zava-
zadel, ale to je vcelku normální situace, když se 
neletí přímým spojem. Ani jsme se před letištěm 
nestihli rozkoukat a už jsme se poprvé setkali 
s ne úplně ojedinělým principem „neobjednané 
služby“. Dle předchozí e-mailové dohody nás 
čekalo auto z rezervovaného hotelu. Skupinka 
čekajících Nepálců nám okamžitě velice ochotně 
odebrala batohy a naložila je na střechu a do kuf-
ru, načež se začala dožadovat fi nanční odměny. 
S hotelem samozřejmě neměli nic společného, 
využili pouze naší neznalosti zdejších poměrů. 
Pro příště víme, že se máme podezřele ochotné 
pomoci raději vyhýbat. Rozjeli jsme se konečně 
směrem do centra Kathmandu. Pohled z okénka 
na nás však působil dosti tísnivě. Projížděli jsme 
špinavou, evidentně velmi chudou čtvrtí. Dom-
ky připomínají spíše slepené kůlny či garáže. 
Na ulicích se válejí obrovské hromady odpadků, 
z nichž se line nepříjemně pronikavý, nakyslý 
zápach. Zdejší doprava působí dost divoce – jezdí 
se vlevo, což je spíše strana vzájemného objíždění 

než jízdy. Auta a motorky na sebe a na všudypří-
tomné chodce i cyklisty neustále troubí. Venku je 
rozhodně živo, přestože už dávno město zaha-
lila tma. K tomu všemu jsme měli trochu strach 
o batohy, které nebyly na střeše nijak přivázané, 
čemuž řidič svůj styl jízdy příliš nepřizpůsobil.

RITUÁLY ULICE

Značně se nám ulevilo, že náš hotel sídlil 
v o poznání příznivěji vyhlížejícím místě. Čtvrť 
se jmenuje Thamel a je to turistické centrum 
plné obchůdků a památek – a také pouličních 
obchodníků neodbytně vnucujících solvent-
ně vypadajícím turistům své suvenýry. První 
den byl díky nim opravdu nezapomenutelný 
– jednoho obchodníka jsme nemohli setřást asi 
půl hodiny. Neustále se s námi snažil smlou-
vat a vyzvídal, za kolik bychom si koupili jeho 
korále. Odpověď, že za nic, protože o ně prostě 
ani trochu nestojíme, jej nějak nechtěla uspoko-
jit. Spolu s dopravním chaosem tento jev činí 
procházky městem pro „nováčky“, jako jsme 
my, značně náročné.

Nepál je poměrně typický tím, jak se zde mísí 
hinduismus s buddhismem. Je to dáno polohou, 
země je sevřena mezi Tibet a Indii. Pro neznál-
ky, mezi které se řadím, je pak poměrně obtížné 
rozeznat, k jakému náboženství přísluší ta kte-
rá svatyně. Je jich tu každopádně požehnaně 
a všechny jsou hojně využívány obyčejnými 
lidmi. Každou chvíli někdo zatočí modlitebním 
mlýnkem, zazvoní zvonkem či vhodí obětova-

Typická ulice hlavního města Nepálu
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nou rýži nebo květiny do chřtánu stvůře hlída-
jící vchod. Takovéto náboženské rituály tvoří 
lidem poměrně nezanedbatelnou část dne.

SPOKOJENÍ OBYVATELÉ 
NEPÁLSKÝCH HOR

Ztracené zavazadlo se naštěstí našlo a nic nám 
tedy nebránilo vydat se konečně do hor. V plá-
nu jsme měli tzv. Annapurna circuit, asi dva-
cetidenní turistický trek kolem masivu několika 
hor, které se shodně nazývají Annapurna a odli-
šují se od sebe pořadovým číslem dle nadmoř-
ské výšky. Annapurna I patří mezi osmitisícov-
ky. Nejvyšší místo, které nás čeká, se nachází 
ve výšce 5416 m – sedlo Thorung La – přibližně 
v půli 211 km dlouhé trasy.

Cesta téměř celou dobu vede vesničkami, jejichž 
charakter je dnes již hodně ovlivněn turistikou. 
Většina z nich je, byť trochu nespolehlivě, záso-
bována elektrickou energií. Všechno, co se nevy-
pěstuje nebo nevyrobí na místě, musí dopravit 
na svých hřbetech osli, anebo houževnatí nosiči 
táhnoucí klidně stokilová zavazadla. Povětši-
nou se jedná o potraviny a nápoje (Coca-Colu 
ve skleněných lahvích atp.) určené pro turisty, 
ale pozorovali jsme i nosiče táhnoucího str-
mou pěšinou čtyřmetrový dřevěný trám. Lidé 
ve vesnicích žijí povětšinou v pro nás nepřed-
stavitelně prostých podmínkách. Mnohdy celá 
rodina o sedmi a více členech obývá malý hli-
něný domek s dvěma místnůstkami. Nevlastní 
kromě jedné krávy prakticky žádný další maje-
tek – i rýžové políčko, jež obhospodařují, patří 
majiteli, jemuž odvádějí polovinu úrody. 

Přesto jsou Nepálci v horách vesměs usměvaví, 
milí a přátelští. Mám-li je porovnat s běžným 
Čechem, působí tak nějak spokojeněji. Pochopil 
jsem díky tomu, že štěstí opravdu velice málo 
závisí na majetku, který nás obklopuje – nao-
pak, čím více se fi xujeme na své vlastnictví 
a na neustálé zvyšování životního komfortu, 
tím méně si umíme všímat mnohem prostších, 
avšak výrazně trvalejších hodnot – krásy příro-
dy, umění, pravého přátelství… Doba nás učí 
více soupeřit než spolupracovat, více hromadit 
než rozdávat, myslet nejprve na sebe, až pak 
na ostatní. Bohužel, i do Nepálu už „zápaďác-
ká“ civilizace postupně přichází, jak jsme se 
mohli přesvědčit ve městě. Samozřejmě s tím 
souvisí zvýšení životní úrovně, a to pracovitým 
a skromným nepálským lidem rozhodně přeji, 
kéž by si v sobě přitom dokázali zachovat své 
přednosti.

Mnoho mi dala himalájská výprava, budu na ni 
ještě dlouho vzpomínat – možná celý život. 
Doma se ukázalo, že mé obavy kvůli nedo-
končené práci byly zbytečné. Svět se kupodivu 
nezbořil a já mám teď mnohem více energie 
pořádně se do věcí opřít.

A jaké bylo putování horami? Krásné a náročné, 
ale o tom se dočtete v každém druhém průvodci 
…

text a fotografi e Jiří Bělohradský – Caesh,
21 let, 30. smečka vlčat, Flotila Liberec, 

student FEL ČVUT

Pohled na horu Nilgiri z vesnice Tatopani
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Moje námořnické Portugalsko

NÁMOŘNICKÉ PORTUGALSKO

Jak to vše souvisí s Portugalskem? Tohle léto 
se tam konal světový šampionát v plachtění, 
na kterém se kvalifi kovaly posádky na účast 
v olympijských hrách v Pekingu a na který 
sháněla mládežnická organizace Rota Jovem 
v rámci projektu Evropské dobrovolné služby 
asi stovku dobrovolníků. Možná jste tu nabídku 
zaregistrovali na Rovernetu. Váhala jsem asi dva 
dny. A půl roku nato už jsem seděla v letadle.

Portugalsko je svým námořnickým uměním pro-
slulé. Ať už objevitelskými plavbami do zámo-

ří, nebo rabiátskou pověstí pirátů. Moře má své 
nezastupitelné místo v životě všech Portugalců, 
ti, co neplachtí, alespoň jí ryby, které jsou národ-
ním pokrmem. 

HVĚZDY V PLACHTĚNÍ

Šampionát se konal v Cascais, městečku na výs-
pě Lisabonského zálivu, pod hlavičkou Portugal 
Vela. Plachtění tu má dlouhou tradici a zdejší 
vody jsou proslulé skvělými jachtařskými pod-
mínkami – nevelké kolísání teplot, stabilní silný 
vítr, dobré počasí.

Nejsem námořník. Neumím plachtit, umím jen pádlovat na kánoi nebo veslovat. Sjela jsem část Vltavy 
a Sázavy a „udělala“ jsem se tolikrát, že mě na řeku dlouho nikdo nedostane. Přesto mě přitahuje. Moře. Neko-
nečné množství vody. Fascinují mě příběhy objevitelů (méně už to, co následovalo v obsazených koloniích). 
Příběhy pirátské a námořnické měly u mě vždy výlučnou pozici. Dodnes chovám v srdci i v knihovně příhody 
Vlaštovek a Amazonek, ke kterým jsem se dostala později, než bych měla, ale přesto jsem je hltala a nadšeně si 
spřádala vlastní příběhy o prázdninách na jezeře plném ostrůvků, čekajícím na mé objevitelské výpravy.

 Na Cabo de Roca
 Závod RS-X (windsurfy)

Marina v Cascais  
Nejzápadnější bod kontinentální Evropy – Cabo de Roca 
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Šéfy jednotlivých pracovišť, ve kterých jsme 
před, během a po šampionátu působili, byli 
obvykle místní, zkušení námořníci.

Tak jako mnoho lidí třeba u nás zná především 
fotbalové a hokejové hvězdy, oni měli své vlast-
ní, námořnické. S přehledem vyprávěli o roz-
dílech mezi jednotlivými typy lodí, se kterými 
jsme se na těchto závodech mohli setkat – jedna-
lo se o třídy malých lodí – jednoposádkových, 
dvouposádkových a jednu třídu tříposádkovou. 
Ochotně nás poučovali o rozdílech mezi třída-
mi, usmívali se nad našimi naivními dotazy 
(drtivá většina z nás v životě neplachtila) a upo-
zorňovali nás na velké osobnosti tohoto sportu, 
pokud se někdo z nich dostal do naší blízkosti. 

LOĎ JAKO MILÁČEK

Musím říct, že mě velmi oslovila atmosféra šam-
pionátu. Měla jsem trochu strach, že závodníci 
budou nervózní, nepříjemní a nafoukaní. Nesta-
lo se. V celém areálu závodů, tedy ve všech pro-
storách přístavu v Cascais, hrála z reproduk-
torů příjemná muzika, obvykle jazz a reggae. 
Mezi jednotlivými boatparky, tedy prostory, 
kde měla každá třída pro každou loď vyhra-
zené očíslované místo, se přelévali jednotlivci 
i skupinky, zastavovali se, zdravili se a třásli 
si rukama, poplácavali se po zádech. Smáli se 
zážitkům, okukovali nové vybavení, řešili tech-
nické problémy, přáli si štěstí v závodě. 

Pozorovat posádky při přípravě bylo pro laika 
okouzlující. Většina posádek přicházela do pří-
stavu ke svým bílým miláčkům v době, kdy 
my jsme se na sluníčku už aspoň hodinu pařili. 
Většina tříd lodí parkuje na břehu. Mají na to 
speciální vozíčky se dvěma kolečky, se kterými 
sjedou po rampě do vody, až loď pluje, a pak 
vytáhnou vozíček zpět na břeh. Naší prací 
v boatparku bylo jim vozíček odebrat a zaparko-
vat na jejich místo a pak vyhlížet, kdy se budou 
vracet, a zase pro vozíček doběhnout a sjet s ním 
po rampě do vody, případně něžným tlačením 
pomoci vytáhnout loď na břeh. Když ráno přišli 
k lodi, začali kutit. Napínali lanka, svazovali je 
a zase rozvazovali, připevňovali stěžeň, napína-
li plachty, oblíkali se do neoprenových oblečků, 
svačili. Pokud vyráželi na rozjížďku později, 

obraceli loď kýlem vzhůru a borty přejížděli 
jakýmsi papírem a hadry, soustředěně provádě-
li dlouhé tahy, zblízka pozorovali bílý povrch, 
dokud s výsledkem nebyli zcela spokojeni. 

Když se z moře vrátili, pečlivě loď ze všech 
stran osprchovali, smotali plachty, přikryli, 
teprve potom se šli postarat o sebe.

PÍLE PŘEKONÁVAJÍCÍ HRANICE

Nikdy jsem nebyla na podobně důležitém spor-
tovním klání. Nikdy jsem neviděla tak zblízka 
vrcholové sportovce. Bylo fascinující pozorovat 
jejich hluboké soustředění, pečlivé přípravy 
vybavení, diskuze o technice a počasí. Přesta-
la jsem se divit řeckým oslavám bohů právě 
sportovními hrami a velkým poctám, které si 
vysloužili vítězové tehdejších olympijských her. 
Vždyť sami svou pílí a vytrvalostí překonávají 
lidské hranice. Na lodi to vypadá, že všechnu 
práci obstará plachta, ale je to člověk, který kor-
midlem určuje směr, který svými zkušenostmi 
a instinktem odhaduje, kdy vytáhne kosatku, 
člověk, který překonává povětrnostní vlivy 
a čte vlny před sebou, aby své plavidlo dovedl 
do cíle. 

Jejich výhry i prohry jsou vryty do jejich tváří, 
do hlubokých vrásek kolem očí, do sluncem 
a solí vybledlých vlasů, oprýskaných rtů, vět-
rem ošlehaných tváří. O moři mluví s respek-
tem, stejně jako o svých soupeřích…

Mohla bych napsat ještě mnoho o tom, co jsem 
za těch šest týdnů v Portugalsku viděla. O úžas-
ných muzeích v Lisabonu, klášterech a pohád-
kových palácích, starobylých parcích a zahra-
dách, o přírodních krásách, o neuvěřitelném 
světle a třpytivém voňavém vzduchu, o rybích 
pochoutkách a vynikajícím levném, chuťově 
bohatém víně, o usměvavých a vždy klidných 
Portugalcích. O nekonečném modrém oceánu 
a o hodinách strávených s očima upřenýma 
k obzoru. Čas se počítá podle šplouchání vln 
o útesy, ne podle vteřinové ručičky. 

Příště nebudu váhat ani den.

text a foto Eliška Hanzlová – Pampeliška, Brno
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Nápady

   Nový výchovný program
PROČ VYTVÁŘÍME NOVÝ PROGRAM?

Na posledním valném sněmu v Třebíči v roce 
2007 byla schválena Charta českého skautingu. 
V tomto dokumentu je charakterizováno poslá-
ní skautingu ve 21. století. Aby bylo možné 
dosáhnout toho, že je skauting pro život, musí 
dojít ke změnám. K tomu je zapotřebí několik 
věcí (mezi něž mimo jiné patří): 

1. inovovat výchovný program a hledat pro-
středky a postupy, které osloví dnešní děti 
a mládež;
2. přizpůsobit skautské vzdělávání inovované-
mu skautskému programu. 

Na základě schválení Charty byla vytvořena meto-
dická skupina náčelnictva Junáka, jež se změnou 
zabývá. Junák není jedinou skautskou organizací, 
která si uvědomuje, že je třeba v 21. století změnit 
program (nikoli však poslání a principy). Změ-
nami výchovného programu prochází, nebo již 
prošli na Slovensku, ve Velké Británii, v Řecku, 
na Islandu a v mnoha dalších zemích. 

