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Úvodník

Příště se budu snažit
Mojí životní neřestí jsou jazyky. Nedokážu se 
žádný naučit pořádně a s chutí. V podstatě ani 
češtinu. Jak pro pobavení ráda říkávám, tak 
– na rozdíl ode mě – moje čínská kamarádka 
Yu Hua jednooborovou českou fi lologii dostu-
dovala. V životě jsem se začala učit několik 
jazyků: němčinu, angličtinu, francouzštinu, 
ruštinu, norštinu, latinu snad raději ani počítat 
nebudu. Ze dvou zmiňovaných jazyků už nedo-
kážu napočítat ani do deseti, v dalších mám 
problém se skloňováním, případně časováním 
nebo jiným gramatickým jevem, a u všech mám 
problém s mluveným projevem.

Nedbajíc rad všech pokročilých a znalých, 
vyhýbám se možnostem jazykového kontaktu, 
jen co to jde, a při každé cestě přes Staromák se 
soustředím na to, abych japonským turistům 
po zdárném vyfotografování s orlojem na úklo-
ny a „senk jů very mač“ neodpověděla „nevr 
majnd“.

A možná právě to je ta neřest: nevadí. Nevadí 
říkat nevadí, ale chce to nějaký dodatek. Třeba: 
nevadí, příště se to povede. Nevadí, máš další 
šanci.

Závislosti a neřesti jsme se v tomto čísle Rover-
ského kmene pokusili pojmout co možná nej-
šířeji. Od neřestí omamných na první pohled, 
až po ty skryté nebo zapomenuté. S některými 
z vás se už chvíli známe, a tak vás nepřekva-
pí, když v době únorové připomenu únor 1948 
a s ním článek od mého dobrého přítele Franty 
Lukeše, který najdete na straně 47. Je důležité 
znát příběhy minulé proto, abychom byli při-
praveni na příběhy vlastní, budoucí.

Přeji vám pěkný únor i celé předjaří, bez neřestí 
a závislostí. A pokud náhodou přece, ať existuje 
vůle říci si: Next time, I will do my best.

S pozdravem za celou redakci
Eva Měřínská – eve.ta

U Českého lva na stoletém jamboree loni v létě se čepovalo 
nealkoholické pivo a tým této krčmy se domluvil s každým. 

(foto: Petr Puna – PeP)

KAPKA 2008: 
20.–22. června 2008

10. ročník roverského humanitárního projektu 
na podporu Nadace pro transplantace kostní 
dřeně, jehož cílem je pomoci lidem postiženým 
nemocemi krvetvorby, například leukémií, 
a to jak získáváním fi nančních prostředků, tak 
prezentací činnosti nadace. 

Během určeného dne nebo celého víkendu 
umývají dobrovolníci z řad R+R na předem 
sjednaných čerpacích stanicích přední skla při-
jíždějících automobilů, podávají řidičům infor-
mace o činnosti nadace a možnostech pomoci 
a zároveň od nich přijímají fi nanční prostřed-
ky do připravených kasiček. 

Přihlašte se se svým roverským kmenem či 
skupinou do 30. dubna a pomozte lidem, kteří 
naši pomoc potřebují. Rovering je SLUŽBA!

Více informací: www.skaut.cz/kapka 
e-mail: kapka@skaut.cz
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Reportáže

    The Speleoteam
Nikdy predtým som nemala naraz 47 modrín. Nikdy predtým som nemusela tak intenzívne 
presviedčať samu seba, že ja predsa netrpím klaustrofóbiou a nebojím sa výšok. Nikdy predtým 
som nestrávila toľko hodín plazením sa v jaskynnom bahne. Nikdy predtým som nevidela, ako 
vyzerá brnenské podzemie a usmievavé múmie v kapucínskej krypte. Nikdy predtým som neza-
žila, že by 10 dní ubehlo tak rýchlo… 

OUTDOOR JAKO PROSTŘEDEK

Podobné pocity provázely všechny účastníky 
mezinárodního projektu Speleoteam. Projekt 
výjimečný svým názvem, aktivitami i složením 
účastníků. Na konci září se na skautskou základ-
nu Mlýn u Brna sjela třicítka mladých nadšenců 
z České republiky, Slovenska, Polska, Rumun-
ska a Švédska, aby během deseti dní vytvořili 
dobře fungující mezinárodní TEAM. Vytvořit 
různorodou skupinu, která dokáže táhnout 
za jeden provaz, spolupracovat a řešit neřeši-
telné, byl hlavní cíl projektu. Prostředek k jeho 
dosažení odkrývá druhá část názvu projektu. 

Moravský Kras, ve kterém se celá akce odehrá-
vala je nádhernou ukázkou rozmanitosti příro-
dy. Je to mnohdy až dojemný obraz soužití paní 
Vody a pana Vápence, jejich hádek a opětného 
usmiřování. Vápencové útvary se tyčí vysoko 
nad zemským povrchem, ale pravé tajemství 
Krasu se ukrývá hluboko pod zemí v místech, 

která ještě nikdy nespatřila světlo světa. Ideální 
místo pro nevšední outdoorový zážitek. Právě 
outdoorové aktivity byly hlavním nástrojem 
organizátorů k dosažení vytčeného cíle.

ROZCVIČKA

Začínali jsme pozvolna. Na extrémní aktivity, 
které nás čekaly, bylo třeba se připravit. Aby tým 
fungoval, musí se jeho členové dobře znát. Aby-
ch mohl poznat druhé, musím nejdříve znát sám 
sebe. Přesvědčili jsme se, že hranice svých mož-
ností neobjevíme, dokud se nepodíváme kousek 
za ně. Příležitostí k tomu jsme během Speleotea-
mu měli víc než dost. Naštěstí nás vždy dopro-
vázel někdo, kdo nám pomohl dostat se zpět 
na pevnou půdu. Strach z výšek, malých prostor, 
únavy, bláta mezi zuby, kamarádovu holínku 
na hlavě, netopýra za krkem a vápenitou vodu 
smíchanou s vlastním potem po celém těle bylo 
třeba snášet každý den stále intenzivněji.

Jinak to nejdePo průstupu plazivkou
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Myslela som si že úvodný výlet do brnenského lano-
vého centra je len pre zábavu – chodenie po trasú-
cich sa doskách, spoločné driapanie sa na obrie klady, 
preskakovanie z plošiny na plošinu vo výške, z ktorej 
sa krúti hlava a trasú kolená… O pár dní, kŕčovito 
sa držiac lanového rebríka 150 m pod zemským povr-
chom, si uvedomujem, že som sa mýlila. To nebolo 
len pre zábavu. Bola to rozcvička. (Beta)

INTERNATIONAL TEAMBUILDING

Lanové centrum, slaňování, výpravy do men-
ších jeskyní, ale také výstavba schodiště na turis-
tické stezce v Moravském krasu byly aktivitami, 
které nás pomalu dávaly dohromady. Většinu 
aktivit jsme prováděli rozděleni do menších 
mezinárodních skupinek, v kterých jsme obje-
vili až nečekané dorozumívací schopnosti. Nao-
pak večery se nesly ve znamení představování 
jednotlivých národů, jejich kultur a zvyklostí. 
Téměř každý večer jsme měli možnost ochutnat 
nějakou národní specialitu, nejoblíbenější však 
bylo učení her, písniček a jazykolamů v jednot-
livých jazycích.

Počas medzinárodného večera prepíname z ang-
ličtiny na rôzne iné reči, podľa toho, ktorá krajina 
sa práve prezentuje. Nikdy predtým mi nenapadlo, 
že by tie krkolomné názvy v katalógu IKEA mohli 
aj niečo znamenať. Ako správni Slováci hulákame 
Macejka a predvádzame speleoverziu klobúkového 
tanca. Nedostatočný počet klobúkov sme totiž museli 
doplniť horolezeckými prilbami, čo samozrejme len 
umocnilo kultúrny zážitok.

KDO PŘEŽIJE, VYHRAJE!

Konec srandy, jdeme na to. Dočasně měníme 
základnu a stěhujeme se přímo do srdce Morav-
ského Krasu na jeskyňářskou základnu nedale-
ko propasti Macocha. 

Ak si niekto doteraz myslel, že plazenie sa bahnom 
je to najnapínavejšie, čo sa dá v jaskyni robiť, veľmi 
rýchlo si opravil názor. Dlhokánske rebríky, oceľo-
vé laná, pri prechode ktorých sa cítite ako v cirku-
se, šmýkanie sa dolu vodopádikmi, požiar na hlave 
z dobrodružnej karbidky, či nechcené meranie hĺbky 
podzemnej rieky vlastným telom… Stalagmity, sta-

laktity, brčká, biele vápencové vodopády, skalné trhli-
ny, a chodby, v ktorých sa zaprisahávate, že nabudú-
ce si dáte na obed len polovičnú porciu. 

Poslední večer u táborového ohně u Macochy 
jsme pojídali klasické české špekáčky a zapíjeli 
je klasickým českých pivem, vyprávěli si zážit-
ky z jednotlivých jeskyní, zpívali, tančili a zdálo 
se, že vše plyne k poklidnému konci. Následují-
cí den nás už měl čekat jen přesun zpět na Mlýn 
a závěrečný večer. Hm, přesun nás čekal, jenže 
mělo to háček. V pět ráno nás probudil nelí-
tostný klakson, během hodiny vše sbalit, a pak 
transport jednotlivých skupinek neznámo kam. 
Během dne ty, kdo chtěli přežít, čekalo přes 
30 km po Moravském krasu, dvě další jeskyně, 
včetně houpačky přes podzemní jezero a neko-
nečného lanového žebříku, jumarování na Býčí 
skálu nebo nedobrovolná koupel při lovení 
barelu zprostřed zatopeného lomu. Tento sur-
vival bylo to poslední, co nám chybělo k oprav-
dovému sblížení a spolupráci, k opravdovému 
poznání Moravského krasu, k opravdovému 
vyčerpání, k opravdovému TEAMU. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří projekt 
podpořili. Zejména Evropské Komisi a agentuře 
YOUTH, program Mládež v akci, a dále fi rmám 
LANEX s.r.o., SARON s.r.o. a TOMA Olomouc 
a.s., bez kterých by projekt nikdy nemohl být 
realizován. 

Karel (ČR) a Beta (SK)
foto: archiv akce

Další informace na: www.speleoteam.wz.cz

Konečně venku



4

Koktejl kontaktů, poznání a zážitků
         aneb Třetí roverská KPZ

JAKÉ TO TAM BUDE?

Očekávala jsem především rozšíření obzorů, 
hlubší pohled do působení skautingu a aktivně 
strávený víkend plný inspirace. Jak nastarto-
vat spolupráci i s jinými středisky, dozvědět se 
o akcích, které neznám, a především poznat dal-
ší skauty a snad položit základ novým přátel-

stvím. Zároveň se mi hlavou mihlo i pár obav: 
zda zapadnu mezi rovery a zkušené skauty a jací 
budou lidé, se kterými strávím celý víkend? 

Na nádraží jsem si po nahlášení jména orga-
nizátorům přečetla SMS od Šikulky, že kvůli 
své nepolevující nevolnosti nebude moct přijet. 
Tak a teď už to záleží jen na mě, jak se chytnu 

Když mi Šikulka poslala pozvánku na roverskou akci KPZ, která se konala 2. až 4. listopadu 2007, 
a já se dočetla, že jde o zkratku slov: KONTAKTY, POZNÁNÍ, ZÁŽITKY, chvíli jsem váhala. Jaké 
to bude? Doposud jsem na žádné roverské akci nebyla, se skautingem jsem začala v jednadvaceti 
u Zbraslavského OS Klubu Chachajovna a účastnila jsem se pouze čajovnických setkání a sessionů, 
wody a letních táborů, na které jsme jezdili všichni společně – vlčata, světlušky, roveři a oldskauti. 
Letošní Dobráč – roverskou hru s tématem druhé světové války, pořádanou náchodskými rovery 
v Orlických horách – jsem kvůli nemoci prošvihla, a tak se KPZ zdála jako výborná příležitost 
k tomu, jak se dostat na Cestě zas o kus dál…

Která stáj Formule 1 vyhraje kvalifi kaci?
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na akci, kde nikoho neznám. Byla jsem z toho 
sice lehce nervózní, ale brala jsem to jako pří-
ležitost. Otevíral se mi nový svět a já do něj 
vstupovala sama za sebe. 

PROGRAM NABITÝ KONTAKTY

Rozhodně jsem pak ničeho nelitovala, splnila se 
všechna moje kladná očekávání i něco víc… Jeli-
kož jsem jela sama, tak jsem velmi ocenila nabitý 
program od začátku až do konce. Volného času 
bylo opravdu minimum a je pravda, že i mně 
chyběl čas na odpočinek po pracovně-studijním 
týdnu. Ale přesto mi tato programová plnost vel-
mi vyhovovala. Bylo to pro mě výborné odrea-
gování, neměla jsem čas nad ničím zbytečně pře-
mýšlet a nemusela jsem se o nic starat. Navíc je 
třeba si upřímně přiznat, že pokud by bylo větší 
množství volného času, dopadlo by to pravděpo-
dobně tak, že by ho většina lidí trávila ve sku-
pince s lidmi, které už zná, a nedošlo by v takové 
míře k navázání kontaktů a poznání nových lidí.

ZAMYŠLENÍ I „PALIČ“ 

Přednášky a diskuze se střídaly s akčními hrami 
venku, větší celky byly proloženy kratšími akti-
vitami na „vyblbnutí se“. Tématy přednášek byly 
vztahy, emoce, navazování kontaktů, schopnost 
argumentace… Mě nejvíce zaujala večerní dvou-
hodinová přednáška Václava Břicháčka nejen 
o českém roveringu.

Z akčních her měla největší úspěch asi hra bare-
ball (pracovní název: palič). Jde o hru připomínají-
cí softball, ale z nějakého důvodu nás bavila mno-
hem víc. Hodně velký zážitek byl i závod Formule 
1, který nás však všechny fyzicky totálně zničil.

NENÍ VŠECHNO ZLATO, CO SE TŘPYTÍ

Během tohoto víkendu jsem nenarazila na žád-
ný program, který by mě nudil. Jen u třech her 
mohu vytknout provedení, ačkoliv nápady to 
byly skvělé. První chybička se vloudila při našem 
putování do základny pomocí GPS. Zřejmě jsme 
dostali chybné souřadnice a skončili na špatném 
břehu řeky, kde jsme hledali zprávu s dalšími 

pokyny marně. Po telefonní poradě s organi-
zátory jsme zjistili omyl a vrátili se k mostu… 
Druhá má výtka patří k již zmiňovaným závo-
dům Formule 1, které byly prostě příliš dlouhé 
a fyzicky náročné. (Kvůli tomu mnozí na nava-
zujícím povídání o tom, jak na nás působí emoce, 
spali.) Zároveň však byla tato hra skvěle uvede-
ná a připravená. Třetí defekt měla hra Prales. Šlo 
o hru velice náročnou na přemýšlení, se značně 
složitými pravidly. Byla by opravdu super, kdy-
bychom ji nehráli mezi desátou a dvanáctou 
hodinou večerní po náročném dni.

V neděli jsme vyslechli povídání Tomáše Barán-
ka, který je autorem knihy Jak sbalit ženu. Tedy 
tématu, které je pro některé rovery aktuální. 
Odjížděla jsem naprosto spokojená. Unavená, ale 
odreagovaná od všech starostí. Se spoustou bez-
va zážitků a kontaktů. Poslání akce zafungovalo 
a doufám, že se i nadále budeme s „KPZetkáři“ 
scházet.

Autor: Dáša Antošíková, Desítka 
(skautský obvod Prahy 10)

foto: archiv akce

Společně výš a výš
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   Áčková hra: 
Agenti, Akčnost, Adrenalin
Když náš střediskový vůdce přišel s návrhem 
na velkou městskou noční hru, tvářili jsme se 
všichni značně skepticky. Jsme malé středisko 
v malém městě, nemá cenu si nic nalhávat. 

Na to nám nedojdou lidi, nedomluvíme se, 
bude to propadák… To byly myšlenky, které mi 
běžely hlavou. „Chci, aby toho bylo plné město,“ 
řekl tehdy, mával u toho rukama a v očích měl 
ohníčky nadšení. Ty ohníčky nás natolik motivo-
valy, že jsme usedli za stůl a začali plánovat.

Hru, kterou jsme se rozhodli uspořádat 2. listo-
padu 2007, hráli někteří z nás na RVZ (Roverská 
výměna zkušeností) před dvěma lety – jednalo 
se o hru Zlatý oči. Možná se vám zdá, že jste 
to už někde slyšeli – je to totiž jméno jedné 
„bondovky“. Akci jsme nastavili pro osm týmů 
po pěti hráčích. Kapacita se naplnila téměř sto-
procentně, zúčastnilo se 37 lidí. Hra byla vel-
mi dramatická, ostatně jak jinak, když hlavní 
postavou byl britský agent James Bond a jeho 
blonďatá milenka Mici Gonzáles.

Hry se mohla účastnit mládež od 14 do 21 let. Kvůli 
prostorám jsme požádali o spolupráci místní níz-
koprahový klub Šlikr. To se ukázalo jako velmi 
šťastné, protože kromě prostor nám klub poskytl 
i hráče, zúčastnilo se odtamtud přes 15 lidí. Hra 
totiž nebyla určena skautům, ale veřejnosti – jako 

propagační akce. A tak jsme propagovali. Spustili 
jsme webové stránky (www.zlaty-oci.ic.cz), na pla-
kátovacích plochách jsme nechali vylepit plakáty, 
poslali jsme e-maily do škol. Vyplatilo se to.