CO UŽ JE HOTOVO

Metodická skupina vytvořila seznam kompe-
tencí pro každou věkovou kategorii (kompe-
tence je soubor znalostí, dovedností a postojů, 
které by měl člověk mít). Ačkoli jsou již vytvoře-
ny kompetence pro všechny věkové kategorie, 
vytváření metodických nástrojů (jako jsou stez-
ky, odborky apod.) u konce ještě zdaleka není. 

SKAUTKY A SKAUTI

Nejdříve se začalo pracovat na inovaci pro-
gramu pro skautky a skauty. Byly vytvořeny 
experimentální stezky (složené ze čtyř stupňů), 
které od začátku roku testovaly oddíly po celé 
republice. V září proběhlo setkání se všemi tes-
tovacími oddíly a na základě jejich připomínek 

(ale i připomínek mnoha dalších lidí, kteří se 
ke stezkám mohli vyjádřit např. v internetovém 
dotazníku) budou stezky sestaveny do fi nální 
verze, která bude k dispozici na začátku příští-
ho roku. Stezka klade důraz zejména na osob-
ní rozvoj. Kromě stezek již také existuje nová 
nováčkovská zkouška Nováček. Nováček byl 
ve své experimentální podobě vytvořen v říjnu 
a právě probíhá jeho testování. Cíle nováčkov-
ské zkoušky jsou: 

1. seznámit dítě s tím, co je to skauting; 
2. seznámit dítě s důležitými věcmi pro přežití 
ve skautském oddíle;
3. seznámit dítě se specifi ky konkrétního oddílu.

Úplnou novinkou pak v novém programu je 
tzv. nadstavbová hra. Jejím cílem je zejména 
motivace. Jde o karetní hru na podobném prin-
cipu jako Magic. Každý skaut na začátku plnění 
stupně dostane základní sadu karet. Za splněný 
bod stezky získá jednu novou kartu do hry. Hru 
je možné hrát i se základní sadou, avšak s kaž-
dou další kartou se otevírají nové možnosti. 
Na vývoji této hry se podílel přední český „tvůr-
ce“ počítačových a deskových her Vláďa Chvá-
til. Nadstavbová hra se rovněž testuje v oddí-
lech. V letošním roce proběhl po celé republice 
Svojsíkův závod v nové podobě (zaměřený více 
na praktické dovednosti). 

Změna skautského výchovného progrmu je 
pomalý dlouhodobý proces.
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SVĚTLUŠKY A VLČATA

Nedávno začala práce na vývoji experimentál-
ní stezky pro světlušky a vlčata. Stezka povede 
k rozvoji již stanovených výchovných cílů (kom-
petencí). Po dokončení experimentální verze za-
čne její testování, které bude probíhat na podob-
ném principu jako testování stezek skautských. 
Experimentální stezky by měly být vytvořeny 
do táborů příštího roku. Nové stezky pro svět-
lušky a vlčata můžeme čekat přibližně s 1−1,5 
ročním zpožděním za skautskými stezkami. 

ROVERKY A ROVEŘI

Počátek práce na inovaci programu pro roverky 
a rovery je plánován na rok 2008. Podoba „stez-
ky“ není zatím jistá. Mohlo by jít o výchovu 
pomocí projektů (jako je tomu na Slovensku), 
ale to jsou skutečně jen představy. Jasnější obry-
sy dostane „stezka“ v příštím roce. 

JAK SE MOHU ZAPOJIT

Prozatím se roverky a roveři mohou zapo-
jit do nového programu skrze oddíly skautek 
a skautů. Mohou se tak seznámit s principy 

nového programu. Až se začne pracovat na ino-
vaci programu pro R&R, budete se moci zapojit 
více (ať už do testování nebo jinou formou). 

Můžete se také zúčastnit Elixíru nebo národní-
ho jamboree Klíč. Obě tyto akce jsou zaměřeny 
na nový program. 

ZÁVĚREM

Změna výchovného programu je pomalý a dlou-
hý proces, který bude trvat ještě nejméně 3−5 let. 
Program bude úspěšný, když v hnutí budeme 
mít dobré a kvalitní oddíly, které nemají problé-
my s počtem dětí a mají kvalitní program. Vše 
bude hotovo teprve tehdy, až se nový program 
stane programem.

Magdaléna Žárská – Skippy 
ilustrační foto: Jakub Pavelka – Kytka

Kde hledat informace
Experimentální stezky pro skautky a skau-
ty si můžete stáhnout na www.skaut.cz/
novyprogram. Svoje nápady a připomínky 
můžete psát na novyprogram@skaut.cz.

      Klíč 2008 
                 z druhé strany…

KLÍČ POTŘEBUJE TVOJI POMOC…

Jak můžeš pomoci ty? Pokud je ti víc než 16 let 
a nejedeš s oddílem jako vedoucí, můžeš se 
na akci podívat z „druhé strany“ – stát se sou-
částí servis týmu. Nebudeme ti zastírat, že práce 
bude hodně a možná si při ní v praxi ověříš, že 
rovering je výzva. Odměnou ti ale bude napl-
nění roverského hesla „Sloužím!“, práce ve vel-

kém kolektivu, dobrý pocit z pomoci důležité-
mu projektu a především moře zkušeností.

Na www.klic2008.cz už byla zahájena registrace 
servis týmu. Pokud tě nabídka zaujala a chceš 
se podílet na chodu největší české skautské akce 
roku 2008, neváhej ani chvíli – pomoz Klíči!

Jakub Fabián – Swišť

Národní jamboree – Klíč 2008 se neúprosně blíží. Uskuteční se na přelomu dubna a května příštího 
roku u Plzně. Sjede se na něj přes 2500 skautů a skautek z celé České republiky, ale i z partnerských 
zahraničních oddílů. Akce je určena především pro děti od 10 do 16 let, na které čeká 5 dnů plných 
zábavy a poznávání nových skautů. Jejich vedoucí si zase vyzkouší nový program v praxi a získají 
kontakty na další oddíly ve svém okolí.
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    Fonticulus radí,
                jak šít červenou nití

NAVLÉKÁME NIT

Vlak s horolezci dorazil do Káthmandú. Z nádraž-
ního rozhlasu se line monotónní hlášení:

„Stanice Káthmandú, stanice Káthmandú. Koneč-
ná zastávka, prosíme vystupte.“ Pod dohle-
dem ozbrojené celní stráže expediční skupiny 
doplňují poslední nedostatky v horolezeckých 
prověřeních, kontrolují výbavu a aklimatizují 
se v novém prostředí velehor. V dálce se maje-
státně tyčí bájemi opředené vrcholky „osmitisí-
covek“. Zbývá jen pořádně smotat horolezecké 
lano, zachumlat se trochu víc do šály a vyrazit 
vstříc dlouho očekávanému dobrodružství.

Nechť jsou tedy kulisy jedním z prvních zastavení 
v procesu splétání červené nitě. Tajemství úspěchu 
je docela prosté. Stačí si detailně promyslet, jaký-
mi způsoby můžeme upravit prostor a jeho sou-
části takříkajíc k obrazu svému. V této oblasti není 
skoro nic nemožné. Z nádražní stanice v Litomyšli 

se může stát nádraží v nepálském hlavním městě 
Káthmandú. Stačí jen pohotově přelepit nápisy, 
vyhlásit megafonem matoucí hlášení (jen pozor, 
abychom někoho nezmátli protiprávně), navlék-
nout čekající instruktory do zimního oblečením, 
které by asi jinak v srpnu leželo bezpečně hluboko 
ve skříni. Nesmí také chybět pohled na zasněžené 
vrcholky, které budou našimi průvodci pro dny 
příští. Že je to blízko Litomyšle v krajině mírně 
zvlněné nesplnitelný úkol? No uvidíme. Iluze je 
připravená, jen ji rozehrát. On nakonec každý rád 
zapomene na úsilí spojené se sháněním „roztodiv-
ností“ a jejich přepravou na místo určení. Vždyť 
není nic lepšího než uprostřed srpnové české kot-
liny posvačit s nepálským velvyslancem.

PRVNÍ STEH

Káčaňdžunga – hora pěti sněžných pokladů, jak 
ji nazývají místní, povolává každý rok obyva-
tele horských vesnic k zápolení o přízeň bohů. 

Zámeckou branou přijíždí nablýskaná limuzína s cizokrajnou „espézetkou“. České a nepálské vlajky 
se chvějí ve větru. Z vozu vysedá ochranka, která obestoupí vůz a vzápětí rozvážným krokem vstoupí 
na scénu diplomat. Situaci bedlivě pozoruje kolemjdoucí paní středního věku:
„Prosím Vás, co se to tady děje?“
„Přijel nepálský velvyslanec.“
„A to jako opravdu?“
„Ne, to my si tady jenom tak hrajeme…“

Sláva nepálskému velvyslanci. Zápolení himalájských domorodců.
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S grimasou vysílení přibíhá s hrncem brambor 
na hlavě domorodec z vesnice „Nechasimrz-
noutuši“. O pár výškových metrů dál pokládá 
do svatyně s mantrickou modlitbou „ómmm“ 
svaté knihy. A téměř padá vysílením, když 
doručí na místo i zlatou cihlu…

Jen v tomto každoročním zápolení vesnic se 
odhaluje velké poselství hory Káčaňdžungy 
– totiž, že pro život v horách je důležitých pět 
hodnot, které musíme znát a uctívat a za něž je 
radno překročit práh svých fyzických možností.

Červená nit se dobře proplétá, když jí dovolíme 
proniknout do všech typů programů. Zkusme 
to u programů fyzických, ve kterých je zejména 
dobré dbát na silnou motivaci. Jestliže se ales-
poň na chvíli stanu nepálským domorodcem 
majícím vyšší poslání, překonávám sám sebe 
„jakoby mimochodem“. Povinné zastavení 
u svatyně a vyřknutí mantry óm není jen oby-
čejným okamžikem, kdy se skupina vydýchá 
a na chvíli si odpočine. Běžím s hrncem brambor 
(doufám, že naposled v životě), ale tuším, že si 
tím zajistím přízeň bohů a bohatou sklizeň na 
příští rok. À propos tuším, že s dobrou sklizní to 
u nás doma v paneláku nebude tak žhavé, roz-
hodně jsem ale sám sebe přesvědčil, že i takhle 
se dá běžet.

ZMĚNA BARVY

Sedím v nejsvětějším buddhistickém chrá-
mu – v Potale. Levituji po místnosti a medi-
tuji nad tím, co se právě událo v mém malém 
pozemském životě. Před chvílí jsem se zúčastnil 
debaty s legendou českého skautingu a velkou 
osobností české vědy – Helenou Illnerovou. 
Z jejího vyprávění mě náhle přepadá hluboká 
pokora nad sílou a velikostí jiného člověka. 
Vedle takovýchto lidí si žijeme naše komfortní 
životy.

Teď teprve chápu v čem spočívá ten náročný 
výstup na Manáslu – Horu ducha. Čeká mě 
dlouhá cesta, abych i já v očích druhých mohl 
na jejím vrcholku jednou stát. 

Náhle mě ze zamyšlení vytrhne zvuk gongu. 
Hlásí začátek tibetského trojboje.

Zastavením třetím svažme i to nejnezachytitel-
nější. Zkoušíme-li předávat něco hodnotovými 
programy, nesmíme se divit, že je obtížné vysta-
čit si s obyčejným jazykem. Pro tuto oblast je 
nám lidem dána moc vyjádřit věci pro všechny 
pochopitelnou řečí symbolů. Nebojme se tedy 
svázat červenou nití i principy a poslání, sebe-
rozvoj a odpovědnost, tolik potřebné esence 
skautského programu. Jestli se budou podpra-
hově objevovat ve vyprávění jednotlivce, nebo 
na ně společně narazíme v diskuzích, to už je 
vedlejší. Podaří-li se to, můžeme svůj duchovní 
obzor rozšiřovat tak lehce, jako když dýcháme.

VÝŠIVKA

Opět stojím v kruhu nejbližších. Modlitební 
mlýnek bohyně Cho Oju jde z ruky do ruky 
a propojuje svým hlasem naše vyřčená i nevy-
řčená přání. Mezi prsty mi prochází barevná 
zrnka písku a tvoří na mé mandale překrásné 
ornamenty. Cítím, že v nich se slévají zážit-
ky dnešního dne se svou krásou i pomíjivostí. 
Pozoruji výtvory ostatních kolem sebe a jsem 
šťasten, že jsme dnes společně stanuli na další 
z osmitisícovek. 

Prožitek společenství je pro člověka v každé 
době jedním z nejdůležitějších. Naše tělo i mysl 
funguje v součinnosti s ostatními podle pravidel 
a předem daných rytmů. Užitečná červená nit 
nám pomůže nalézt onen rytmus společně tráve-
ných dní. Vytvoří zajímavý rámec a náplň našim 
rituálům. Pomocí modlitebního mlýnku tak 
můžeme sdělit ostatním, jestli je nám s nimi dob-
ře, nebo se trápíme. Vysypáváním části mandaly 
otevřeme prostor pro zastavení. Je nám okamži-
kem rozjímání po plném a dynamicky prožitém 
dni. Při čtení rituálového textu se dozvídáme 
o hoře Annapúrná – bohyni zasévání a sklízení, 
která byla naším dnešním pomyslným cílem. 
Pomalu třídíme a zhodnocujeme zážitky. Dá se 
i o nás samotných říct, že jsme dnes společně 
něco „zaseli“ a co z toho v budoucnu vzejde?

POSLEDNÍ UZLÍK

Každý krok je těžší a těžší, pociťujeme nedo-
statek kyslíku, stoupáme směrem k vrcholu 



23

Matky světa. Navázaní na jedno lano překoná-
váme poslední úsek výstupu. Celé dny příprav 
a plánování a my jsme to konečně dokázali. 
Hrdě tváří v tvář Everestu, na konci svých sil, 
na dosah nebe. Ještě chvíli slavíme a opájíme 
se okamžikem vítězství, ale velmi rychle nám 
dochází význam Messnerových slov – nejdů-
ležitější je vrátit se zpátky. 

„Za ta léta v Himálaji jsem si pozvolna osvojil 
tuto moudrost či toto poznání: každá cesta má ve 
skutečnosti jen jeden cíl – domov. Zní to možná 
nepochopitelně, neboť člověk chce pryč, protože 
domov je mu příliš těsný a příliš jednotvárný. Cit 
pro domov v člověku stále sílí, ať se mu jakkoli 
brání. Čím více jsem viděl nebo prožil na vrchol-
cích hor, tím silněji cítím pokoj a mír údolí.“

Člověk se nemůže ubránit tomu, aby si i tady 
na vrcholu nevzpomněl na svoje nejbližší. Rád 
by jim přinesl kousek z odkryté moudrosti. 
Popadá nás stesk. Jak se teď bezpečně vrátit 
zpátky do každodenního života?