Při závěrečných refl exích hodnotili agenti hru 
velmi kladně (a ono zavděčit se drsňáckým kli-
entům nízkoprahového klubu, kteří jsou úplně 
jiní než naši poměrně ukáznění skauti, je docela 
těžké). Ale tma, honičky a šplhání po stromech 
a do kanálu je dostalo.

Reakce objevivší se na webu další dny byly 
následující: Tahle bojovka byla vážně moc skvě-
lá, chtěl bych poděkovat lidem za organizaci. 
Věřím, že to muselo být decentně složité… Byla 
to suprová akce… Heh, ta akcička neměla chy-
bu… Prostě super… Jen tak dál… Další ročník!

Abychom neusnuli na vavřínech, agenti samozřej-
mě našli i nedostatky, které jsme ze strany organi-
zátorů neviděli, ale aspoň víme, co příště zlepšit.

Na závěr vás chci povzbudit… i když jste malé 
středisko v malém městě, nevzdávejte to. Chce 
to hlavně ty ohníčky do očí. :o)

Za Středisko Josefa Šivela Otrokovice 
Linda Sukupová
foto: archiv akce

I když jste malé středisko v malém městě nevzdávejte to. Především to chce ohníčky v očích…
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Konference ICCS, 
    Jordánsko – Ammán

Na začátku listopadu 2007 se konala jedna z pra-
videlných konferencí této organizace pro Evro-
pu a Blízký Východ, a to v Jordánsku, nedaleko 
hlavního města Ammán. 

A co se tam dělo? Řešily se otázky duchovní 
dimenze skautingu, vzdělávání vůdců v oblasti 
duchovní výchovy, probíhaly také prezentace 
jednotlivých organizací a aktivit ICCS (např. 
Livingstones – vzdělávací camp pro vůdce, 
aktivity ICCS Jamboree, program o Světo-

vých dnech mládeže…), schvaloval se rozpo-
čet a výroční zpráva, a také jsme volili nového 
generálního sekretáře pro náš region, kterým se 
stal Ir Gerry Glyn, a nového člena výboru Itala 
Filipa Guiglia.

Myslíte, že je to nuda? To rozhodně ne! Měli 
jsme možnost podívat se do skalního města 
Petra, které patří k sedmi divům světa, projet se 
na velbloudech, navštívit mnohá zajímavá měs-
ta a místa, vykoupat se v Mrtvém moři, obnovit 

  Nejhezčí pohled na svět je z velbloudího sedla 
(jen z toho pak trochu bolí zadní část těla)

  Konference se účastnili zástupci z 18 zemí Evropy 
a Blízkého Východu

Tady se konala samotná jednání konference – dlouhé hodiny  
se sluchátky na uších s překlady do 4 jazyků včetně arabštiny  

Podobný pohled se naskytl Mojžíšovi, když se díval  
na „Zemi zaslíbenou“ – Izrael 

Zní to honosně? A co takhle International Conference of Catholic Scouts? Tak pod touto zkratkou 
se skrývá světová organizace katolických skautů, jejíž členem je i náš Junák – to znamená i ty, on, 
ona, ono, my, vy.
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skautský slib u řeky Jordán, ochutnat tradič-
ní jídla, navštívit ortodoxní klub, ve kterém to 
opravdu žilo, poznat mezi účastníky mnoho 
zajímavých lidí z různých zemí a odlišných kul-
tur, jako jsou Jordánsko, Palestina, Izrael, Liba-
non, Egypt, Polsko, Maďarsko, Irsko, Německo, 
Slovinsko, Slovensko, Francie, Itálie nebo Špa-
nělsko a Portugalsko. Můžeme vás ujistit, že 
skauting ve všech těchto zemích žije.

Zajímá tě, co víc se zde dělo, jaké (i mezinárod-
ní) aktivity ICCS a náš duchovní odbor dělá? 
Pokud byste se chtěli o tomto dozvědět víc, máte 
možnost na Elixíru, kde bude probíhat několik 
programových bloků s touto tematikou. Můžete 
také navštívit webové stránky ICCS www.cics.org 
(v angličtině a francouzštině), případně se na dal-
ší věci zeptat na e-mailu dabrowski@email.cz.

VYTRŽENO Z JORDÁNSKÉHO DENÍKU

Hned po příletu do Ammánu nás na letišti čeka-
li jordánští skauti, a než jsme se stačili pořádně 
rozkoukat, už jsme seděli v rozhrkaném mini-
busu s řidičem v odřené kožené bundě a úžas-
nou rychlostí jsme si to frčeli do vesničky, kde 
jsme měli být ubytovaní.

Po přivítání a večeři jsme unavení padli do luxus-
ních postelí… ale ne nadlouho. Asi kolem čtvrté 
hodiny nás probudil zpěv muezzina, svoláva-

jícího muslimy k ranní modlitbě. Potom jsme 
už spali jen chvíli, protože jsme jeli na „vejlet“ 
do skalního města Petry. 

Cestou jsme projížděli městy s bílými kamenný-
mi domy, kamenitou pouští se stany beduínů, 
pasoucích stáda koz – zřejmě na těch kamenech 
:-) – a bavili se s místními skauty o zdejším živo-
tě a kultuře.

Když jsme dorazili do Petry, bylo už pěkné hor-
ko. Kolem se proháněli „domorodci“ na koních, 
oslech a velbloudech, kteří zde ve skalních pří-
bytcích žijí už po generace, jak jsme se později 
dozvěděli. Do centra města vede jen jediná ces-
ta mezi vysokými skalami, a proto prý nebylo 
nikdy dobyto. Dnes tudy už ale proudí jen davy 
turistů, kteří jsou obletovaní malými chlapci pro-
dávajícími obrázky a pohledy. Tyto děti necho-
dí do školy a jediná obživa místních je ze zvířat, 
na kterých se můžete svézt, nebo z věcí, které 
sami vyrobí a prodávají turistům z celého světa. 
My jsme se cestou na vrchol jedné ze skal zača-
li bavit s nádherným snědým beduínem, který 
nám mimo jiné řekl, že se jeho známý oženil 
s jednou Češkou, která tu teď žije. 

Zajímavým zážitkem byla taky mše u řeky Jor-
dán, která tvoří hranici mezi Izraelem a Jordán-
skem na místě, kde byl pokřtěn Ježíš. Celá oblast je 
ohraničená ostnatým plotem, vchody jsou hlídány 
ozbrojenou stáží a chodit se může jen po úzkých 
chodníčcích. Při romantickém západu slunce se 
ale najednou kolem nás začali sbíhat očividně 
nervózní vojáci a vyháněli nás pryč. Libanonští 
a egyptští účastníci, kteří věděli, o co se jedná, 
nám vysvětlili, že podle dohody mezi oběma státy 
nesmí být v této oblasti po setmění už žádní lidé.

A na co si ještě v Jordánsku dávat pozor? Tak tře-
ba na bagety plněné kyselými okurkami, mátou 
a olivami zároveň, na to, aby vás vdavekchtiví 
beduíni nechtěli vyměnit za vyšší či nižší počet 
velbloudů, zvláštní pomazánku jménem humus 
a lékárny, které bez problémů a receptu prodají 
i velmi silná antibiotika.

Adéla Sotolářová – Zachy, Vsetín
Petra Hrušková – Hruška, Vsetín
Petr Brabec – Vrabčák, Olomouc

foto: archiv českých účastníků

Pokladnice – nejznámější chrám ze skalního města Petra, 
starého 2000 let
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    Road trip
Hodiny a hodiny presedené za volantom, 
pomaly ubiehajúca cesta monotónnou krajinou 
stredozápadu bez jediného náznaku povrcho-
vej nerovnosti. Najbližší náznak civilizácie je 
vzdialený 30 míľ  cesty smerom za zapadajúcim 
slnkom. Pre porovnanie, je to vzdialenosť ako 
z Českých Budějovíc do Písku. Apropo západ 
slnka tu z pohľadu Stredoeurópana trvá neu-
veriteľne dlho. Ostré lúče slnka, ktoré počas 
leta premenia zelené prérie na hnedú vyschnu-
tú skalu, sa pomaly menia na jemné oranžové 
svetlo, už už to vyzerá, že posledné zbytky  
žeravej gule zapadnú za obzor, a krajinu zahalí 
tma.  Tento dej, ktorý u nás trvá pár minút si 
môžu milovníci romantiky vychutnávať dlhé 
desiatky minút. 

V lete 2005 som zažil cestu svojich snov, 
po dvoch semestroch tvrdého štúdia stráve-
ných na americkej univerzite nachádzajúcej 
sa uprostred nekonečných prérií, sme sa so 
skupinou študentov vydali na osem týždňové 
cestovanie po krajine „neobmedzených“ mož-
ností. Niekoľko mesiacov pred našou pláno-
vanou cestou sme zistili, že v oblasti dopravy 
pre nezávislé cestovanie sú americké možnosti 
až príliš obmedzené – prakticky sú výber iba 
dve alternatívy, použitie kúpeného, poprípade 
prenajatého auta. My sme sa rozhodli pre kúpu. 
Po prelistovaní inzertných príloh miestnych 
novín, zopár telefonátoch a obhliadok potencio-
nálnych tátošov sa rozhodujeme pre kúpu toho 
pravého. Na ďalší deň ideme do banky, kde 

  Cestou Arizonou
  Jazero Crater Lake v Oregone

Skaly v Utahu  
Bizón v Yellowstonskom národnom parku 
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vyberieme hotovosť, majiteľ nám predá kľú-
če a podpíše prevod na technickom liste a my 
spokojne odchádzame s naším novým autom. 
Žiadne veľké papierovačky, je to až prekvapuj-
úco jednoduché, akoby povedali Američania je 
to „really easygoing“.