Je potřeba sníst, co jsme si upletli nebo upek-
li?… Nebo je to celé nějak jinak a trochu se to 
zamotalo? Ne, je to v pořádku. Nechali jsme 
se vést od začátku k cíli. Červená nit prosví-
tá celým naším konáním a nic tak nezůstalo 
nespojité. Ve skautském programu chceme 
tak trochu motivovat a tak trochu vychovávat 
(ostatní i sami sebe), ale jak? Dělejme to prosím 
(po vzoru všech švadlenek a krejčích) zábavně 
a rafi novaně. Buďme vždy o kousek dál. Proč 
by nemohla být Toulovcova rozhledna Mount 
Everestem, horolezec Reinhold Messner ať pro-
mlouvá z kazeťáku, jen když všechny tyhle věci 
budou mít společný smysl. 

Přejeme tedy spoustu radosti při splétání svých 
družinových, oddílových, kmenových či jiných 
červených nití!

A jestli ještě stále někteří nevěříte, že se dá v srp-
nu dojit horský jak, přijďte se přesvědčit na Fon-
ticulus a my vám (to) ukážeme!

Instruktoři týmu Fonticulus 2007
www.skaut.cz/fonticulus

foto: archiv kurzu Fonticulus

Na Everestu na Vysočině.

Červená nit aneb symbolický rámec

Původní význam sousloví „červená nit“ je 
poněkud odlišný od dnešního pojetí. Červe-
né nitě byly přidávány do erárních lan, aby je 
námořníci nekradli. 
Červená nit v dnešní dramaturgické termino-
logii, objektivně nazývaná jako symbolický 
rámec, je metaforickým vyjádřením pro pra-
videlně se opakující činnost, která se spojuje 
určitou událost ohraničenou časem, místem, 
dějem nebo kombinací těchto faktorů.
Propojuje menší aktivity do větších bloků 
a přispívá tak k lepšímu uchopení programu 
jako celku. 
Nejedná se tedy v zásadě o téma jednotlivých 
dnů, ale o vyznění celého kurzu, akce, tábora. 
Hlavním specifi kem červené niti je směřování 
z výchozího bodu k pevně určenému cíli, jak 
v pomyslném prostoru vertikálním tak hori-
zontálním. Toto tzv. „odněkud někam“ by-
chom měli mít stále na paměti.
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    Mýtická Ivančena

PRO TY, KTEŘÍ SLYŠÍ O IVANČENĚ 
PRVNĚ

Omluveni budiž pouze ti, kteří pobývali dlou-
hou dobu v jeskyni, dále ti, kterým tuto infor-
maci někdo záměrně ve zlém úmyslu zatajil, 
nebo ti, kteří se právě probrali z dlouhotrva-
jícího kómatu. Pro vás tedy poněkud obšírněji 
a od základů: 

Vrchol Ivančeny leží v závratné výšce 925 m. 
n. m., pouhých 398 metrů pod vrcholem Lysé 
hory – nejvyšší hory Beskyd a pouhopouhých 

7923 metrů pod vrcholem Mount Everestu. 
Takže vlastně co by kamenem dohodil. Sami 
vidíte, že to není žádný kopeček. Když už jsme 
u těch kamenů: Na Ivančeně stojí kamenná 
mohyla postavená na památku padlých skautů 
za 2. světové války. Ano, správně, dostali jsme 
se k jádru problému. Proto je tato hora pro nás 
skauty, ale jistě také neskauty, tak význačná. 
Každoročně v sobotu, která je nejblíže datu 
24. dubna, svátku sv. Jiří, se na jejím vrcholu 
scházejí skauti z méně či více vzdálených krajů, 
aby uctili památku padlých bratrů. Mohyla se 
utěšeně rozrůstá, poněvadž se sluší, aby každý 

Mohyla na Ivančeně se utěšeně rozrůstá.

Kdesi na východě České republiky, v tajemných Moravskoslezských Beskydech, nachází se pahorek 
zvaný Ivančena. Není to však kopec ledajaký, poněvadž je důležitý pro všechny skauty. Ať už jste 
o něm slyšeli či ne, tak či onak, pokud budete pokračovat ve čtení tohoto článku, můžete se dozvědět 
něco nového. A pokud náááhodou nic nového nezjistíte, alespoň si upevníte to, co už víte.
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na ni přidal ve vlastním potu donesený kámen, 
kamínek, šutr, valoun – nejlépe z místa svého 
domova (ne dlaždici z terasy).

PRO TY, KTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE UŽ 
VŠECHNO VÍ 

Tak schválně: Víte, že letos nebude akce Ivan-
čena stejná jako doposud? Samozřejmě nikdo 
nechce měnit historii a hlavní smysl celé akce. 
Ale cílem je informovat o Ivančeně co nejvíce 
lidí a nabídnout možnost zúčastnit se toho-
to podniku i těm, kteří to mají trochu z ruky. 
To znamená – zajistit nocleh a ukázat správný 
směr cety.

Takže vy, kteří jste doposud na vrcholu Ivanče-
ny nestanuli, myslím, že příští rok bude jedineč-
nou příležitostí tento hřích odčinit. Do dubna 
máte ještě hafo času najít si ji na mapě. A vy, kte-
ří si myslíte, že vás Ivančena už nemá čím pře-
kvapit, tak si to myslete klidně i nadále, ale pak 
si nestěžujte, že jste to neviděli na vlastní oči. 

V dalším čísle Roverského kmene se dozvíte 
další užitečné informace a ke slovu se dostanou 
i organizátoři a lidé, kteří nám prostě mají co 
říci. Tak utíkejte pro mapy! 

Zajac ze Šenova

KÁMEN PRO IVANČENU

Kdekdo z nás už nesl na temeno Lysé hory 
kámen, aby ho mohl položit na mohylu a při-
dat se tak k těm, kdo si připomenou památku 
zavražděných skautů i všech ostatních lidí, kteří 
za totalitních režimů trpěli. Nebude tomu jinak 
ani v dalším výstupu – v dubnu 2008. A aby-
chom se třeba více zamysleli nad tím, proč tam 
vlastně jdeme, proč táhneme ten kámen, vyhla-
šujeme soutěž, nebo vlastně soutěže dvě:

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KÁMEN je pro 
ty, kteří svůj kámen jakkoli vyzdobí, podepí-
šou… Bude probíhat v kategoriích Jednotlivec 
a Roverský kmen (družina, oddíl). Po příchodu 
k mohyle bude kámen vyfocen, zapsány vaše 
údaje a vyhlášení vítězů proběhne během týdne 

po výstupu na internetových stránkách Ivanče-
ny. Nezapomněli jsme ani na lákavé ceny – ty 
doručíme poštou.

SOUTĚŽ O NEJTĚŽŠÍ KÁMEN, to je teprve 
výzva pro veškeré pořádné rovery a rangers! 
Kategorie bude jen jedna – Roverský kmen 
(družina, oddíl). U mohyly bude kámen zvážen 
a vyhlášení proběhne opět na internetu. 

Těšíme se na všechny kameny i jejich nosiče. 

Organizátoři
www.skautifm.cz/ivancena

foto: archiv organizátorů

Mohyla je postavená na památku skautů padlých 
za 2. světové války.
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    Kultura podle…
             Dominiky Šeblové – Faithy
Občanským jménem Dominika Šeblová (19 let) je roverkou Faithy z pražského střediska Hiawatha, 
dříve členka zaniklého RS kmene Clavis. Absolvovala kurzy Fonticulus a Gemini. Střední školu 
studovala v Itálii na United World Colleges. Nyní studuje biologii na univerzitě v Mineapolis.

Co je pro mě kultura? Divadlo, tanec, knihy, fi lmy, taneční skupina Ultima vez, Divadlo Archa, 
národní zvyky a kultura, národní jídla, tradice.

VŠE, CO JE JINÉ

Hudba, kniha, kýbl, koberec, prkna, prach, svíč-
ky, květináč a špičaté boty.
Myslíte si, že jde o nedělní úklid obývacího 
pokoje? Jste na omylu! Jedná se o zcela jedineč-
né představení francouzského souboru Cirque 
ici. Magická, kreativní a poetická hra s předměty 
jsou první slova, jež se mi vybaví při vzpomínce 
na toto jedinečné vystoupení nazvané Tajemství. 
I teď si dokážu vybavit, jak za sporého osvětlení 
do manéže vstupuje jediný herec Johann Le Guil-
lerm, na nohou špičaté kovové boty a v rukou bič. 
Během stominutového představení Le Guillerm 
představuje uzavřené epizody, jež jsou fascinující 
nejen díky jeho hereckým dovednostem, nevšed-
ní gestikulaci i mimice, ale hlavně nápaditostí 
a schopností perfektně pracovat s prostorem. 
Le Guillerm divákům představuje neuvěřitelné 

množství bizarních strojů, strojků, ale i obyčej-
ných předmětů jako kýble či knihy, jež “krotí”. 
Zároveň si hraje se zvědavostí publika, provoku-
je je, napíná a v závěru každé epizody je překvapí 
něčím neobvyklým a neuvěřitelně poetickým. Le 
Guillerm výtečně pracuje s dynamikou předsta-
vení, chvíli rajtuje na „divokém oři“, jehož spodek 
tvoří desítky vibrujících železných tyček, a vzá-
pětí nechá diváky ocenit krásu obyčejného víru 
prachu tvořeného hrou se světlem a větráky. 
„Vše, co je jiné, je cirkus,“ říká Le Guillerm.
A pro mne toto představení bylo opravdu jiné, 
ojedinělé svým zaměřením na obyčejné předmě-
ty a jejich použití v nečekaném kontextu. Hlav-
ní myšlenka Cirqui ici je objevovat, co není na 
první pohled patrné. Posouvat a objevovat nové 
skrze umění je pro mě jedno z mnoha porozu-
mění kultuře jako takové. 

Faithy
foto: archiv autorky

Faithy

Cirque ici je jeden z nejslavnějších a nej-
lepších nových cirkusů současnosti. Jeho 
zakladatel, principál, režisér a zároveň jedi-
ný herec Johann Le Guillerm vystudoval 
jako jeden z prvních studentů světoznámou 
cirkusovou školu Centre National des Arts 
du Cirque v Chalons en Champagne blízko 
Paříže, kde ho učil i Ctibor Turba. V roce 
1994 založil Cirque ici. Johann Le Guillerm 
také cestoval několik let po nejchudších 
oblastech světa. I pod vlivem této zkuše-
nosti zformuloval svoji fi losofi i: „Vše, co je 
jiné, je cirkus.“ Cirque ici se předvedl v létě 
2007 na pražském festivalu Letní Letná. 
K zastižení je nyní především ve Francii.
(podle informací z www.mix.cz)
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FOTOGRAFIA

Fotografi a je moja srdcová záležitosť. Pravidel-
ne trávim hodiny a hodiny návštevou fotogra-
fi ckých výstav a tradičných stredajších besied 
v Inštitúte digitálnej fotografi e s poprednými 
českými fotografmi. Ešte viac času investujem 
do vlastnej viac, či menej úspešnej tvorby.

VLADIMÍR BIRGUS

Keď som prvý krát objavil tvorbu, tohto 
významného kurátora výstav a vedúceho jed-
nej z najprestížnejších fotografi ckých škôl v ČR, 
nevedel som jej príliš prísť na chuť. Autor totiž 
porušuje skoro všetky klasické pravidlá kompo-
zície, mimo záber necháva časti postáv, postavy 
vychádzajú zo záberu, skresľuje perspektívu…

O niekoľko rokov neskôr som však jeho tvor-
be podľahol. Birgusové fotografi e poskytujú 
nezvyčajný pohľad na zdanlivo nepodstatné 
momenty odohrávajúce sa v uliciach miest z celé-
ho sveta. Ich spoločným prvkom je určitá miesto-
pisná anonymita, ktorá je dosiahnutá absenciou 
známych pamiatok, ktoré by to ktoré miesto ľah-
ko identifi kovali a dôkladná práca s farebnými 
prvkami, ktorými autor dosahuje abstraktívnosť 
bez použitia počítačových úprav.

www.birgus.com

FILIP KULIŠEV 

Panenské ostrovy v tyrkysovom oceáne, neko-
nečné pieskové duny, v ktorých sa človek 
mení na mravca, vysoké večne zasnežené štíty 
veľhôr, mesačné skalnaté krajiny amerického 
juhozápadu, stále zelené húštiny pralesov. Prá-

ve tieto zázraky prírody z celého sveta zachy-
táva na políčka stredoformátového fi lmu Filip 
Kulišev, pravdepodobne najúspešnejší sloven-
ský fotograf krajiny. Jeho najväčším úspechom 
je výhra v národnom kole European Press Pro-
fessional Award v kategórii „wildlife“.

www.amazing-planet.com

Tomáš Tkáčik – Rozum
www.tkacik.13zbor.sk

foto: archiv LŠ Gemini

Rozum

    Kultura podle…
                Rozuma
Původem z Bratislavy, jinak student z Prahy, ale od doby, kdy rok studoval v Americe hlavně nadše-
ný cestovatel. Potkat ho můžete třeba na akcích vysokoškolského kmene Skrypta. Miluje francouzské 
sýry, amsterdamské lodě, italské pláže, albánské hory, varšavské procházky, londýnské uličky a nemá 
rád dánské restaurace. Jeho koníčkem je fotografování.



28

    Náplň roverské schůzky

KDO TO VLASTNĚ POVEDE?

Začínající rangers a roveři si zaslouží podpo-
ru od zkušenějšího „průvodce“. Tento člověk 
kmen všemožně podporuje, občas sám uspořádá 
nějakou „ukázkovou“ akci nebo schůzku, navr-
huje různé projekty, stmeluje kolektiv, v období 
mírného útlumu burcuje ostatní, pokud všech-
no šlape, stahuje se spíše do pozadí. Ale vést by 
se měli R&R sami!

V krátkosti vám nastíním model vedení kmene, 
který jsme na sobě nedávno vyzkoušeli. Spočívá 
v tom, že ve vedení schůzek se v průběhu roku 
střídají všichni členové kmene. Jednotlivec, 
dvojice či trio dobrovolníků připraví program 
pro ostatní. Všichni tak dostanou příležitost 

ovlivňovat společnou činnost. To je sice hezké, 
ale ne každý jí dokáže dokonale využít, kvalita 
schůzek bude velmi kolísat, namítne mi hned 
kritik takového modelu. Jak je možno umenšit 
tuto nevýhodu? Například ustavením kmenové 
rady nebo nastartováním nějakých dlouhodo-
bějších projektů.

KMENOVÁ RADA

Menší tým lidí toho více dohodne. Jestliže počet 
členů kmene dosáhne dvouciferného čísla, je 
dobré si zvolit pracovní skupinu (3–5 lidí), která 
sestaví dlouhodobý plán a poté své představy 
zkonzultuje s ostatními. Z tohoto rokování vze-
jde základní kostra programu kmene a zároveň 

Založení kmene už je za námi. Vyhráno ale ještě zdaleka nemáme. Je třeba se dohodnout především 
na ambiciózním programu, ve kterém by se všichni alespoň trochu našli.

 Menší tým lidí toho více dohodne.
 Háčkování mívá úspěch nejen u roverek, ale i u roverů!

Záleží jen na představách a možnostech každého.  
Největší úspěch většinou slaví jednoduché hříčky. 
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zůstane prostor pro zapojení všech členů, kteří 
mohou program nadále obohacovat zajímavou 
hrou či jinou aktivitou.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Zkusme třeba secvičit divadlo. Získáme pra-
videlnou náplň našich setkání a zároveň se 
u toho i dost pobavíme. (Všem mohu doporu-
čit hru Drama skautské historie, která v dub-
nu 2002 vyšla jako příloha Roverského kmene 
v rámci tehdejších Semínek.) Neobejdeme se 
ale bez trpělivosti krajty královské. Secvičování 
bývá zdlouhavé a prvotní nadšení časem může 
opadnout, pokud ani po dvou měsících zkoušek 
není patrný téměř žádný pokrok.

Vynikajícím způsobem jak naplňovat roverské 
heslo je uskutečnění vlastního ekologického pro-
jektu. Nemáme-li ve vlastních řadách odborní-
ka na slovo vzatého, najděme někoho takového 
v našem okolí. I spolupráce s ochranáři však 
má svá úskalí, na něž bych vás rád upozornil. 
Někteří jsou tak zabráni do své práce, že si na vás 
vůbec neudělají čas. Jiní jsou spíše podnikateli, 
jimž nejde jen o ochranu přírody, ale i o vlastní 
zisk. Někteří úředníci – netvrdím, že jsou takoví 
všichni – na různých odborech životního pro-
středí a správách chráněných oblastí vám nevy-
jdou vždy úplně vstříc, někdy si dokonce pový-
šenecky ťukají na čelo, co že to po nich chcete, 
místo aby vám něco rozumného poradili.

Záleží jen na představách a možnostech každé-
ho kmene, jakým oblastem lidského konání se 
chce dlouhodobě věnovat. Studuje-li některý 
rover na zdravotní škole, učiňme z něj pravi-
delného instruktora první pomoci. Navštěvují-li 
některé rangers taneční kroužek, proč bychom 
se nemohli na roverských schůzích zdokonalo-
vat v tanci a společenském chování?

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Máme-li mezi sebou chemika, proč bychom 
pod jeho vedením občas neprovedli nějaký zajíma-
vý pokus? Experimentovat lze nejen se zkumav-
kami v ruce, ale i s nepřebernou škálou aktivit. Asi 
by se mnozí divili, jak jednou naše rovery chytlo 

háčkování! Největší úspěch většinou slaví jedno-
duché hříčky pro malé děti. Ti, co loni skoro celou 
schůzku vydrželi hrát pexeso, by mohli vyprávět.

Z pozice již zmiňovaného „průvodce“ jsem se 
do programu snažil zařazovat i diskuze a roz-
pravy na nejrůznější témata, v nichž by si R&R 
v konfrontaci s přáteli tříbili své názory a zdoko-
nalovali své argumentační schopnosti. Nemenší 
důraz jsem kladl na poznávání ostatních i sebe 
sama. Chcete nějaký příklad? Na konci jednoho 
setkání měl každý obkreslit na papír svoji ruku. 
Výtvor předal svému sousedovi, který do ruky 
vepsal nějakou pochvalu, kterou by potěšil její-
ho majitele. A takto zdánlivě bezvýznamný kus 
papíru s neuměle načmáranou rukou koloval 
kolem celého stolu a zvyšoval svoji hodnotu, až 
se vrátil ke svému původci. Jindy jsme si pustili 
Smetanovu Mou vlast a v této atmosféře kresli-
li, čeho bychom v životě ještě chtěli dosáhnout. 
Nakonec jsme si svá díla vzájemně představili.

ZÁVĚREM

Množství aktivit, jež lze zařadit do programu 
roverských schůzí, je nepřeberné. Věřím, že 
alespoň některý ze skromného výčtu mých tipů 
bude pro váš kmen užitečný.

Pokud vám v mém povídání scházelo cokoliv 
o větších roverských akcích, dočkáte se v příš-
tím čísle.

Vojta Homolka – Vlk, Hlinsko
foto: Radek Adámek – Orlo

Množství aktivit pro roverský kmen je nepřeberné.
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      Vlajková hra

NENÍ VLAJKOVÁ JAKO VLAJKOVÁ

Každá hra má svá specifi ka, každý ji hraje trochu 
jinak, něčím si ji osladí, osolí nebo opepří. Třeba 
my ji hrajeme pokud možno 24 hodin v kuse, ať 
už svítí slunce, sněží nebo padají trakaře. Vlaj-
kovou můžete hrát ve dvanácti lidech nebo i ve 
sto dvaceti. Někdo hraje s vysílačkami a někdo 
bez nich. Obojí asi má své kouzlo, já se přikláním 
spíše k té druhé variantě. S vysílačkou bych už 
si rovnou vzal pistoli a balónky naplněné bar-
vou… Ano, i to je vlastně „Capture of the Flag“. 
V dnešní době rozmachu „dřeváren“ si lze před-
stavit i takovou variantu, kdy souboje budou 
probíhat na molitanová ostří. Proč ne? Ale to je 
asi lepší vydat se rovnou na tu dřevárnu. (O dře-
várnách v příštím Roverském kmeni – pozn. redakce)

Z toho všeho mi vychází, že Vlajková je skuteč-
ně jedinečný a specifi cký program, o kterém se 
dále rozepíšu. Všechny ostatní varianty „Cap-
ture of the Flag“ bych potom nazýval vlajkovou 
(chytrý čtenář si všimne rozdílu).

HRA O CTI A HRDOSTI

Ve Vlajkové hře jde o fyzickou i psychickou 
odolnost hráčů. Hraje se v týmech, takže záleží 
i na zvolené taktice. Záleží i na tom, jak se kdo 
vyspí nebo kolik hráčů si zapomene baterku. 
Hráči nemusí nutně běhat. Záleží jen na tobě, 
zda se vrhneš do boje proti přesile, nebo „zba-
běle“ utečeš. Je to hra o cti a hrdosti. Fair play.

Ve Vlajkové hře jde o fyzickou i psychickou odolnost hráčů.

Vlajková hra je určitě něco, co byste měli zkusit ve svém kmeni. Svého času byla jedním z dobrých 
programů kmene Clavis. Pokud bych měl být stručný, pak je Vlajková hra založena na pravidlech 
světově známé „Capture of the Flag“. Aspoň to jsem se dozvěděl letos, po mnoha letech hraní této, 
nejen pro mě báječné hry. Ale pro mě je to zkrátka Vlajková.
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Každý tým má svou vlajku a tu má ve svém 
kempu, o kterém na začátku hry ostatní týmy 
nevědí. Umístění kempu může být klíčové 
pro celou hru. Dále existuje „kemp mrtvých“, 
kam odchází v soubojích poražení na dobu, než 
zase obživnou. Pohyb vlajek, a stejně tak i životy 
hráčů (každý jich má neomezeně), se monitorují 
zapisováním do sešitků v kempech. Na konci 
hry se tak lze dobrat k zajímavým statistikám. 
Existují pravidla o pohybu v kempech a mimo 
ně, o nesení vlajky atd.

DAVID MŮŽE PORAZIT GOLIÁŠE

Ať budete hrát Vlajkovou ve dvaceti lidech 
nebo v osmdesáti, odpoledne na táboře nebo 
po celý den i celou noc, jedno je společné. Jed-
ná se o hru, kde David může porazit Goliáše. 
Jako „David“ o tom vím své. Skutečně, pravi-
dla jsou nastavena tak, že vlastně znevýhod-
ňují velké a silné jedince. Alespoň v osob-
ních soubojích, kdy se jeden druhému snaží 
strhnout fáborek z paže. V běhu to může být 
jinak. Je totiž zakázáno soupeře přidržovat 
a používat úderů a chvatů. Záleží tedy přede-
vším na mrštnosti, velkému minimálně zůstá-
vají jako trumf dlouhé ruce. Proč tomu tak je? 
Každý si tak je ve hře roven, nikdo se necítí 
zbytečným. Někdo hodně běhá s vlajkami, jiný 
hodně bojuje, třetí má zálibu v prolézání křo-
ví… V neposlední řadě lze nalézt prostor i pro 
povídání s novými nebo známými tvářemi 
– v „mrtvém kempu“ i mimo něj.

V jednom ze svých souborů her uvádí Miloš 
Zapletal krásnou variantu vlajkové, „Boj o tote-
my“. Takže Vlajková je opravdu jenom obyčej-
ná hra, kterých jsme už hrály desítky? Já mys-
lím, že ne. Zkuste a uvidíte. A pokud se chcete 
přidat k nám, budeme jenom rádi. Poprav-
dě, pokud nebydlíte příliš daleko od Prahy 
a chcete si vyzkoušet Vlajkovou ve velkém, 
tak bude určitě lepší netříštit síly. Naše pravi-
dla a přihlášku najdete na webových stránkách 
http://vlajkova.borec.cz! Vyplň ji ještě dnes 
a přijeď v květnu se svým kmenem!

Ferda – Tomáš Sedlačík
ilustrační foto: Jakub Pavelka – Kytka

Vlajkovou hru začaly hrát oddíly z pražských 
Stodůlek několik let před revolucí. Po vytvo-
ření kmene Clavis byla hra programem přede-
vším pro rovery. Jezdilo na ni i 80 lidí, nejen 
skautů a nejen z Prahy. Později kmen zanikl 
a středisko Stodůlky se sloučilo se střediskem 
Hiawatha ze Smíchova. Začal fungovat i nový 
kmen. Po třech letech, kdy naše Vlajková zmi-
zela z všeobecného povědomí, jsem ji začal 
znovu pořádat (nyní s podporou střediska 
Hiawatha). Jezdí na ni méně lidí, ale je to pořád 
velká zábava – dřina, ale relax. Pravidelnými 
účastníky jsou tomíci z Radotína (TOM – turis-
tický oddíl mládeže). S nimi se také střídáme 
v pořadatelství.

Vlajková je hra, kde David může porazit Goliáše.
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    Lampu zhasni, 
                   už je pozdě, musíš spát
Letošní rok je stoletým pro všechny skauty, ale kromě této stovky jsme si připomněli i stoleté jubile-
um od narození spisovatele Jaroslava Foglara, známého Jestřába.

Foglarovky jsou knihami, které v sobě náramně 
spojují obě slova z tématu tohoto čísla. Jsou tra-
diční svými ideály. Jsem k Hochům od Bobří řeky, 
Stínadlům a Řásnovce nekritická, protože mě 
oslovily ve správnou chvíli, a tak jsem je v deseti, 
jedenácti letech přelouskala s neobvyklým čte-
nářským nadšením. A nejlepší na nich bylo, že 
alespoň něco z toho se dalo zažít i za hranicemi 
stolní lampy, která zhasínala opravdu pozdě 
v noci. Výtky na adresu Foglarova pisatelského 
umu jsou známé, netřeba je opakovat. Raději 
bych tu zmínila dvě knihy, které mnohé vysvět-
lují a ukazují nové cesty k pochopení legendy čes-
kého skautingu Jaroslava Foglara – Jestřába.

Na jaře letošního roku vyšla v nakladatelství 
Ostrov kniha Stoletý hoch od Bobří řeky od Jiří-
ho Zachariáše – Pedra. Titul je bohužel již roze-
brán, ale šťastní majitelé mohou v ruce držet 
výpravnou knihu s líčením veškerých Foglaro-
vých životních peripetií, snah, starostí i radostí, 
to vše na kvalitním těžkém papíře. Kniha byla 
nejprve uveřejňována po jednotlivých kapito-
lách na již neexistujícím internetovém portále 
Čin, který se snažil být opozicí k ofi ciálním 
skautským stránkám Junáka.

ZACHARIÁŠ, Jiří. Stoletý hoch od Bobří řeky. 
Praha : Ostrov, 2007. 400 s.

Ráda bych zmínila i druhou jubilejní knihu, jejímž 
autorem je Miloš Zapletal – Zet, první šéfredak-
tor časopisu Roverský kmen. Kniha je skromnější 
výpravy, ale psaná laskavým jazykem, doplňová-
na citacemi, fotografi emi. Kromě toho, že poctivě 
rozebírá Foglarovu spisovatelskou dráhu, věnu-
je se pečlivě jeho vychovatelství i soukromému 
životu. Dokazuje, že neexistují žádná tabu o Jes-
třábovi a že jeho záhady a tajemství jsou napína-
vým dobrodružstvím posilujícím ducha.

ZAPLETAL, Miloš. Záhady a tajemství Jarosla-
va Foglara. Praha : Knižní klub, 2007. 285 s.

Při čtení Zetova svědectví (osobně se s Fogla-
rem znal a přátelili se) mě úplně svrběly prsty 
znovu se ponořit do stínadelských uliček. Mys-
lím, že je pro člověka důležité, aby v životě ales-
poň na stránkách knihy intenzivně prožil setká-
ní s ideálem. Že takové chvíle nutí přemýšlet 
nad světem v obyčejných rozměrech lidskosti. 

Tak dík, dík, pane Foglar, to se má, ty knížky 
daly víc než sbor občanských nauk, co nám 
život natlouká… (z písničky Dík, pane Foglar 
od Kamelotů).

evelina.ta
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Myšlenky

Forum 2000 je nadace založená v roce 1996 Vác-
lavem Havlem, co je jejím cílem, posláním?

Forum 2000 bylo původně zamýšleno jako jed-
norázová akce, na níž se osobnosti světového 
významu z oblasti politiky, náboženství, vědy 
a umění setkají a budou diskutovat nad problé-
my, které provázejí globalizaci, nad riziky, kte-
rá pravděpodobně přinese další vývoj ve světě, 
a nad možnými způsoby jejich řešení. Obrovský 
potenciál, který toto první setkání v roce 1997 
mělo, však ukázal, že takováto setkání mají své 
místo, že jsou velkou inspirací a že dialog by se 
měl rozvíjet dál.

Tak vznikla tradice Fora 2000. Posláním Nadace 
Forum 2000 je tedy rozvoj globálního dialogu, 
poskytování místa pro setkávání kultur, názo-
rů, rozdílných tradic. Konference Forum 2000 
však nejsou jediným projektem Nadace. Pro-
střednictvím svých dalších aktivit usiluje o pod-
poru demokracie v nedemokratických zemích 
a o rozvoj občanské společnosti, respektu k lid-
ským právům a náboženskou, kulturní a etnic-
kou toleranci v mladých demokraciích.

Forum 2000 poskytuje mimo jiné prostor pro 
mezináboženské dialogy, nebrání těmto konfron-
tacím jednotlivé náboženské tradice?