INŽINIERI NA KOLESÁCH 

Naša spokojnosť končí pár dní po kúpe, keď 
po detailom skúmaní všemožných tlačidiel 
a páčok na palubnej doske celé  osadenstvo auta 
pozostávajúce zo štyroch študentov technickej 
univerzity skonštatuje, že máme obrovskú smo-
lu a v krajine, kde má približne 95 % všetkých 
áut klimatizáciu sme zrovna my kúpili jeden 
kus z 5 %, ktoré ho nemajú. Asi sme si boli príliš 
istý svojimi technickými vedomosťami, alebo 

sa v nás prejavil syndróm inžiniera, za žiadnu 
cenu nesiahnuť po návode na obsluhu, ten je 
predsa písaný pre netechnikov. A my technicky 
vzdelané hlavy dokážeme prísť na všetko sami. 
Po pár dňoch jazdy za neustále otvorených oki-
en prichádzame do arizónskej púšte, kde den-
ná teplota prekračuje 50° C. Dva dni sa vozíme 
v saune, až to jeden z nás nevydrží, a zníži sa 
k prečítaniu manuálu. Heuréka. Tlačidlo, ktoré 
vyzeralo ako ohrev zadného skla prebúdza kli-
matizáciu k činnosti.

S AUTOM ZA DIVOČINOU

Ako asi ľudia, ktorí aj na 500 metrovú vzdia-
lenosť používajú auto, praktikujú vysokohor-
skú turistiku, vŕtalo mi hlavou pred našou 
návštevou Rocky Mountains. Odpoveď je 
jednoduchá. Národné parky sú upravené pre 
autoturistiku. Vedie v nich okružná cesta, 
na ktorej je množstvo tzv. výhľadových bodov 
s parkoviskami. Veselá americká rodinka, ktorá 
sa vybrala na výlet, nasadne spokojne do au-
ta, po 15 minútach cesty zastaví na parkovis-
ku, vystúpi z auta, urobí „vrcholovú“ fotku 
a pokračuje v ceste ďalej. Po ďalšej štvrťho-
dine má za sebou zdolaný ďalší kopec, tento 
krát však výhľad z parkoviska nestojí za veľa 
námahy a tak otvoria okno, vystrčia fotoaparát 
von z okna a ďalšia fotka do rodinného albumu 
z divočiny je na svete. Pre nás dobrodružnej-
šie povahy má vysokohorská autoturistika len 
a len výhody. Množstvo turistických chodníkov 
ponúka veľa príležitosti na preskúmanie ľudo-
prázdnych lesov a kopcov. 

text a foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

inzerce 

Večer na kalifornskom pobreží
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Nápady

Roverské akce

ROZDĚLENÍ DO ŠKATULEK

Pro lepší přehlednost se nejprve pokusím rover-
ské podniky roztřídit do několika okruhů. Mým 
záměrem rozhodně není obsáhnout všechny 
možné varianty, vždy uvedu pouze pár tipů, kte-
ré vycházejí z mých skromných zkušeností.

Za stěžejní součást roveringu považuji pomoc 
potřebným. Všem kmenům doporučuji účast 
v celostátních sbírkách Kapka (www.skaut.cz/kapka) 
nebo Kuře, velmi příjemné bývají návštěvy nej-
různějších ústavů sociální péče. K roveringu dále 
neodmyslitelně patří dostatek sportovního vyžití. 
I váš roverský kmen se může zúčastnit některého 
ze skautských turnajů či uspořádat svůj vlastní: 
fl orbalový (např. v Malých Svatoňovicích), fotba-
lový (v Teplicích nebo u nás v Hlinsku), volejba-
lový apod. (Informace o výše uvedených akcích 
jsou vesměs k dispozici v kalendáři akcí na skaut-
ské křižovatce nebo na RoverNetu.) V roverském 
programu by každopádně měla být zastoupena 
i kultura. Kultivujte svůj kmen společnou návště-
vou divadelního představení, pěkné výstavy či 
zajímavé pamětihodnosti.

Roveři a rangers by však neměli jen sobecky 
myslet na svoje vlastní požitky, nýbrž aktivně se 
podílet i na chodu svého střediska. Někteří z nich 
jsou plně vytížení vedením družin či oddílu, 
ostatní mohou přiložit ruku k dílu alespoň nára-
zově při náborové akci, úklidu skautské základ-
ny nebo přípravě tábora.

Propagace celostátních akcí pro rovery typu ObRok 
nebo Elixír by byla v mém podání na stránkách 
tohoto časopisu patrně pliváním vody do Labe. 
Záměrně jsem ze svého výčtu vypustil i výpravy 
a vandry do přírody, jež budou samostatným téma-
tem mého příštího příspěvku. Nyní již podrobněji 
ke dvěma v úvodu avizovaným akcím.

PROCHÁZKA S AZORKY RŮŽOVOU 
ZAHRADOU

Cíle: Pobavit se, malinko se proběhnout, vyven-
čit Azorky.

Vybavení: Dřevěný špalíček a pevný provázek 
dlouhý alespoň jeden metr pro každého účastníka.

Realizace: Špalík představuje malého psa Azor-
ka. Omotejte mu kolem krku provázek, čímž zís-
káte pomyslný obojek. Pak vyběhněte do ulic své 
Azorky vyvenčit. Směr běhu určuje vždy pejskař 

Tentokrát se více rozepíši o dvou akcích pro R&R 
– jedné recesistické a jedné sportovně-poznávací. 
V úvodu stručně nastíním i další možnosti.

K roveringu patří sportovní vyžití.
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na čele pelotonu, chcete-li běžet jinam, musíte se 
dostat před něj. Čas od času je vhodné počkat 
na opozdilce, aby se jim hlavní skupina neztra-
tila z dohledu. Nebojte se se svými pejsky komu-
nikovat: „Pojď, neloudej se, buď hodnej Azorku, 
za chvíli už budeme doma.“ Těšte se na nechápa-
vé pohledy kolemjdoucích. Dbejte v ulicích své 
osobní bezpečnosti a nevstupujte na přechody 
pro chodce před zastavením vozidel.

(Tuto hru u nás poprvé uvedl br. Rabín.)

SVĚDECTVÍ OMŠELÝCH ZAPOMNÍKŮ

Cíle: Projet se na kole, poznávat okolí našeho 
města, vzpomenout si na válečné hrdiny, kteří 
padli v I. a II. světové válce.

Vybavení: Neobejdete se bez funkčního kola, 
helmy a mobilního telefonu. Kdo má, nechť 
určitě vezme fotoaparát. Při najetí na střep se 
upotřebí rezervní duše a pumpička. Boj s dešťo-
vými kapkami usnadní pláštěnka a blaťáky. 
Proti slunečním paprskům jsou neocenitelnými 
pomocníky sluneční brýle či opalovací krém. 
Za zhoršené viditelnosti je vhodné rozsvítit 
přední a zadní světlo. Dehydrataci a zkola-
bování zamezíte dostatečným přísunem jídla 
a pití. Zabloudíte-li, zorientujte se podle mapy. 
Při jiných příležitostech je možné využít služeb 

KPZ, zápisníku, tužky, pár korun, zámku 
na kolo. Neměli bychom zapomínat ani na pev-
né boty.

Motivace: Dva pořadatelé před startem této 
cyklohry sehrají následující scénku: Shrbený 
důchodce (podle všeho válečný veterán) sedí 
na lavičce v parku a hlasitě nadává na dnešní 
mládež. Naříká, že hrdinské činy našich vojáků 
bojujících na frontách I. a II. světové války, jsou 
současné mladé generaci naprosto lhostejné. 
Opodál stojící slečna se rozhodne staříka pře-
svědčit o opaku. Přivolá si k sobě své kamarády 
a vybídne je, aby se pokusili v okolí svého byd-
liště objevit co nejvíce válečných pomníků.

Realizace: Utvořte dvojice či trojice. Poté sta-
novte čas návratu (za 4–8 hodin = podle zdat-
nosti účastníků). Jednotlivé skupinky se nesmí 
rozdělit a nesmí se pohybovat po silnicích 1. tří-
dy. Jejich úkolem je do stanoveného limitu najít 
a zachytit co nejvíce válečných pomníků (buď 
je vyfotit, nebo alespoň opsat hlavní motto). 
Za každý zapomník (= zapomenutý pomník) 
se grupě započítá 1 bod. Pozor, za každých 
10 minut zpoždění se 1 bod strhává.

(Tuto hru jsem uvedl loni za pomoci ses. Gábiny)

Vojta Homolka – Vlk
foto: Radek Adámek – Orlo

… a služba … … a veselá mysl.
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Umlčené tělo 
   – Robert F. Murphy
Knížka, o které je řeč, se do tohoto čísla Kme-
ne nedostala náhodou. I ona se týká závislosti, 
jenže závislosti dost netypické. Takové, kterou 
si její nositel ve většině případů sám vůbec 
nezpůsobil, a přitom za ni může cítit neurči-
té pocity viny. Jde o závislost lidí s tělesným 
postižením na jejich okolí.

Když se řekne „Murphy“, mnohým studen-
tům humanitních věd se hned vybaví tenká, 
vtipná a zajímavá americká učebnice Úvod 
do kulturní a sociální antropologie. Její autor 
stojí za pozornost ještě víc. Se ženou strávili 
dlouhou dobu studiem zvyklostí kmene Mun-
duruků v Amazonii, ale to u antropologů není 
nic zase tak neobvyklého. Na začátku 70. let, 
tj. na vrcholu své kariéry a v plném zdraví, 
ucítil jednoho dne profesor Murphy zdánlivě 
nevinnou svalovou křeč a jeho život se začal 
radikálně proměňovat. Pomalu rostoucí nádor 
míchy ho odkázal nejprve na invalidní vozík 
a později mu ochromil všechny čtyři končeti-
ny. Umlčené tělo (v originále The Body Silent) 
je vlastně netradiční antropologickou studií 
postižení.

Kniha je podle mě výjimečná tím, že je na jedné 
straně osobní a lidská, protože z většiny čerpá 
přímo z autorových vlastních prožitků, a při-
tom hledá a nachází i obecnější a hlubší sou-
vislosti. Mám dojem, že po jejím přečtení mám 
mnohem lepší představu o tom, jak funguje 
náš vztah k vlastnímu tělu, jak se cítí člověk 
s postižením uprostřed společnosti orientova-
né na fyzickou krásu a zdraví, nebo jak strašně 
složitá a problematická je situace jakéhokoli 
setkání „zdravého“ jedince s „postiženým“. 
Např. mě zaujalo tvrzení, že handicapovaný, 
pokud chce být společností vůbec přijat, vlast-
ně nemá na vybranou, musí sršet humorem 
a předstírat, že všechno zvládá s nadhledem. 
V opačném případě by se mu druzí brzy začali 
vyhýbat. Přitom zároveň nesmí tuto roli pře-
hnat, aby se nestal pro své okolí ikonou. I svět-
cům se lidé podvědomě vyhýbají…

Pokud budete Umlčené tělo jen pročítat, při-
mlouvám se za jednu z posledních kapitol 
s názvem Láska a závislost. V ní autor rekapi-
tuluje, jak a proč tělesné postižení změnilo, ale 
nerozbilo jeho manželství s kolegyní antropo-
ložkou Yolandou Murphy. Celkově mi připadá, 
že tento společenskovědní „bestseller“ si pozor-
nost mnoha lidí získal právem. Není to vždy 
čtení sluníčkově veselé, ale ukazuje obrovskou 
vůli žít. A takových knih není nikdy dost.

Iva Pecháčková – Pískle

MURPHY, R. F. Umlčené tělo. Praha: Slon, 2001.
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    Na Dřevárně

MEČ ZE DŘEVA

Smrt vypadala dost specifi cky. Meč, který Petra 
zasáhl, byl pouze ze dřeva – a Petr je jen jed-
ním z účastníků akce, kterým se říká dřevárny. 
Zážitky inspirované knihami a fi lmy Tolkiena, 
Sapkowského či dalších autorů si ve fantasy 
světě může najít každý, kdo má chuť, kostým 
a dřevěný meč.

Dřevárny jsou tedy hry v terénu, při kterých jsou 
hráči rozděleni mezi několik armád, jež mají 

zpravidla jeden hlavní cíl – zvítězit nad ostat-
ními. Toho lze dosáhnout několika způsoby 
v závislosti na konkrétní hře – může jít o nahro-
madění největšího množství peněz, získání 
magické zbraně, splnění největšího množství 
herních úkolů či zabití obávané nestvůry. Jeden 
způsob ale najdeme všude – porážka protivníků 
zbraní.

„Dva životy,“ oznámil Petr zbrojnoši v kroužkovce, 
a postavil se do střehu. Smrt se ještě nedostavila, ale 
Petr ji očekával během několika okamžiků. Zbrojnoš 

Lesem prosvítalo slunce babího léta a na cestě tak skoro svítily opadané listy. Petr se tiskl ke kmeni 
stromu a tiskl v dlani amulet. Po cestě se blížily hlasy. Petr sebou trhl. „Musím se dostat s amuletem 
ke králi…“ Už rozeznával černé zbroje Nilfgaarďanů. Otočil se na útěk, dost pozdě na to, aby se 
vyhnul meči zbrojnoše v kroužkové košili. „Tak takhle tedy vypadá smrt,“ pomyslel si.

Bitva o město



15

vypadal zkušeně, o nilfgaardském vojsku na cestě ani 
nemluvě. Přesto se odhodlal k výpadu a zasáhl zbroj-
noše do stehna, jeho kryt přišel příliš pozdě. „Jsem 
mrtvej,“ prohlásil se smutným úsměvem zbrojnoš 
a podával Petrovi svůj glejt. Ten dlouho nečekal a dal 
se na útěk ke svému městu.

OBALENO MOLITANEM

Zbraně se neomezují jen na dřevěné meče, na 
dřevárnách potkáme pochopitelně i štíty, vlast-
noručně vyrobené luky (mají slabý tah a jejich 
šípy bezpečně obalené hlavice) nebo sekery (ost-
ří z koberce) a palice (hlavice z molitanu). Jejich 
maximální rozměry jsou pro dřevárny sjednoce-
né (tzv. pravidly FAS), přesto je dobré informo-
vat se na ně pro konkrétní akci kvůli jejich bez-
pečnosti – v drtivé většině se používají zbraně 
obalené molitanem či jinými materiály. Zbraně 
pak před začátkem hry kontrolují organizátoři, 
aby ve hře byly jen ty bezpečné. Vyplatí se také 
zjistit si, jaká pravidla platí pro kostýmy hráčů 
a zařídit se podle toho, náročnost se liší bitvu 
od bitvy.

Pochopitelně také soubojový systém je na větši-
ně her velmi podobný a akce spojují bezpečnost-
ní omezení – zakázané útoky i náznaky útoků 
na hlavu a další zranitelnější části těla. Účelem 
je dotknout se protivníka v platné zásahové 
ploše, tedy ne silně ho seknout. Údery musí být 
tlumeny.

Už z dálky bylo vidět, že Wyzima není úplně 
v pořádku. Opodál temerského města byla opřená 
černá zástava Nilfgaardu a v bráně zuřil boj. Petr 
zaváhal. Chtěl předat královi amulet, ale smrti vyvá-
zl před chvílí o vlásek a do obleženého města se mu 
nechtělo. Na bitvě byl poprvé, ale tušil, že z takového 
města se pak těžko utíká, zvlášť až k městu dorazí 
po cestě nilfgaardské posily. Pak se rozhodl. Nená-
padně se přiblížil k nepřátelské řadě v bráně, dvěma 
rychlými seky překvapil dva vojáky na kraji a protáhl 
se do města. Král hned věděl, co je amulet zač. Shá-
něl se po něm zaklínač Geralt, a král mezi výkřiky 
bojujících vysvětlil Petrovi, kde ho najít. Ale jak teď 
z města ven? Temerská kouzelnice vyřkla zaklínadlo 
a teleportovala Petra dostatečně daleko od obležené-
ho města.

SETKÁNÍ SE SVĚTEM FANTASY

Magické nebo jiné zvláštní schopnosti mají kro-
mě kouzelníků často také další postavy, se kte-
rými se ve hře můžete setkat. Může jít o různé 
nestvůry, žoldáky, obchodníky, dryády a vesni-
čany – či osoby známé z knih, například jme-
novaný zaklínač či Pán nazghulů. V některých 
hrách se můžete setkat i s jednoduchou ekono-
mikou a daněmi. K vítězství mohou vést strate-
gické úvahy, na kterou část hry se více zaměřit 
– dobývání cizích měst či plnění herních úkolů 
či fi nanční převaha.

Najít Geralta nebyl takový problém, před Kaer 
Morhen pobíhal lesem přesně takový, jak si ho Petr 
představoval – bílé dlouhé vlasy, stříbrný meč, čer-
ná kazajka. Pobíhal proto, že se ho snažili obklíčit 

Obchodník  
Trubadúr 
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čtyři kostlivci – jejich nemluvné bílé lebky naháněly 
strach. Když se Petr odvážil na jednu kostru zaúto-
čit, zaklínač se usmál a situace se obrátila. Zřejmě se 
ocitli v přesile, Petr ještě neviděl nikoho tak rychle 
se vypořádat s kostlivci. Petr podal Geraltovi amulet 
s vlčí hlavou a Geralt se na Petra usmál.