Náboženská tradice, to je velmi široký pojem. 
Jak víme, každé náboženství má mnoho tváří, 
od doslovného výkladu textů až po neformál-
ní náležitost k danému světonázoru. Přestože 
v médiích se setkáváme spíše s obrazem, který 
dokládá neslučitelnost náboženských tradic, 
existují (pravděpodobně ve větší míře, jen ne 

pod drobnohledem médií) úrovně setkávání, 
ne střetů, mezi nimi. Tradiční mezináboženská 
setkání na Foru 2000 jsou toho důkazem – každo-
ročně jsme svědky velmi srdečných, přátelských 
setkání představitelů různých náboženství 
a jejich společných meditací. Atmosféra těchto 
setkání jako by ukazovala někam výš, nad roz-
pory tradic, k tomu, co opravdu přesahuje nejen 
člověka, ale i jeho náboženské kategorie.

Čím je taková platforma, jako je Forum 2000, 
důležitá pro společnost?

Jak jsem již zmínila, je to místo setkávání, dialo-
gu. To samo o sobě má velký význam – dostat 
se k jiným názorům, konfrontovat s nimi svůj 
pohled, naslouchat. Pro naši společnost konkrét-
ně vidím velký přínos Fora v tom, že do malé 
země v srdci Evropy přivádí opravdu nevída-
né množství významných osobností, mezi něž 
v minulosti patřila Jeho svatost Dalajlama, nosi-

    Forum 2000
            – Místo globálního setkávání
Praha se každoročně začátkem října stává dějištěm několikadenního setkání významných světových 
osobností, konference Forum 2000. Stejně tak tomu bylo i letos, kdy se na konferenci s názvem Svoboda 
a odpovědnost sešla takřka stovka delegátů z různých koutů světa. O kořenech této tradice a jejím příno-
su si povídám s Marií Šaršonovou.

Sir Nicolas Winton na letošním Foru 2000
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tel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel, v letošním 
roce například Madeleine Albrightová nebo Sir 
Nicolas Winton a další z řad hlav států, nositelů 
Nobelových cen a odborníků světového renomé. 
Forum si je nenechává samo pro sebe – kromě 
toho, že konference jsou přístupné veřejnosti (je 
třeba se samozřejmě zaregistrovat, minimálně 

s měsíčním předstihem), tak spolupracujeme se 
spoustou neziskovek, univerzit a nejrůznějších 
institucí, které s jednotlivými delegáty pořádají 
tzv. doprovodné akce Fora 2000 – diskuse, semi-
náře, kulaté stoly. Na rozdíl od plenárního jed-
nání jsou tato setkání interaktivní, publikum se 
dostává do skutečného kontaktu se světovými 
kapacitami.

Jako další smysl vidím setkávání mezi jednot-
livými delegáty – jsou to lidé, kteří většinou 
z pozice bývalých nebo stávajících předních 
politiků, publicistů, ekonomů, náboženských 
představitelů atp., mají velký společenský vliv. 
Jejich setkání a vzájemná konfrontace jak při 
veřejných diskusích, tak (možná ještě větší 
měrou) v kuloárech, může přinést názorové obo-
hacení nejen jim, ale prostřednictvím jejich vlivu 
i společnosti.

Z globálního pohledu jde samozřejmě o malič-
kou kapku v moři, ale jak říká prezident Havel: 
„…setkání Fora 2000 neovlivní přímo běh udá-
lostí ve světě, ale je naší povinností udělat vše 
pro to, abychom znovu a znovu upozorňovali 
na hrozby, kterým naše civilizace čelí, a aby-
chom, hnáni základní nadějí, která dává našemu 
životu smysl, hledali v otevřeném, upřímném 
a přímém dialogu způsoby, jak se těmto nebez-
pečím vyhnout.“

Jak se vybírají témata konferencí, jsou ovlivňová-
na aktuálním děním u nás nebo ve světě?

Témata konferencí navrhuje na podnět Václa-
va Havla programový výbor Fora 2000 složený 
z předních českých sociologů, politologů 
a jiných odborníků. V podstatě se konference 
vždy točí kolem otázky nejrůznějších podob 
globalizace, šíření demokracie, lidských práv 
atd. Dění ve světě samozřejmě ovlivňuje jak 
výběr témat (která jsou však formulována vel-
mi obecně), tak zejména průběh samotné kon-
ference – myšlenky, které tam zazní, vycházejí 
ze zkušeností jednotlivých delegátů, kteří zastu-
pují různé profesní a regionální oblasti.

Odpovídala Marie Šaršonová – Madla, 
otázky připravila Eva Měřínská – evelina.ta.

foto: archiv Forum 2000

Madla – foto: Jindřich Šaršon

MARIE ŠARŠONOVÁ, *1979

Vystudovala jsem obor Mezinárodní politika 
a diplomacie na Fakultě mezinárodních vzta-
hů VŠE. Ve Foru 2000 pracuji od roku 2005 
jako asistentka, později vedoucí sekretariátu. 
Má práce obnáší velkou škálu činností od běž-
né kancelářské agendy přes organizační práce 
spojené s konferencí po komunikaci s delegá-
ty. Je to práce v multikulturní oblasti, kterou 
jsem vždy chtěla dělat, s využitím jazyků, ale 
i spousty jiných schopností, které jsem měla 
možnost rozvinout díky velmi malé a fl exibil-
ní struktuře Nadace. V současné době se chys-
tám na mateřskou dovolenou.
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   Místa, kde se ještě nezvonilo

KAMBODŽA – ZEMĚ KRVAVÝCH POLÍ

Po absolvování dvou ročníků festivalu doku-
mentárních fi lmů o lidských právech Jeden 
svět, návštěvě vyhlazovacího tábora Osvětim 
a mnohých jiných zážitcích jsem si myslela, že 
mě v oblasti porušování lidských práv nemůže 
prakticky nic překvapit. Že větší zvěrstva zkrát-
ka neexistují. Z tohoto bludu mne vyvedla má 
profesorka dějepisu. V dějinách 20. století jsme 
totiž dospěli až ke Kambodže za vlády Rudých 
Khmerů. A já málem utekla z hodiny, protože se 
mi doopravdy silně chtělo zvracet.

DOKONALÝ SOCIALISMUS

Dějiny Kambodže jsou plné zvratů a změn – deva-
desát let byla francouzskou kolonií, od vyhlášení 
nezávislosti roku 1953 zde vládl král. Ten byl po 
patnácti letech sesazen vojenským převratem. 
Ale ani tato vláda generálů neměla dlouhého 
trvání – roku 1975 ji smetla revoluce takzvaných 
Rudých Khmerů, partyzánských jednotek vede-
ných skupinou komunisticky orientovaných inte-
lektuálů v čele se Saloth Sarem alias Pol Potem. 
Jeho cílem byla proměna Kambodže v dokonalý 
socialistický stát. A výsledky těchto ideálů? Dva 
miliony mrtvých Kambodžanů – popravených, 
umučených, umořených hladem. 

Mnoho odpůrců komunistického režimu v Kambodži ukončilo svůj život na tzv. Killing fi elds.

Vlajková hra je určitě něco, co byste měli zkusit ve svém kmeni. Svého času byla jedním z dobrých 
programů kmene Clavis. Pokud bych měl být stručný, pak je Vlajková hra založena na pravidlech 
světově známé „Capture of the Flag“. Aspoň to jsem se dozvěděl letos, po mnoha letech hraní této, 
nejen pro mě báječné hry. Ale pro mě je to zkrátka Vlajková.
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DO VĚZENÍ ZA BRÝLE

Haingh Ngor se v Kambodži narodil a v taměj-
ším hlavním městě pracoval jako lékař, počát-
kem 70. let se chystal na ženění a založení 
rodiny. Nyní žije v USA a stal se spisovatelem, 
napsal knihu Kambodžská odyssea. Úryvky z ní 
nám prozradí, jak se kambodžský lékař dostal 
do Spojených států a jak došlo k jedné z nejhrůz-
nějších genocid 20. století. Pan Ngor byl zatčen, 
protože pracoval jako vojenský lékař. Ale důvo-
dy pro deportaci do vězení, kárného tábora či 
popravu mohly být i mnohem nevinnější (napří-
klad nošení brýlí, které byly známkou přílišné 
vzdělanosti), nebo dokonce vůbec žádné. Pan 
Ngor byl eskortován do věznice, podroben 
dlouhému výslechu a krutému bití. To nejhorší 
však mělo teprve následovat.

Z KNIHY KAMBODŽSKÁ ODYSSEA

››Přivázali mi ke kříži nadloktí a pak stehna 
a nohy. Potom přehodili konec provazu, při-
vázaného nahoře ke kříži, přes bránu a tahali, 
dokud jsem nebyl nohama nad hromadou dře-
va a rýžových slupek. Když přivázali všechny 
vězně, obešli nás a zapálili nám hromadu rýžo-
vých slupek pod nohama. (…) Vpředu bylo 
rýžové pole, plevelem pokrytá rovná políčka 
a hrůzný pohled na ostatní vězně na křížích, 
před nímž nebylo úniku. Z těch, kteří byli ukři-
žovaní déle, již někteří zemřeli hladem a žízní 
– většinou ženy. Než mi natáhli na hlavu igeli-
tový pytel, zahlédl jsem koutkem oka těhotnou 
ženu z vedlejšího kříže. Měla už pytel na krku 
a křečovitě kopala oběma nohama. Snažil jsem 
se nadechnout, ale do pusy se mi dostal igelit 
a nebyl tam žádný vzduch, začal jsem šílet. Pak 
pytel sundali a já začal lapat po dechu a zhlu-
boka se nadechl. Sundali pytel i ženě vedle mě, 
ale už bylo pozdě. Udusila se. Jeden strážný 
z ní strhl blůzu a sarong. Pak vzal svou pušku 
s nasazeným bajonetem. Roztáhl jí nohy, zara-
zil jí bajonet do vagíny a snažil se trhnout vzhů-
ru, ale čepel se zachytila o stydkou kost, a tak 
bajonet zase vytáhl a rozřízl jí břicho od hrud-
ní kosti až pod pupek. Vytáhl plod, uvázal 
mu kolem krku provaz a hodil ho na hroma-
du k plodům z ostatních těhotných žen. Pak jí 
sáhl do vnitřností, vyřízl játra a nakonec jí ještě 

odřízl prsa, přičemž použil bajonet jako pilu. 
„Dobrý jídlo,“ poznamenal směrem k ostatním 
strážným.‹‹

ZLOČIN BEZ TRESTU

Hainghu Ngorovi se podařilo prožít trojí muče-
ní Rudých Khmerů. Většina lidí nevydržela ani 
jedno. Poté, co do Kambodže roku 1978 vpadly 
vojenské jednotky Vietnamu a ukončily hrů-
zovládu Rudých Khmerů, se mu přes Thajsko 
podařilo emigrovat do USA. Spolu s dalšími 
přeživšími se snaží vypovídat o svých zážitcích 
a vede kampaně za potrestání viníků. Pol Pot, 
hlavní viník kambodžské tragédie, se před soud 
nikdy nedostal. Zemřel roku 1998 v domácím 
vězení v kambodžské džungli, kde ho drželi 
nespokojení příslušníci jednotek Rudých Khme-
rů a odmítali ho vydat mezinárodnímu soud-
nímu dvoru. Mladí bojovníci Khmerů položili 
k jeho hlavě bílé a růžové květy.

J. P. Poncarová – Veve
foto od Vindry – Jinřicha Šaršona 

z jeho cesty po Asii z roku 2006

TIPY PRO VLASTNÍ STUDIUM

Klein, Shelley: Nejkrutější diktátoři 
v dějinách, Alpress 2004
Revolver Revue č. 19, březen 1992
kolektiv autorů: Černá kniha komunismu 
(2. díl), Paseka 1999
Chandler, David – Mabbet, Ian: Khmerové, 
Lidové noviny 2000
Ternon, Yves: Genocidy XX. století, 
Themis 1997
fi lm: Krvavá pole, režie: Rolland Joffé, 
hlavní role: Haingh Ngor, 1984.

Internetový odkaz pouze pro silné povahy (foto-
grafi e a malby z kambodžských věznic):
www.svetbezkomunismu.cz/index_800.php?
article_fi le=galerie/kambodza.html

Informace o věznici S21, kde je nyní muzeum
 genocidy Tuol Sleng Genocide Museum: 
http://en.wikipedia.org/ wiki/Tuol_Sleng_
Genocide_Museum
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Epocha přerušených tradic

KROJ ZE SOUTĚŽE

„Narodil jsem se ještě za starého Rakouska 
a jsem olšanským rybníkem křtěný pravý Žiž-
kovák. Dům, ve kterém jsem vyrůstal, už dnes 
nestojí, postavili místo něj velký bytový blok. 
Říkám si, že někomu zbudují na místě narození 
pomníček, a já mám rovnou celý areál,“ směje se 
Hroznýš, a mně se vůbec nechce věřit, že tomu-
hle šarmantnímu pánovi s lehkou mladistvou 
chůzí bylo letos v březnu devadesát let. Rodiče 
ho odmala vychovávali v katolické víře, které 
zůstal věrný po celý život. Se skautingem začal 
poměrně pozdě, v sedmnácti letech. „Skautský 
kroj, na který mi tatínek nechtěl dát peníze, pro-

tože byl příliš drahý, jsem vyhrál v propagační 
soutěži, kterou vyhlásil náš skautský vedoucí. 
Tak jsem se stal skautem a po absolvování les-
ní školy jsem začal vést družinu. Měl jsem v ní 
tenkrát 15 skautů a říkali nám Čápi, že jsme byli 
všichni vysocí a nohatí.“

VÁLEČNÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Hroznýš vystudoval reálku a po otci převzal 
realitní kancelář. Šťastná léta první republiky 
však neměla dlouhého trvání ani pro něj, ani 
pro skauting a celou zemi. Mobilizační rok 
1938 jej zastihl na vojně. „Tohle období je tím 

Hroznýš si prohlíží svou osobní kroniku – když těsně před devadesátinami jednu dopsal, zakoupil si novou, pořádně tlustou, 
aby měl kam psát zážitky a lepit fotografi e a památky z cest.

Československé dějiny 20. století by se daly nazvat věkem zpřetrhaných tradic a vazeb. Eduard 
Marek alias Hroznýš má dnes jako jeden z mála možnost podat osobní svědectví o tom, co všechno 
prožila naše země za posledních 100 let. 
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nejsilnějším v celém mém životě. Na tehdejší 
vlastenectví, pevné vztahy mezi vojáky a sku-
tečně žitý mušketýrský přístup: jeden za všech-
ny, všichni za jednoho, nikdy nezapomenu,“ 
popisuje Hroznýš vypjaté předválečné časy. 
Brzy válka skutečně začala a on se díky své-
mu skautskému i náboženskému přesvědčení 
dostal do problémů s nacisty. „Mému kolegovi 
byla kvůli jeho židovskému původu odebrána 
realitní kancelář. Byl jsem zatčen za spoluprá-
ci s ním a za fi nanční pomoc, kterou jsem mu 
poskytoval. Z koncentračního tábora se vrátila 
jen jeho neteř, která mi od něj po válce přišla 
vyřídit pozdrav. To se mi na Židech líbí – neza-
pomenou.“ Jen díky šťastné náhodě unikl Hroz-
nýš transportu do tábora smrti nebo popravě. 
Dostal „mírný“ trest – několikaměsíční vězení 
v Jihlavě a na Pankráci.