DOBRODRUŽSTVÍ PRO KAŽDÉHO

Dřevárny mají řadu lákadel. Člověk si může 
prožít dobrodružství, která viděl jen ve fi lmech. 
Rozhoduje se, jestli pomoci přátelům v nouzi, 
nebo spasit vlastní herní život. Nad dodržová-
ním pravidel bdí jen jeho svědomí. Zkušenost 
v boji s mečem přináší ve hře výhody, nicméně 
každý si může najít svou oblast, kde se uplatní 
– jako kouzelník, lučištník, obchodník, vojevůdce 
či obyčejný voják – a to platí jak pro kluky, tak 
i pro holky.

Petr hleděl na lektvar v baňce podivného tvaru, 
v kapse měl třicet zlaťáků pro krále a v uších mu ještě 
zněl Geraltův slib, že až bude on v nouzi, může počí-
tat s jeho pomocí. „To jsem zvědavý, co mě to dneska 
ještě čeká,“ pomyslel si…

TROCHA ÚSILÍ A SPRÁVNÝ VÝBĚR

Máte-li chuť se nějaké dřevárny zúčastnit, ať již 
s kmenem nebo oddílem skautů, budete potře-
bovat investovat trochu úsilí do výroby zbraní 
a kostýmu. Vhodné je vyzkoušet si boj například 
na táboře, než vyrazíte na první bitvu. Zvláště 

pokud chcete jet na bitvu se svým oddílem skautů 
a skautek, rozhodně si zkuste zjistit, zda je bitva 
pro děti vašeho věku vhodná – v řadě případů je 
účast možná až od patnácti let. To má přinejmen-
ším jeden důvod – na řadě akcí jsou na tábořišti 
ve stanech „hospody“ s výčepem piva a ostatně 
i účastníci těchto akcí je chápou jako možnost spo-
lečně se opít. Slušnou zárukou vhodné akce může 
být to, že pořadatelem je skautské středisko, 
v pravidlech akce je zakázán alkohol a je zmíně-
no, na jaký věk je akce zaměřená (což se projevuje 
také v herních pravidlech a bezpečnosti zbraní).

Přeji vám mnoho dobrých zážitků na dřevárnách.

Ladislav Pelcl – Bilbo
organizátor Války o Cintru

foto: Marcela Pavlová, Ladislav Balík, 
Jakub Zubatý 

DŘEVÁRNY POŘÁDANÉ SKAUTY 
PRO SKAUTKY A SKAUTY

VÁLKA O CINTRU 2008

Desátý ročník propracované bitvy pro cca 
400 lidí ze skautských a dětských oddílů, 
s čajovnou a kofolovou krčmou, na moti-
vy díla A. Sapkowského, zaměřená na věk 
13–16 let

Středisko Hiawatha Praha – 26.–28. září 2008
web: www.cintra.cz

SOUMRAK LORDAERONU

4. středisko Olomouc – 23.–25. květen 2008
web: www.soumraky.ic.cz

STÍN SMRTI 2: OBNOVENÍ ERATHIE

93. středisko Praha – 9.–11. květen 2008
web: bitva.krhuti.cz

Další užitečné informace o dřevárnách:

Návody na webu Bitvy pěti armád: 
www.b5a.cz

Kalendář dřeváren: kalendar.asf.cz

Wikipedie o dřevárnách: 
cs.wikipedia.org/wiki/Dřevárna

Lučištník
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    Ivančena se blíží

Na začátek našeho rozhovoru položím otázku, 
která asi nenapadá jenom mě – Proč je letos 
Ivančena pořádána jako celostátní akce?

Kotě: Protože Ivančena je svojí podstatou jedi-
nečné místo v celé České republice (a vlastně 
i na světě – doplňuje sestra), odkazuje na naši 
historii a zvýrazňuje jednu z důležitých stránek 
skautingu. Připomíná ty, kteří pro skauty něco 
obětovali – vlastně docela dost…
Kuli: …a samozřejmě taky proto, aby Ivančena 
vešla obecně více ve známost, protože by nebylo 
dobré, aby se zapomnělo, proč se to stalo, jak se 
to stalo a tak podobně…

Co mohou účastníci této akce očekávat a na co se 
mohou již teď v lednu těšit?

Kuli: Nejprve musíme říct, že nechceme předě-
lat Ivančenu tak, aby na ni lidé šli úplně kvůli 
něčemu jinému. Smysl zůstává stejný – člověk 
tam putuje, aby uctil památku padlých skautů 
a mimo jiné donesl kámen do mohyly… To, co 
máme připravit, bude doprovodný program, 
něco, co celou akci doplní, něco navíc.

A jaký tedy ten doprovodný program bude?

Kotě: No, z nástinu programu… Určitě tam 
bude možnost již tradiční mše svaté s otcem 
biskupem uprostřed krásných hor Beskyd, dále 
tam budou různé soutěže pro…
Kuli: …pro ty, kteří se nějakým způsobem zají-
mají o Ivančenu a myslí si, že o ní něco vědí…
Kotě: Ano, pro ty, a to ve všech věkových kate-
goriích! Proběhne soutěž o nejkrásnější a nejtěžší 
kámen avizovaná v minulém čísle Kmene a také 
se chystá bojovka, kterou připravují ostravští 
roveři, takže bude určitě výborná.

Co nabídnete například vedoucím oddílů, kteří si 
jistě také s chutí zahrají bojovku, ale třeba budou 
prahnout po nějakém hlubším poznání?

Kuli: Součástí bude jemné představení nové-
ho programu ve formě informačních cedulí 
a panelů, které budou nový program prezento-
vat – tato část se chystá ve spolupráci s ústře-
dím – a mohou vůdcům přinést nové nápady 
a inspiraci…

Říká se, že v mohyle se nachází kámen přímo 
z Měsíce. Co je na tom pravdy?

Kotě: O tom, jestli tam je, nebo není, nikdo moc 
přesně neví, někdo říká, že je, druhý, že ne… 
Zkrátka žádné stoprocentně spolehlivé zdroje 
nemáme, ale v tomto směru velmi intenzivně 
pátráme a momentálně čekáme na odpověď ves-
mírného střediska NASA, kterému jsme zaslali 
tuto otázku, protože předpokládáme, že by mělo 
mít přehled o všech kamenech z Měsíce.
Kuli: Ale žádný strach – nechystáme se rozebrat 
mohylu za účelem najít ho, to by asi nešlo…

V minulém čísle Roverského kmene jste se mohli dozvědět první vlaštovky o chystaném výstupu 
na Ivančenu v letošním roce 2008. Rovněž byly přislíbeny bližší informace o této akci… A kde získat 
ty zaručeně nejčerstvější a nejdůvěryhodnější informace než přímo u těch, kteří v tom všem mají 
nejenom prsty, ale celé ruce, ba i paže? Proto jsem požádala o rozhovor jedny z hlavních organizá-
torů této akce, Kotě a Kulihráška ze 2. skautského oddílu v Šenově. (Jen tak pro zajímavost: jsou to 
sestry nejenom skautské, ale i pokrevní…)

Kuli a Kotě (nikoliv na Ivančeně ale v Táboře)
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V jaké formě bude probíhat tradiční ceremoniál, 
který tradičně viděli a slyšeli pouze ti, kteří si 
vybojovali pozice v prvních řadách?

Kuli: K tomu můžeme říci, že tentokráte budou 
ceremoniály hned tři. Jeden hlavní kolem poled-
ne a jeden předtím i potom pro ty, kteří dojdou 
dříve či později, zkrátka, aby jej všichni měli 
šanci stihnout a něco při něm vidět.

Kolik účastníků očekáváte?

Kotě: Více než obvykle, proto je také více cere-
moniálů, a také jsme apelovaly na „evropského 
šéfa“, aby vyslal skauty a skautky z cizích zemí. 
V mohyle se totiž nachází například kámen 
z Kilimandžára či z Austrálie.

A něco k organizaci: Jak bude zajištěno zázemí pro 
účastníky z daleka? Budou mít střechu nad hlavou?

Kotě: Bude zajištěn nocleh v tělocvičnách škol 
ve Frýdlantu, popřípadě ve Frýdku-Místku, 
pokud by pro zájemce nebyl dostatečný počet vol-

ných lůžek. Proto bude na našich internetových 
stránkách www.skautifm.cz/ivancena odstarto-
vána možnost posílat přihlášky s hlášením počtu 
osob na oddíl. Ale pozor na časový limit! Proto 
sledujte bedlivě tyto stránky a neváhejte, protože 
potom si už ubytování sháníte na vlastní pěst!

Třeba přímo pod mohylou?

Kotě (rozhořčeně): No to v žádném případě, 
protože celé Beskydy jsou CHKO a nesmí se 
tam dělat nic jiného než to, co je povoleno…

A jaké máte objednáno počasí?

Kotě: Krásné!
Kuli: No samozřejmě nádherné!
Kotě: Ačkoliv je pravda, že na horách bývá poča-
sí velmi proměnlivé, takže pláštěnky s sebou.
Kuli: Ale opalovací krémy taky!
Kotě: Zkrátka – buďte připraveni. Na vše!

Ptala se Zajac ze Šenova
foto: archiv organizátorů

Ivančena je jedinečné místo v celé republice.
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    Pecky (,) do světa!

MĚSÍC V SRDCI NĚMECKA

O mezinárodním tréninkovém semináři „Deut-
sche Sprache und Jugendarbeit“ pro pracovníky 
s mládeží, kteří mají alespoň mírně pokročilou 
znalost němčiny, jsem se dozvěděl od Permoní-
ka – kde jinde než na RoverNetu. V druhé půli 
června 2007 jsem odeslal všechny možné formu-
láře a potvrzení a po pár dnech se dozvěděl, že 
jsem jedním z českých účastníků.

Dvaatřicátý ročník se konal v Kasselu, dvou-
settisícovém městě v srdci Německa, v termínu 
25. 8.–22. 9. 2007. Účastnilo se ho 31 mladých 
lidí z 11 států (pět Čechů, z toho tři skauti).

Ale tento intenzivní měsíc nebyl jen o studiu, co 
všechno bylo jeho náplní?

Výuka: testem jsme byli rozřazeni do tří jazyko-
vých stupňů a skoro každé všední dopoledne 
nás čekaly hodiny němčiny a německých reálií, 
které byly doplněny několika odpoledními jazy-
kovými laboratořemi a zábavnými mezinárod-
ními večery. Ústředním tématem tohoto kurzu 
byla Chancengleichheit, rovnost šancí.

Tzv. Fachbesuche: návštěvy organizací, které 
více či méně pracují s mládeží – např. Boxcamp, 
kam si mladí lidé mohou jít zdarma zaboxovat, je 
zajímavým způsobem prevence proti agresivitě.

Celodenní exkurze: vždy v sobotu jsme měli 
připraven výlet – do Výmaru, Marburgu nebo 
jsme zůstali v Kasselu a navštívili největší výsta-
vu současného umění, známou pod názvem 
Documenta.

Každá pecka musí jednou do světa… Ale jak? Jedna z mnoha možností jsou různé semináře. Kupří-
kladu Štafl ík se vydal na měsíc do Německa, Nela do Norska a Pajšl na týden do Polska. Jaké to bylo? 
Kolik je to stálo? Kde se o tom dozvěděli? To všechno najdete na následujících řádcích.

Německo-česko-ruská frakce v botanické zahradě v Göttingenu
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Volný čas: příležitostí bylo mnoho – památky, 
muzea (např. muzeum karikatur), galerie (nej-
větší sbírka Rembrandta mimo Amsterdam), 
kavárny, party, restaurace, čas s hostitelskou 
rodinou, procházky, sauny, výlety do Göttinge-
nu, Fuldy, projížďka na miniskútrech…

Otázka fi nancí byla zodpovězena velmi lákavě 
– měli jsme zaplacený jazykový kurz (v ceně 
několika desítek tisíc korun), ubytování i stravo-
vání v rodině, obědy v menze, společné exkurze 
a dostali jsme i malý příspěvek na kulturu. Sami 
jsme si platili pouze cestu a další výdaje (dárky 
pro rodinu, pití, vlastní další výlety atp.).

Toť stručný souhrn – více (včetně zážitků 
ze skútrů či saun :o) se dozvíte například 
v 66. čísle časopisu Luk (www.budmesipem.cz/luk) 
nebo můžete napsat na níže uvedený e-mail.

Die Pfadfi nderbewegung bietet wirklich viele 
Gelegenheiten. Viel Glück und Spaß!

Ondřej Kubera – Štafl ík
ondrej.kubera@gmail.com

YAHL – YOUTHFUL, ACTIVE 
AND HEALTHY LIFESTYLE

Kde: Norsko, Voss

Kdy: srpen 2007

Kdo: (6 + 2) × 6 (skupinky „mládežníků“ + dvou 
vedoucích z Norska, Litvy, Walesu, Německa, 
Francie a České republiky)

Co: Šestistranná mládežnická výměna za pod-
pory programu Youth in action, Akce 1

Program celé akce byl nabitý, norská strana se 
nám snažila ukázat to nejlepší z Norska – nejen 
že jsme bydleli v chatičce uprostřed hor, prožili 
adrenalinový víkend se slaňováním, raftingem 
a přespáním v (pseudo)tee-pee, ale také jsme 
měli to „štěstí“ ochutnat plody moře, ze kterých 
jsme si pod vedením profesionálního šéfkucha-
ře připravili fi shburgery a další pochutiny.

Diskuze a prezentace byly proloženy oblíbený-
mi mezinárodními večery, které probíhaly kaž-
dý večer pod vedením jednotlivých států.

Českou republiku jsme prezentovali lázeňský-
mi oplatky, bábovkou, kofolou, nealkoholickým 
pivem, ale i populární českou hudbou. Největší 
úspěch však sklidila série animovaných příběhů 
Pata a Mata. 

Akce byla fi nančně podpořena programem 
Mládež v akci a na zbývajících 30 % nákladů 
na dopravu, které jsme si měli doplatit, jsme zís-
kali grant od města i kraje Olomouc, takže nás 
akce vyšla téměř zadarmo. Stačí mít pouze pev-
né nervy v komunikaci s úředníky a psychickou 
výdrž a všechno jde!

Na příští léto plánujeme podobnou akci ve Wale-
su, snad všechno dobře dopadne.

Nela Králová
nela.kralova@centrum.cz

Nela s norskou krevetou.



POLSKO

Předloni jsem se od 29. 1. do 6. 2. účastnila setkání 
mládeže ze zemí Visegradské čtyřky, čili lidiček 
z Maďarska, Polska, Slovenska a Čech. Akce se 
konala v Polsku, cca 6 km od městečka Zakopa-
ne na polské straně Tater. Pořádající organizací 
byla Youth Association SMART z Polska. Pro-
jekt byl fi nancován z programu Mládež, takže 
ubytování, jídlo a poznávací výlety byly gratis + 
nám bylo proplaceno cca 70 % jízdného.

Dostala jsem se k tomu tak, že José dostal e-mail 
z Polska, poslal ho Permoníkovi (do Roverské-
ho odboru), ten ho poslal Pajádovi a Skrypťáci 
mohli vyrazit. :-) Bylo to velmi narychlo, dozvě-
děli jsme se o tom čtyři dny před začátkem akce, 
přesto se 4 odvážlivci našli (Pajáda, Ňam, Čaky 
a já). 

Na jazykové bariéry jsme sice narazili, ale kdo si 
chtěl povídat, ten se vždy domluvil. S Maďary 

jsme si nakonec rozuměli nejvíc, dokonce jsme 
loni v létě při návratu z expedice navštívili jed-
nu z nich, Zsofi , v její rodné Budapešti.

Na programu byly jednak prezentace jednot-
livých zemí a organizací, seznámení s historií 
Visegradské čtyřky, dále workshopy o národ-
ních stereotypech a toleranci, výlet do hor 
a poznávací výlety do Krakowa a do Osvětimi. 
Večery probíhaly v národním duchu – předsta-
vování jednotlivých národů od jídla po písně 
a tance (my jsme smažili bramboráky a uči-
li tančit polku). Ve volném čase jsme lyžovali 
a hráli veselé skautské hry, které ovšem účastní-
ci z jiných zemí neznali.

Byla to poměrně zajímavá zkušenost. Sama bych 
do toho byla nešla, ale skauti si prostě poradí 
a ve světě se neztratí.

Zdena Pušová – Pajšl
zpusova@gmail.com

inzerce 
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    Z rovera vůdcem
Tentokrát nepřinášíme upoutávku na ryze roverské kurzy, ale na dva vůdcovské lesní kurzy (jeden je 
s instruktorskou přidanou hodnotou), které samozřejmě vítají (nejen) rovery. Možná vás inspirují, 
možná vám pomohou se rozhodnout, možná jsou právě tím, co vám zatím chybělo.

Proč je v Roverském kmeni článek o vůdcovském 
lesním kurzu? 

Asi ne každý z vás bude hned vůdce. Ale urči-
tě alespoň někteří se na vedení oddílů podílíte 
jako součást týmu, spolupracujete s ostatními, 
tvoříte, pracujete na výchově členů a třeba se 
i oddílem bavíte. Možná i ty právě tak naplňuješ 
roverské heslo „Sloužím“. 

Vůdcům-solitérům již doufejme odzvonilo. 
Zkuste zvážit – sami, ale ještě lépe spolu s vaším 

týmem – jestli nechcete posunout vás i váš oddíl 
zase o kousek dál a zúčastnit se osmého ročníku 
prožitkově-vzdělávacího vůdcovského lesního 
kurzu Oikos 2008.

Co můžete od nás očekávat?

Orientujeme se na týmové vedení oddílu, vzá-
jemnou podporu, motivaci a dělbu práce – pros-
tě jak na to, když nechcete vést oddíl sami.