REALITNÍ ŠPION

Po skončení války se Hroznýš znovu vrátil 
ke své práci realitního agenta a zapojoval se 
do obnovy skautského života. Poválečné nad-
šení však přerušil komunistický puč v únoru 
1948. Skauti i křesťané (natož potom předsta-
vitelé obojího zároveň) to měli spočítané mezi 
prvními. „Pánové z Akčního výboru po mně 
chtěli, abych převedl svůj oddíl do Pionýra 
a začal pracovat jako tajemník v KSČ. Obo-
jí jsem odmítl, a tak mi poručili, abych svolal 
schůzi rodičů dětí ze svého oddílu. Tam jim 
vysvětlili, že se letošní letní tábor nekoná, 
protože nemám důvěru Akčního výboru. Tu 
promluvil jeden z tatínků a prohlásil, že teď 
alespoň vědí, že měli celou dobu děti v dob-
rých rukou,“ usmívá se Hroznýš. Tajně si zjis-
til, že na něj na ministerstvu vnitra mají celý 
tlustopis. Už tenkrát najisto počítal s tím, že se 
brzy octne ve vězení. Chystal se svými přáteli 
založit podzemní odbojovou organizaci a dále 
se tajně scházel se svými skautskými přáteli. 
Do roka byl skutečně zatčen. Soud se mu snažil 
dokázat špionáž pod záminkou prodeje realit. 
„Původně mi navrhli 25 let nebo doživotí, ale 
protože jsem se nepřiznal, dostal jsem 10 let. 
Stal se ze mě otrok na uran, který ztratil veške-
rý majetek a občanská práva. Nejhorším obdo-
bím pro mne byly měsíce strávené na Pankráci, 
tam to bylo moc zlé.“ Většinu trestu si odseděl 

v táboře „Mariánská“ u Jáchymova, kde věz-
ni strádali zimou, hladem a nelidskou dřinou 
v dolech. Když srovnává nacistické a komu-
nistické vězení, říká: „Komunisté sice nemě-
li plynové komory, ale byli to naši lidé, Češi. 
Všechno to dělali podle zákonů. Dokud nebu-
de uznaný třetí odboj, bude to špatné.“

HROZNÝŠ ZEDNÍKEM

Po sedmi letech byl Hroznýš podmínečně pro-
puštěn. „Po propuštění jsem dostal „pestrou“ 
nabídku zaměstnání – buďto jsem mohl jít 
do dolů, nebo na stavbu. Řekl jsem jim, že dolů 
jsem si už užil dost, a udělal jsem si výuční list 
na zedníka.“ Po roce 1989 začal opět aktivně 
skautovat, působí v Konfederaci politických 
vězňů a ve Společnosti křesťanů a Židů. „Rád 
bych se ještě někam podíval, dokud dobře 
vidím. Letos jsem byl ve Francii a Lucembur-
sku, spolu s dalšími skauty-mukly jsme se jeli 
podívat na letošní světové jamboree v Anglii. 
Švýcarsko mi nedávno uteklo kvůli chřipce,“ 
líčí Hroznýš své plány. Když se dívá zpátky 
na svůj pohnutý život, není z něj cítit žádná hoř-
kost, ačkoliv ke stávající situaci státní i skautské 
má své výhrady. 

Současnému skautingu například trochu vyčí-
tá přílišnou snahu získat co nejvíc dětí za cenu 
velkých ústupků. Rozhodně ale nevidí svět 
pesimisticky. „Věřím, že láska k vlasti existuje 
i u dnešních mladých lidí. Po celý život jsem si 
uchoval i víru v Boha. Jednou mi jeden estébák 
řekl: „Vy se modlíte, to je ilegální činnost.“ Cítil, 
že s námi nic nesvedou. Oni vlastně věřili, že 
existuje „něco“, co nám dodává sílu. Oni věřili, 
ale přitom konali zlo. Lidé jsou zkoušeni stále, 
ale mohou si vybrat, kterou cestou půjdou.“

Těžko posoudit, v jakém stavu dnes tradice 
a ideály v naší zemi jsou. Hroznýšův příběh 
však dokazuje, že máme na čem stavět a na co 
navazovat. A několik málo let máme ještě 
možnost ptát se těch, co pamatují, jaké to bylo. 
Neměli bychom ji propásnout, brzy už se nebu-
de koho vyptávat.

J. P. Poncarová – Veve
foto: Jaroslav Hodík
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    Církevní rok?!

AHOJ, ROZZLOBENÁ MLADÁ DÁMO!

Už mi dávno není šestnáct – a záleží jen na úhlu 
pohledu, dodáte-li bohudíky, nebo bohužel. 
Taky už vím, že viděno čistě demografi cky, 
má skauting největší členskou základnu v asij-
ských zemích s převahou islámských věřících 
(viz www.scout.org) a odvolávání se na jeho 
křesťanské základy je vskutku zastávání men-
šinového postoje. A konečně, nemusím tenhle 
článek číst! Jen jsem slíbila Evičce, že ho napíšu. 
Velmi osobně a pokud možno sdělně. Pokud 
tedy chcete sdílet kousek mé (patrně) duchovní 
cesty, jste srdečně zváni. 

Přestože jsem tedy svého času patřila mezi „roz-
zlobené mladé dámy“, klidně jsem zdravila své 
kamarády ve jménu Páně (AHOJ = ad honorem 
Jesu, tj. ke cti Ježíšově) a očekávala s napětím 
vánoční (a koneckonců i velikonoční) nadílku. 
Jesličky jsme doma sice nestavěli a do kostela 
chodila jen moje prateta, ale na Ježíška se těši-
la celá rodina. A mohu říct zcela zodpovědně, 
že v mých představách nevypadal jako Santa 
s křídly. Živě si pamatuji, jak se mi třásla kole-
na, když jsem poprvé (vědomě) koktala – slzy 
na krajíčku, knedlík v krku – básničku před 
vznešeným Mikulášem v biskupském hábitu, 
zatímco čerti chřestili rezavými řetězy a moje 
plačící sestra se schovávala v babiččině klíně. 

Ozvěny rodinných debat „proč jste mě nenechali pokřtít“ se přenesly do roveského kmenu.

Být mi šestnáct, tak otáčím na další stránku. Dokonce bych možná uraženě odhodila celý časopis. 
„Církevní rok!? Co si, k čertu, myslí? To musí o křesťanství psát už i v Roverském kmeni? Nesná-
ším tuhle přetvářku! Nepolitické, nenáboženské hnutí mladých lidí! Povídali, že mu hráli!“
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Když k tomu přidám maminčiny každoroční 
výpravy pro „barborky“, půst na Štědrý den či 
odstrojování vánočního stromku na Tři krále, 
přijala jsem, navzdory socialistické realitě, cel-
kem bezbolestně základní mezníky první části 
křesťanského církevního roku.

TÁZÁNÍ PRO SEBE SAMU

Druhá fáze objevování času „posvěceného“ 
v sobě opět nesla prvky radosti i hořkosti. 
Zeptáte-li se mých přátel z oddílu, které výpra-
vy jim utkvěly v paměti nejsilněji, dozvíte se 
nejspíš, že „vánoční“. Ať už ta první, kdy jsme 
dárky nesli ve stařičké nůši přes rozblácené pole 
nocí plnou hvězd a na vlastní kůži si vyzkoušeli 
novoroční zvyky z Dálného východu. Nebo ta 
v „Dodge City“, jež byla pro mnohé z nás sku-
tečnou zkouškou dospělosti – přípravou pro-

gramu pro mladší členy oddílu počínaje a pra-
videlným přikládáním do kamen konče. A pak 
jistě „roverská“ v Železné Rudě, kdy jsme mra-
zivou nocí kráčeli sněžnými pláněmi a podél 
nehybných vodopádů třpytících se v měsíčním 
světle, abychom pak na zamrzlém jezeře mlčky 
vytvořili světelný obraz našeho přátelství. 

Účast na vánočních výpravách jsem si však 
musela doma pokaždé znovu vybojovat a zůstat 
přes Silvestra se mi nepodařilo nikdy. Proč? 
Inu: „Rodina musí být na Vánoce a na Nový rok 
pospolu!“ Tak velela rodinná tradice a nezby-
lo než se jí podvolit. Překážek, jež mi v době 
dospívání stavěla do cesty rodinná obřadnost, 
však bylo mnohem víc. „Ty chodíš s vašima na 
hřbitov?“ Ptali se v předvečer Dušiček někteří. 
„Ale vždyť má narozeniny až zítra! Proč to sla-
víte už dnes večer?“ Nedovedli pochopit další. 
(Výhrady k pouťovými či posvícenským kolá-
čům jsem, kupodivu, nezaznamenala.) 

Nejdřív se začali ptát druzí, a když už jsem 
nevěděla, jak vtipně odpovědět, začala jsem 
se ptát sama. Trochu paradoxně tak, „aby naši 
nevěděli.“ Díky tomu má v mé paměti odkrý-
vání významu jednotlivých církevních svátků 
dodnes nádech tajemství. Jen si to představte. Je 
noc. Rodičové sledují cosi napínavého v televizi. 
Vy si pokradmu půjčujete z knihovny Biblí sva-
tou kralickou po prababičce a pak pod peřinou 
s baterkou louskáte nesrozumitelná slova. Utajit 
účast na první „půlnoční“ se mi už pochopitelně 
nepodařilo. A konec konců, nebylo to ani třeba. 
Ozvěny rodinných debat na téma proč jste mě 
nedali pokřtít, jak víš, že Bůh není a co bys dělal, 
kdybych vstoupila do kláštera, se posléze pře-
nesly na vandry a do roverské klubovny. Neko-
nečné debaty, noční vigilie, ale i folkové písnič-
ky otvíraly cestu k dalším otázkám a úvahám. 

SDÍLET CHVÍLE SVÁTEČNÍ

Moje tázání se proměnilo ve studium historie 
a základů společenských věd. A nezastírám, 
že dodnes je pro mě tato skutečnost kamenem 
úrazu. Radostně a především racionálně jsem si 
osvojila základy všech světových náboženství. 
Dovedla bych vám vědecky vyložit, proč naši 
trvali na tom, abych byla o Vánocích doma, nebo 

Kdykoliv během oslav si vzpomeňte na někoho, kdo se nemůže 
radovat tak jako vy.



41

obhájit čertovské strašení malých dětí či pomláz-
kové násilí (většinou snad láskyplné) na českých 
ženách. Vím, že slavení svátků v předvečer má 
prastaré kořeny (uchovalo se třeba v židovském 
zahájení šabatu páteční večeří) a úcta k mrtvým 
předkům má původ ještě starší. Umím vyložit, 
jak se církevní rok dělí z hlediska mariánského 
a jak z hlediska christologického, proč trvá půst 
před Velikonocemi čtyřicet dní a jak lze tohle 
všechno vyčíst z obrazů Mistra Vyšebrodského 
oltáře. Co je to však všechno platné, když s vámi 
nemohu sdílet chvíle „sváteční“? A tak mi to 
můžete mít za zlé, ale dnes se s vámi o žádné 
vědomosti nepodělím. Raději vám nabídnu šest 
ukazatelů na cestu za dobrodružstvím. 

TRADICEMI ZA DOBRODRUŽSTVÍM

Ukazatel adventní – Občas nastává v životě 
každého z nás (tj. i těch -náctiletých) potřeba 
trochu věci srovnat, uvést do pořádku, udě-
lat místo pro něco nového. Můžete začít skříní 
s oblečením nebo knihovnou a skončit třeba 
úvahou, co vám uplynulý rok přinesl zajímavé-
ho, co jste se naučili nového a jak byste to mohli 
využít v budoucnosti.

Ukazatel vánoční – Navrhuji obdarovat své bliž-
ní přítomností. Být jen a jen přítomen, duchem 
i tělem. Uvědomovat si každý pohyb při věše-
ní vánočních ozdob, rostoucí hlad posilovaný 
půstem (kdo by nechtěl vidět zlaté prasátko!), 
ale především blízkost těch „druhých“. Někdy 
to stojí pěkné přemáhání, já vím, ale jak řekl 
Herakleitos: „Vše plyne.“ Nechte tedy odply-
nout všechny křivdy a výčitky a prožijte Vánoce 
plnými doušky. Ty příští už budou jiné!

Ukazatel silvestrovský/novoroční – Kdyko-
li během oslav si vzpomeňte na někoho, kdo 
se nemůže radovat tak jako vy, a pošlete mu 
v duchu pozdrav pro povzbuzení.

Ukazatel postní – „Prach jsme a v prach se obrá-
tíme,“ aneb v duchu existencialistické fi losofi e, 
jedinou jistotou našeho života je smrt. Co činiti? 
Naplňovat své dny s vědomím, že každá vteřina 
rozhoduje o jedinečném celoživotním díle? Stu-
dium? Četba? Koncert? Chrám přírody? Pomoc 
bližním? Zábava? Mám pokračovat?

Ukazatel velikonoční – Věříte na zázraky? 
Pokud ne, vypravte se do přírody s těmi nej-
lepšími učiteli. Oni už vám připomenout, jaké 
to bylo, když jste na zázraky věřili. Ale pozor, 
musí jim být mezi dvěma až pěti lety. No, mož-
ná čtyřmi, ti pětiletí už bývají často moc staří. 
A nezapomeňte, oni mají učit vás, ne vy je!

Ukazatel svatodušní – Než svatá Markéta hodí 
srp do žita, budete mít jistě mnoho příležitos-
tí k naslouchání sobě samým, druhým lidem, 
akvarijním rybkám, větru ve větvích či slovům 
básníkovým. Inspirace nepřichází každý den 
a múzy mají lehký krok, tak zkuste být na pří-
jmu. Doporučení: Většinou pomůže, když si 
nejdřív vypnete mobilní telefon a zapomenete 
doma sluchátka.

Od třetí třídy si pamatuji, že sněhové vločky 
mají šest osiček, ale nakonec je každá jedineč-
ná. Přeji vám, abyste si na sv. Martina našli tu 
nejkrásnější a při své cestě za dobrodružstvím 
církevního roku pronikli trochu blíže k jejímu 
tajemství.

Newcastle upon Tyne 27. října 2007

Váš Smíšek – Hanka Havlůjová
foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

a Eva Haunerová 

Je možné vyložit podstatu svátků, ale jak sdílet chvíle sváteční?
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    Etická čítanka
               nejen do kapsy

EPIKTETOS: RUKOJEŤ MRAVNÍCH 
NAUČENÍ

Nežádej, aby se věci děly, jak chceš, nýbrž chtěj, 
aby se děly, jak se dějí, a bude ti v životě dobře!

Žádnou cizí předností se nevychloubej. Kdyby 
se vychloubal kůň a říkal „jsem krásný“, bylo 
by to snesitelné, ale vychloubáš-li se ty a říkáš 
„Mám krásného koně“, věz, že se chlubíš před-
ností koně.

Den co den měj na mysli smrt, vyhnanství a vůbec všechno, co se zdá hrozné… A nikdy nebudeš ani na nic nízkého pomýšlet, 
ani po ničem příliš toužit.

Dnes se společně zamyslíme s řeckým fi losofem Epiktetem. Epiktetos je jedním z nejvýznamnějších 
představitelů antické fi lozofi cké školy, které se říká stoická. Přesná data o jeho životě nejsou známa, 
narodil se někdy mezi rokem 50 až 60 po Kristu a zemřel pravděpodobně až po roce 130. Mladá léta 
prožil v Římě jako otrok, a když byl propuštěn na svobodu, založil fi lozofi ckou školu. Jak už to bývá, 
za čas se stal nepohodlným císaři a uklidil se do Nikopole, na území dnešní Albánie. Tam svoje učení 
rozvinul do takové šíře a stal se tak oblíbeným, že za ním putovala spousta žáků z různých končin 
římského impéria.
Z Epiktetova rozsáhlého díla se zachovala v písemné podobě jen malá část. A nejsou to přímo Epikte-
tovy texty, ale záznamy jeho posluchačů a žáků.
Kdo o stoicích nikdy neslyšel, zná možná aspoň proslulé rčení o „stoickém klidu“. Přečteš-li si někdy 
celou Rukojeť mravních naučení od Epikteta, pochopíš, jak a proč toto rčení vzniklo.
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Měj na paměti, že v životě se máš chovat jako 
na hostině. Nosí se jídlo kolem stolu a dostane 
se k tobě: vztáhni ruku a slušně si vezmi. Míjí 
tě: nezdržuj je! Ještě k tobě nepřichází: neupí-
nej k němu zdaleka svou žádostivost, nýbrž 
počkej, až se dostane k tobě. Tak si veď k dětem 
i k ženě, k úředním hodnostem i k bohatství; 
a budeš jednou důstojným spoluhodovníkem 
bohů. A nevezmeš-li si nic dokonce ani z toho, 
co se ti předloží, nýbrž necháš to bez povšim-
nutí, tehdy budeš nejen spoluhodovníkem 
bohů, nýbrž i jejich spoluvládcem. Neboť takto 
si vedli Diogenes a Herakleitos a jim podobní 
a za to je právem nazývali božskými; a jimi 
také byli.

Den co den měj na mysli smrt, vyhnanství 
a vůbec všechno, co se zdá hrozné, ale nejvíce 
ze všeho smrt. A nikdy nebudeš ani na nic níz-
kého pomýšlet, ani po ničem příliš toužit.

Jestliže toužíš po moudrosti, už předem se při-
pravuj na to, že se ti mnozí budou posmívat, 
že se ti budou pošklebovat a říkat: „Najednou 
se k nám vrátil jako fi lozof,“ a „Čím to, že se 
na nás dívá tak zvysoka?“ Ty se však zvysoka 
nedívej a tak se přidržuj toho, co se ti zdá nej-
lepší, jako bys byl na toto stanoviště postaven 
samým bohem. A měj na paměti, že vytrváš-li 
v týchž zásadách, pak ti, kteří si ti dříve vysmí-
vali, později se ti budou obdivovat; jestliže 
však těm lidem podlehneš, sklidíš dvojnásobný 
výsměch.

Při každém díle uvažuj, co mu předchází i co 
následuje, a teprve potom se ho ujímej. Jinak se 
ho zpočátku sice budeš chápat s chutí, protože 
jsi neuvážil nic z toho, co ještě bude následovat, 
ale později, až se objeví nějaké nesnáze, s han-
bou od něho upustíš.

Už si konečně ustanov nějaký charakter a vzor, 
kterým by ses řídil i v soukromí a ve styku 
s lidmi. A většinou mlč nebo mluv jen to, co je 
nutné, a to stručně. Zřídka, jen když to vyžadují 
okolnosti, hovoř, ale nikdy o všedních věcech: 
ani o zápasech šermířů, ani o dostihách, ani 
o zápasnících, ani o jídle nebo pití, o jakých se 
všude hovoří; ale nejméně hovoř o lidech tak, 
abys je haněl nebo chválil anebo je srovnával. 
Je-li to tedy možné, odváděj svým hovorem 

i hovory svých společníků k tomu, co se sluší; 
a jsi-li náhodou sám s cizími, mlč.

Tělesným nezbytnostem vyhovuj, jen pokud 
je to naprosto nutné, jako ve věcech jídla, pití, 
oděvu, bydlení a služebnictva. Co však náleží 
k okázalostem nebo k přepychu, to všechno 
vyluč!

Jestliže ti někdo sdělí, že ten nebo onen špatně 
o tobě mluví, nehaj se proti takovým řečem, 
nýbrž odpověz: „To nejspíš nevěděl o ostatních 
vadách, které ještě mám; jinak by nemluvil jen 
o těchto.“

Ujmeš-li se nějaké úlohy, která je nad tvé síly, 
budeš se v ní trapně vyjímat a zároveň zanedbáš 
i tu, kterou jsi mohl zdárně splnit.

Znaky toho, kdo dělá pokroky: Nikoho nehaní, 
nikoho nechválí, na nikoho si nestěžuje, nikomu 
nedělá výčitky, nic o sobě nemluví, jako by ně-
čím byl a něco věděl. Kdykoli naráží na nějaké 
závady nebo překážky, dělá výčitky sám sobě. 
A jestliže ho někdo chválí, v duchu se smě-
je tomu, kdo ho chválí; a když ho někdo haní, 
nehájí se.

Jak ještě dlouho chceš otálet s tím, abys poklá-
dal sebe za hodna nejlepších statků a aby ses 
v ničem neprohřešoval proti rozumu, jenž jedi-
ný rozlišuje dobro a zlo? Přijals fi lozofi cké zása-
dy, kterým ses měl podvolit, a podvolil ses jim. 
Na jakého tedy učitele ještě čekáš, abys mu pře-
nechal péči o své zlepšení? Už nejsi malý chla-
pec, nýbrž zralý muž. Budeš-li tedy ještě nyní 
nedbalý a lehkomyslný, budeš-li si ustavičně 
dávat lhůtu za lhůtou a určovat si den za dnem, 
odkdy začneš sebe dbát, pak, aniž jsi to pozo-
roval, nebudeš dělat pokroky, nýbrž zůstaneš 
nevzdělancem jak v životě, tak ve smrti. Už 
tedy měj sebe za hodna toho, abys žil jako zra-
lý muž a jako ten, kdo dělá pokroky; co se ti 
jeví nejlepší, to všechno ti budiž nezrušitelným 
zákonem.

(EPIKTETOS: Rukojeť; Rozpravy. Praha : ČSAV, 
1957.)

připravil Zet
foto: Tomáš Tkáčik – Rozum
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    Podzimní chvilka
Jdu nakupovat a před vedlejším domem narazím 
na matku s plnými taškami a se dvěma dětmi. 
Vrací se domů, holčičce je tak deset, klukovi čty-
ři. „Jé, mami, podívej, kaštánek, ten je pěknej!“ 
„Nesbírej ho, zahoď to!“ odpoví matka a odemy-
ká dům. Holčička bráchovi kaštan vyrazí z ruč-
ky, tváří se dospěle, ona už přece takové věci 
nedělá… „Zase šmatáš na zem, všechno sebereš, 
já ti ty pracky urazím,“ lamentuje matka. Kluk 
stojí a dívá se zaraženě, asi takovou odpověď 
nečekal, dostal studenou sprchu, možná se splete 
ještě párkrát, ale pak se naučí, co je správné, co 
se od něj jako od rozumného očekává. Bude se 
podobat své sestřičce a nakonec i mamince…

Stisknu hlaďounký kaštánek, který mám 
od pondělí ve své kapse, sebrala jsem ho někde 
tady, ale nikdo mě neviděl, naštěstí mi nikdo 
nenadával. Našla jsem ho na zemi, mám z něj 
radost a za svůj čin se nijak nestydím.

Napadá mě – podaří se nám přivést do oddílů 
těch pár zbylých dětí, kterým rodiče sbírat kašta-
ny nezakazují? Svět se mění a myslím, že to není 
k lepšímu, snažme se nabídnout alternativu!

Berka, máma od dvou roverů
foto: Jakub Pavelka – Kytka

Svět se mění a možná to není k lepšímu…

Počtení
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    Protivná pohádka 
          o Svazu zapalovačů a zapálených

Bylo nebylo, ve svícnu podnikatele pana Ila se 
narodila dvě svíčata. Staršímu dali jméno Emil 
a mladšímu Cyril. Jak svíčata rostla, začalo pana 
Ila trápit, že se neustále jen pošťuchují, vymýš-
lejí si bezcílné hry a skoro nikdy nehoří. Pod-
nik pana Ila vzkvétal a on už si nemohl časově 
dovolit každý den zkoušet zapálit svá dvě svíča-
ta. Naštěstí si vzpomněl, že v mládí byl součástí 
budovatelské krabice, která měla dvojité dno, 
a pode dnem se skrývaly pravé poklady; zaká-
zané ovoce hnutí zapálených. A tak se obrátil 
na obnovený Svaz zapalovačů a zapálených 
a skutečně brzy našel velkou a krásnou krabici 
v blízkosti svého svícnu. Pan Il si velmi oddy-
chl, protože teď, když svá dvě svíčata umístil 
do tak výstavní, dobře oprašované krabice, má 
v podstatě zaručeno, že z nich vyrostou hořící 
svíce a nikoli zmetky, jakých jsou v obchodech 
plné regály.

Nejvyšší svíčkou krabice na stole Ilových byl br. 
Zapalovač, dávný spoluzapálený pana Ila. Bratr 
Zapalovač byl sám tak zapálený a tak zručný, že 
se mu brzy podařilo zapálit nejen Cyrilka, jehož 
knot čouhal tolik, že by to zvládl každý ňouma, 
ale i Emilka s knotem tak tak viditelným. Nejvyš-
ší svíčka na sebe za to byla náležitě pyšná a smě-
le začala oba bratry spolu se staršími svíčkami 
připravovat na slib svíček. Slib svíček zněl:

Já, malá svíčka, slibuji na svůj vosk, jak dovedu nejlépe:
– být zapálena pro všechno dobré, ať se děje cokoliv
– zachovávat zákony zapálených
– knotem i voskem být připravena posvítit svému 
pokoji i blízkým svíčkám

Vrátila jsem svůj skautský slibový odznak oddílu. K tak závažnému kroku a jeho zveřejnění jsem 
se rozhodla, protože mi to připadá jako jediný jasný a důrazný způsob, jak vyjádřit své současné 
přesvědčení, že slib a zákon českých skautů jsou pro dítě (člověka), které je bere vážně, nezdravé, 
a proto by bylo dobré je v budoucnu změnit. (Jak přesně, to si na tomto malém prostoru netroufám 
navrhovat.) Tvrdím, že slib a zákon českých skautů jsou výchovou k vyhoření.

Problematiku otevírám následující „pohádkou“. Varuji, že bude pro mnohé velmi provokativní, 
obzvlášť považujete-li skautské ideály za něco nedotknutelného, co nelze změnit a čemu se nesmíme 
smát. Tato kontroverzní forma je z mé strany záměrná. Cílem textu je totiž upozornit skautskou veřej-
nost na závažný a přitom napříč hnutím ignorovaný problém. Můj pokus o jeho detabuizaci začíná…

Svíčka hoří pro dobro a pro jiné svíčky.
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Zákon zapálených zněl:

1. Svíčka nevytmavuje.
2. Svíčka je věrná a oddaná ideálům zapálených.
3. Svíčka hoří pro dobro a pro jiné svíčky.
4.  Svíčka se přátelí se všemi kvalitními svíčkami 

a obzvláště jí záleží na všech zapálených.
5. Svíčka se klaní.
6.  Svíčka zaručuje své světlo pokojovým rostlinám, 

domácím zvířatům a všem cenným předmětům 
v pokoji a bytě.

7.  Plamen svíčky vždy hoří tím směrem, který jí 
nakáží vyšší svíčky jejího svícnu, i tím směrem, 
který jí nakáží vyšší svíčky její krabice a záro-
veň i tím směrem, který jí nakáží nejvyšší svíčky 
na stole.

8. Svíčka při svícení vesele mává knotem.
9.  Svíčka šetří zápalkami a voskem.
10.  Svíčka je celá jen a pouze z čistého vosku, a to jak 

z vnějšku, tak zevnitř, a i knot má z vosku.

Poté, co se slib svíček a zákon zapálených 
konečně naučili přeříkat bez chyby a bylo jim 
objasněno, že se opravdu musí říkat zacho-
vávat, protože pochovávat je prý něco úplně 
jiného a do slibu se to ani trochu nehodí, si br. 
Zapalovač odkašlal a moudře pravil: „Posád-
ko, teď mě velmi dobře poslouchejte, protože 
to, co vám řeknu, je moc důležité! Slib a zákon, 
který jsme se před chvíli tak pěkně naučili, je 
přirozeně jenom IDEÁL, kterému se ve skuteč-
nosti všichni více či méně přibližujeme. Rozu-
míte, chlapi?“

„Jes, Ssr!“ Zakřičela svíčata sborově oblíbenou 
krabiční hlášku, která se ujala od loňské dlouho-
dobé hry na americkou námořní pěchotu. Starší 
Otakárek už předtím při kázáníčku o slibu Cyr-
dovi s Emilem pošeptal, že to znamená „Ano, 
pane!“, a to se oběma bráchům moc líbilo. Byli 
pyšní, že oni také vědí, co znamená Jessr, a že to 
také mohou s ostatními zařvat. Už se napůl cítili 
být námořníky na bitevní lodi.

Při čekání na příští sraz krabice si Emílek s Ota-
kárkem krátili čas oblíbenou hrou na plameno-
mety, kterou si sami vymysleli. Zkoušeli, kdo 
přesněji se zavřenýma očima propálí označené 
místo na stěně krabice. Cyrilka zatím poslali hlí-
dat na krabicový roh, jestli je nejde seřvat něk-
terá vyšší svíčka.

„Tak, Cyrdouši, pojď se taky předvíst, jakej máš 
plamenomet… Co je zas s tebou?“

Cyrílek seděl se svěšeným knotem a skomírají-
cím plamínkem bratrovi řekl: „Když já se bojím, 
že jsem na minulém srazu vytmavoval. Protože 
Jessr znamená jo a my jsme řekli, že jako teda 
rozumíme tamtomu důležitýmu, ale já vůbec 
nevím, co je to ten idál ani to skutečno. To sku-
tečtento je jako, že to není jenom jako, ale doo-
pravdicky?“

„Ser na to. Šak víš, že taťka říká, že zákony sou 
od toho, aby se porušovaly, hi hi. A taťka to asi 
musí vědět, né, ty tele, dyž je starší než Zapalo-
vač a má pod sebou hafo lidí. A ten idel, to bude 
zas ňáká účovská kravina.“

„Ale bratr Hořák mi řekl, že budu dobrým 
zapáleným, jsem prej to, dobrý knůtek. A bra-
tr Hořák je ještě starší než taťka, takže to musí 
vědět ještě líp,“ vyplázl Cyrda plamen. „A naše 
paníučelka není vůbec žádná kráva jako ta vaše, 
abys věděl.“

Vložil se do toho Otakárek. Uzemňovacím hla-
sem pravil: „Seš úplně mimo, vole. Protože můj 
taťka předevčírem, když jsem byl pod svícnem 
a dělal, že spím, řekl mojí mamce, že bratr Hořák 
je taková senilní verze Mirkadušíma.“

„Co má jako bratr Hořák co dělat s Mirkem 
Dušínem? A co znamená senilní?“ zeptal se 
Cyril.

„Dej pokoj! Ještě ses nás, chytrolíne, zapomněl 
zeptat, co je vrrrze. Ty bys taky furt chtěl všecko 
vědět a přitom víš velký kulový,“ posmíval se 
Emil.

„A jak to mám asi tak vědět, ty blbečku, když 
jsme se to ještě neučili?“

„Sou to prostě sprostý slova, šprte, ty tě tvoje 
úča ani starej Hořák nenaučí.“

Svíčka Otakárek se uchichtla a řekla svíčce Emi-
lek: „A já si myslím, že ten skutečnost je, že to 
můžeš Cyrdovi úplně normálka vytmavit jako 
dycky.“ A Otakárek s Emilkem se začali chech-
tat a vymýšlet si: „Cyrda je sedilní vrrze!“ „Cyr-
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Jednou zapáleným, navždy zapáleným.

da je debílek-sedílek!“ „Cýrda je sédil, vrzy vrzy 
vrz!“ A oba kamarádi, věrni osmému zákonu 
svíček, rozjařeně zamávali knoty a odhopkali 
za krabici.

O MNOHO LET POZDĚJI:

Knot Cyril se připlazil ke své dávné krabici. Byl 
na něj žalostný pohled. Byl strašně krátký a vise-
ly na něm už jen poslední zbytečky vosku.

„Ale Cyrile, ty jsi mi nějaký hubený! Vždyť ty 
jsi jenom knot a šňůrka!“ zažertoval br. Zapa-
lovač. 

„Podívej na br. Otakara, nebo nakonec na tvé-
ho tuplovaného bratra Emila, podívej kolik mají 
vosku na rozdávání. Ti dva měli dost zdravého 
rozumu, aby nezapomněli na šetření voskem, 
o kterém hovoří devátý zákon. Občas se zhasli, 
aby vydrželi. A hlavně měli dost rozumu na to, 
zapálit se jen z jedné strany, jestli mi rozumíš. Ti 
nevyhoří jen tak snadno jako ty. Měl by ses nad 
sebou zamyslet.“

„A ty si, bratře, opravdu myslíš, že Emil s Ota-
karem zachovávají zákony svíček? Zachováváš 
je ty sám?“

„Ale tak zachovávají, nezachovávají, to je, bra-
tře, něco jiného. Nikdo nezachovává úplně. 
Kdybys byl kdysi poslouchal, co jsem ti jako 
tvá vyšší svíčka kladl na knot, pamatoval by 
sis, že existuje velký rozdíl mezi ideálem a sku-
tečností, ideálu se samozřejmě všichni jen více 
či méně...“

Cyril mu nedočkavě skočil do řeči: „A proč tedy 
slibujeme a zavazujeme se, že ten ideál budeme 
„zachovávat“, když ho vlastně nikdo nezacho-
vává? Abych řekl pravdu, bratře, připlazil jsem 
se sem dnes, abych ti vrátil svůj zapalováček.“

„VRÁTIT ZAPALOVÁČEK? To jako vzít zpět 
svůj slib svíček? Zbláznil ses? To nejde, vždyť 
víš, co se říká... Jednou zapáleným, navždy 
zapáleným.“

„A jak by se ti, bratře, líbilo, kdybych zkusil 
rozšířit to přísloví třeba na Jednou budovate-

lem, navždy budovatelem? A tvrdil, že zřeknu-
tí se cihličky vůbec nic neznamená?“

Svíčka Zapalovač zrůžovela. Cyril ani nečekal 
na odpověď a spustil: „Ještě štěstí, že mi as-
poň za minutu dvanáct došlo, co je ta „svíčka“ 
z toho našeho „zákona“. Není to žádná oprav-
dová svíčka. Je to Supersvíčka. A já už se nech-
ci slibem zavazovat k tomu, že budu Super-
svíčkou a všem přátelům tvrdit, že patřím mezi 
Supersvíčky, když to není pravda. Jsem úplně 
normální, skutečná svíčka, která nemůže svítit 
neomezeně. Až mi naroste nový knot a vosk, 
budu zase svítit, ale teď už budu svítit jen tak 
a tolik, kolik sám uznám za dobré. Nechci se 
hnát za ideálem. Nechci malé svíčky učit, že 
se mají snažit zachovávat zákony Supersvíček. 
Není to zdravé. A slibovat chci jen splnitelné 
věci.“

Větou o splnitelných slibech knot Cyril svůj 
teatrální monolog ukončil a odplazil se Bůh ví 
kam.

Jako většina metafor je i tato velmi nadsazená a zjed-
nodušující, za což se omlouvám. Doufám ale, že jádro 
problému ukazuje. S přáním, aby se v Junáku našla 
vůle hledat řešení,

Iva Pecháčková – Pískle
foto: Jakub Pavelka – Kytka



48

V dnešní době jsme obklopeni technikou víc 
než kdy dřív. Už dávno nechodíme všude 
pěšky, nepřebýváme v jeskyních a nelovíme 
mamuty. Jezdíme automobily, bydlíme v pane-
lácích a místo mamuta si v obchodech kupu-
jeme mražené kuře. Jistě se shodneme na tom, 
že máme mnohem příjemnější život než naši 
předkové. Ale položme si otázku: nepřicházíme 
tím o něco? Neztrácíme tím něco z nás samých? 
Domnívám se, že nejcennějším darem lidské-
ho rodu je komunikace. Hitem dnešní doby je 
samozřejmě ta elektronická. Je to však skutečně 
plnohodnotná náhrada?

Podívejme se třeba na e-maily. Jistě, dojdou 
téměř okamžitě, kdežto Česká pošta nám sli-
buje pouze: „Dnes podáte, zítra dodáme!“ 
E-mail je ovšem obvykle brán jako méně for-
mální záležitost, a tak se pisatel mnohdy příliš 
„nezalamuje“ s pravopisem. Ve srovnání s kla-
sickým dopisem navíc jako příjemci přicházíte 
o mnoho prožitků. Nemůžete rozlepit obálku, 
vdechovat vůni dopisního papíru ani obdivo-
vat (či proklínat) úhlednost písma. Nemůžete 
uschovat milostný list ani roztrhat a obřadně 
spálit špatnou zprávu (lze ji maximálně vyhodit 
do virtuálního koše, ovšem kliknutí na tlačítko 
„Smazat“ vás v porovnání s ohněm pravděpo-
dobně uspokojí daleko méně).

Poněkud odlišná je situace ohledně SMS zpráv. 
Pokud slouží ke krátkým a stručným sdělením, 
je vše v pořádku. Někteří lidé však mají pocit, že 
byli zrozeni ke složitým souvětím, a tak musíme 
neustále popojíždět displejem nahoru a dolů, 
abychom pochopili, co chtěl básník svou zrůdně 
dlouhou formulací říci. Podobný problém nasta-
ne, dojdou-li pisateli neočekávaně znaky. Je tře-
ba něco smazat; nezřídka se stává, že autorovi 
tíha myšlenek zmáčkne mozek a že okouzlen 
svým brilantním závěrem smaže jádro sdělení.

Nesmíme opomenout ani onu sžíravou nejistotu 
při čekání na odpověď, která je se SMS zpráva-
mi neodmyslitelně spjata. Při osobní komunikaci 
vidíme, jak se náš protějšek tváří, jak se asi cítí, 
kdežto při „esemeskování“ jsme v napětí; neodpo-
vídá z nedostatku času nebo z nezájmu? Při rádi-
ovém tichu volí pisatelé různé strategie: někteří 
„bombardují“ dalšími zprávami, jiní předstírají 
ledový klid, protože se nechtějí vnucovat.

Nejhorší ze všeho je ICQ. Myslím si, že tento 
způsob elektronické komunikace vznikl jako 
náhražka osobního rozhovoru (poněvadž se mu 
nejvíc blíží). Funkčnost našich virtuálních hlasi-
vek je ovšem přímo úměrná kvalitě našeho inter-
netového připojení. Já sám musím kupříkladu 
každé sdělení „nasekat“ na malé kousky, pro-
tože můj modem je již starší pán a delší věty jsou 
na něj příliš komplikované. Posuďte sami, jakým 
způsobem se změní význam věty „Mám tě rád“, 
neodešle-li se druhá část „jako osinu v zadku!“.

Dnešní mladí chtějí být pořád spolu, protože mají 
pocit, že jim rozumí jenom jejich vrstevníci. Jenže 
„být spolu“ pro ně často znamená sejít se v jedné 
chatové místnosti. Skutečně se brzy všichni zavře-
me do svých ulit a budou nás spojovat už jen drá-
ty? Doufám, že ne. Že lidé znovu objeví kouzlo 
toho nejobyčejnějšího člověčího popovídání si 
o věcech dobrých i zlých, že se znovu necha-
jí uchvátit řečí těla, mimikou a gesty; že začnou 
znovu poznávat duši svou i těch druhých dřív, 
než ji stačí převést na posloupnost jedniček a nul.

Richard Skolek, Brno
foto: Jakub Pavelka – Kytka

Zavřeni v ulitě z jedniček a nul

Skutečně se brzy všichni zavřeme do svých ulit a budou nás 
spojovat už jen dráty?



Knihovnička

Knihovnička s nadějí
Milí čtenáři, 

společným jmenovatelem knih, které si vám 
dovoluji předložit tentokrát, je naděje. A ta 
nepotřebuje žádných dalších slov. Pěkné a spo-
kojené Vánoce a dobrý nový rok!

To vše vám přeje vaše Mirka 
z Městské knihovny v Praze

Vzpomínková kniha Ivana Medka čtenářům před-
stavuje jeden z typických osudů dvacátého století. 
Hlavní hrdina a vypravěč v jedné osobě pochází 
ze slavné rodiny; matka autora byla dcerou malí-
ře Antonína Slavíčka. Poté, co spáchal ve čtyřiceti 
letech sebevraždu, se jeho manželka, Medkova 
babička, provdala za Herberta Masaryka. Bratr 
Mikuláš Medek byl známým malířem, otec byl 
generál Rudolf Medek, spisovatel. Do okruhu 
rodinných přátel patřili mnozí intelektuálové 
a umělci z první republiky. Autor bez patosu, záš-
tě či ublíženosti líčí uplynulá léta, poválečné uspo-
řádání v tehdejším Československu, nesnadnou 
existenční situaci celé rodiny, po podepsání Char-
ty 77 emigraci do Rakouska. Nakonec i název kni-
hy Děkuji, mám se výborně, prozrazuje nadhled 
a naprostou absenci jakékoli zatrpklosti.

(Ivan Medek, Děkuji, mám se výborně, vydalo 
nakladatelství Torst v roce 2005)

Napínavý psychologický román s detektivní 
zápletkou a netradičním názvem Kniha iluzí, pola-
pí čtenáře od prvních stánek. Hlavním hrdinou 
Austerova románu je zničený David Zimmer, kte-
rý během leteckého neštěstí přišel o celou rodinu. 
Svůj smutek utápí tento jinak velmi inteligentní 
a jemný muž v alkoholovém opojení, návaly stesku 
střídají šílené proudy vzteku. Zimmer je však uni-
verzitním profesorem, takže se buď musí okamžitě 
sebrat a střepy svého života zase poskládat dohro-
mady, nebo může do konce života zapomenout 
na svou slibně se rozvíjející univerzitní kariéru. 

Jednoho dne náhodou zhlédne v televizi pořad 
věnovaný groteskám němé éry. Ztracené fi lmy 
komika Hektora Manna podnítí jeho zájem 
a Zimmer se vydá na cestu kolem světa, aby 
prozkoumal dílo muže, po němž se v roce 1929 
slehla zem. Kdo byl Hektor Mann? Takřka 
šedesát let je považován za mrtvého. Zimmer 
své pátrání završí první podrobnou monografi í 
o Hektorově fi lmové kariéře. Když kniha vyjde, 
dostane dopis z Nového Mexika, ve kterém mu 
Hektorova manželka píše: „Hektor si přečetl 
Vaši knihu a rád by se s Vámi setkal. Nechtěl 
byste k nám přijet na návštěvu?“

(Paul Aster, Kniha iluzí, vydalo nakladatel-
ství Prostor v roce 2005, přeložila Barbora 
P. Puchalská)

Hrdinkou románu Davitina harfa amerického 
autora Chadima Potoka, který je znám svým 
dokonalým popisem židovské diaspory v Ame-
rice, je tentokrát dívka. Ilana Davita je malé 
devítileté děvče narozené ve Spojených státech. 
Její rodiče jsou levicově zaměření intelektuálo-
vé bojující proti fašismu sílícímu po celém světě 
komunistickou ideologií. Otec dívky je nevěřící 
křesťan, matka nevěřící židovka. Hrdinka tedy 
nepochází z klasického židovského prostředí, 
ale k náboženství si přesto cestu najde. Její otec 
– novinář, je při své práci zpravodaje na frontě 
zabit, matka planoucí pro marxismus-leninis-
mus začíná pochybovat o svém přesvědčení. 
Davita by byla ráda veselou, milou a usměva-
vou holčičkou, jak jejímu věku přísluší. Bohužel 
angažovanost její rodiny, předčasné úmrtí otce, 
hrůzné zprávy z Evropy, antisemitské výhrůžky 
z jejího nejbližšího okolí jí v dětské spokojenosti 
brání. 

(Chaim Potok, Davitina harfa, vydalo nakla-
datelství Argo v roce 2004, přeložil Štěpán 
Kovařík)



Eva Haunerová – Malina z Plzně
Foťák je mým věrným společníkem, s kterým se nedokážu nudit. Objektivem se snažím zachytit vše 
ve svém okolí – tváře lidí i místa. Baví mě pozorovat barvy, tvary, strukturu povrchů, kontrasty. 
Ráda fotím přírodu, často se nechám fascinovat rozmanitostí architektury nebo si doma položím 
na zem bílý papír a naaranžuji jednoduché zátiší. Některé mé fotografi e můžete poslat jako elektro-
nickou pohlednici – www.postcard.cz/Autori/Haunerova_Eva.