       Oikos
Veďte oddíly v dobře fungujícím týmu, s rozmyslem a radostí.

Vůdcům solitérům odzvonilo.
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Kurz opředený mnoha mýty i předsudky. Prav-
dou je, že kdysi dávno – ve starověkém Řecku 
– žili dva bratři. Jeden z nich se jmenoval Cas-
tor a druhý Pollux. Měli se tolik rádi, že když 
jeden zemřel, druhý, kterému bohové věnovali 
nesmrtelnost, chtěl zemřít s ním. A tak je bohové 
vyzvedli na hvězdnou oblohu, na které dodnes 
září jako Gemini – souhvězdí Blíženců. 

Castor je vůdcovský lesní kurz. Už třetí rok spo-
lu s kurzy Oikos a Stříbrná řeka pracuje na nové 
podobě experimentální vůdcovské zkoušky. 
Neučí telefonní seznamy a věci k dobrému 
vedení oddílu nepoužitelné; snaží se vycházet 
z potřeb současných vůdců a přinášet nové 
myšlenky, programy, nápady.

Pollux je instruktorská lesní škola. Učí, jak při-
pravit vzdělávací akci. Jak plánovat, vést review 
či připravit program, ze kterého si účastníci 
odnesou to podstatné. Jak vypadá dramaturgie 
lesního kurzu a jaká rizika musí mít instruktor 

na paměti. Zkoumá, co instruktor potřebuje 
umět a znát, hledá nové postupy. Má v řadách 
svých absolventů spoustu kvalitních instrukto-
rů nejrůznějších skautských kurzů. 

Castor nebude Castorem bez Polluxe a Pollux 
nebude Polluxem bez Castora. Na Gemini se 
potkávají osobnosti skautského světa napříč 
všemi generacemi od nejstarších skautů po ty, 
co se skauty teprve stanou. Členové ústřed-
ních orgánů Junáka s těmi, kteří bojují o přežití 
skautingu v malých obcích. A všichni se od sebe 
navzájem učí.

Gemini je setkávání, inspirace, přátelství, pozná-
vání, hledání i nacházení, touha, odvaha, zkuše-
nost a experiment. A v neposlední řadě prostá 
myšlenka: „Prosím uč mě, a budeš-li chtít, já 
budu učit tebe.“ 

www.gewiki.cz

       Gemini

Říkají o nás, že otázky spíše otevíráme, než zod-
povídáme. Přemýšlet je víc, než se dozvědět. 
Budeme vás nutit hledat smysl, stanovovat si 
cíle, rozlišovat prostředky, plánovat.

Za důležitý považujeme duchovní rozměr 
výchovy. Věříme, že své si najdou věřící i účast-
níci bez vyznání.

Hledáme nové formy oddílového programu. 
Chcete svoji činnost obohatit? Inspirujte se!

Budeme tvořit – duchem, myslí, ale i rukama. 
Každý z vás může něco přinést. Zájem o osobní 
rozvoj je nedílnou charakteristikou vychovatele.

Vytváříme dohromady sdílné společenství, kde 
se můžeme vzájemně obohacovat, inspirovat 
a motivovat. Ale to bude záležet i na vás…

A víte, že práce s oddílem vás může i bavit? Bez 
radosti nelze vychovávat!

Pro koho kurz je?

Kurz je určen pro skupiny o 2–4 lidech, kteří 
společně aktivně spolupracují na vedení oddílu 
(ale bereme i jednotlivce). Přijímáme účastníky 
s datem narození před 18. říjnem 1991. 

Součástí kurzu je možnost složení vůdcovské 
zkoušky, v našem případě v experimentálním 
pojetí – jsme součástí projektu, který hledá nové 
metody. 

Termín přihlášek již sice vypršel, ale v případě 
zájmu se nebojte zeptat, zda ještě nejsou volná 
místa. Jednejte ale rychle! Všechny důležité infor-
mace najdete na webu: www.skauting.cz/oikos.

Kontakt: Kája – Karolína Slavíková, 
sslavikk@seznam.cz, 724 786 708.

Za náš tým se na vás těší Robin, Víťa, Kája, Kecka, 
Obéza, Pampa, Ufína, Canis, Matěj a Pajáda

foto: archiv Oikosu
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    Prokletá vůně hor
– knížka písničkáře Wabiho Ryvoly
Až se bude udělovat nějaká knižní cena za trpělivé čekání, tak ji vyhraje kniha Prokletá vůně hor. Pří-
běhy ze sbírky 25 povídek Wabiho Ryvoly byly napsány před téměř 40 lety. Před 20 lety vyšly v sami-
zdatu a souborného knižního vydání se dočkaly až teď, 13 let po autorově smrti. A tak mnozí roveři 
a rangers znají Wabiho jen z jedné jeho stránky – jako autora písniček, které hrají a zpívají u táboráků. 
A to je škoda. Písní složil přes 250 a jsou těžištěm jeho tvorby, napsal ale i řadu dalších textů.

WABI NOVINÁŘ A PÍSNIČKÁŘ

Wabimu táhlo na třicet, když se pustil do novi-
nařiny. S bratrem Mikim vedli v letech 1966–68 
rubriku Táborový oheň v Mladém světě. V roce 
´68 byla založena Česká tábornická unie a Wabi 
se stal redaktorem časopisu STEZKA. Poté byl 

v redakci TRAILU, psal do budějovické JIŽNÍ 
STEZKY, ostravského TRAMPU a pražského 
PACIFIK EXPRESU. Poté, co trampské časo-
pisy v rámci normalizace komunisti zakázali, 
přestal Wabi povídky psát a k literární tvor-
bě se již nevrátil. Nedokázal psát do šuplíku, 
a tak další jeho příběhy už nečteme, ale zpívá-
me – jako třeba Hrozny hněvu, Šestačtyřicá-
tej, Made in Pade, Všední den, Dům Usherů, 
Festival písní v městě N, Poslední weekend, 
Obyčejný pondělí… Wabi psal o tom, co sám 
prožil, ale v každém textu zůstává cosi nevy-
světlitelného…

WABI KRITIK A POROTCE

Trampské tvorbě se Wabi věnoval i jako kritik či 
porotce. V měsíčníku TRAMP v letech 1970–71 
vedl soutěž „Tramp Top Ten“ a sestavoval 
z písní začínajících autorů trampskou hitpa-
rádu. Dvakrát porotoval trampskou literární 
soutěž TRAPSAVEC (1972 a 1983). Pak se jeho 
povídky objevily znovu v časopisech a sborní-
cích – teď ale samizdatových. Tak vyšly texty 
250 Wabiho písní z let 1957–84 pod názvem 
Co všechno vítr svál i povídky ve sbírkách 
Podivnej weekend a Léto v šedejch kopcích. 
Vydal jsem je s mojí ženou Strunkou v Plzni 
v „nakladatelství“ PAJDA a ilustroval je Mar-
tin Beneš.

Na závěr chci poděkovat dědicům autorských 
práv Alanovi, Robinovi, Karolíně a Jakubovi 
za vstřícnost. I tak mám pocit, že vydání knihy 
Prokletá vůně hor je jen malou splátkou dluhu, 
který vůči Wabimu mnozí cítíme… 

Petr Náhlík – Vokoun, Plzeň
Povídky Wabiho Ryvoly vyšly jako zájmový náklad 
v knize Prokletá vůně hor.
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Jiří Wabi Ryvola (*4. 4. 1935, †28. 2. 1995) – pís-
ničkář z T. O. ZLATÝ KLÍČ a dnes již legen-
dární trampské skupiny HOBOES, jejíž přínos 
pro moderní trampskou píseň byl oceněn v roce 
1976 ZLATOU PORTOU. 

Kniha Prokletá vůně hor vyšla pouze jako 
„zájmový náklad“ a lze ji objednat za 100 Kč 
+ 18 Kč na www.sdruzeni-avalon.cz nebo na 
puchejr@volny.cz.

Povídka z knihy Prokletá vůně z hor

„Abych ti řek pravdu,“ povídá Bůvolí Oko, 
„mně se to s těma jejich jeleníma kůžema vůbec 
nechce líbit!“

Přistrčil blíž k ohni navlhlé mokasiny a znovu se 
obrátil k Rychlému Šípovi:
„No, řekni sám, kam to povede? Místo stopování 
pořádnýho sousta jsou teď ty mladý samá jele-
nice. Povídám tuhle našemu mladýmu – kdybys 
aspoň spíchnul dětem pořádný leginy, ale to ne, 
to je samej časopis a pro smrad nejni kam pliv-
nout. Kdyby to aspoň vydělávali za táborem!“
Rychlý Šíp beznadějně máchl rukou a zahleděl se 
do řeřavých uhlíků. Nad savanou se snášela noc.

„Povídám, co z toho máte,“ pokračoval po chví-
li Bůvolí Oko. „A víš, co mi řekli? Prej, starče, 
musíme jít s dobou, přece se nebudeme doro-
zumívat kouřovou abecedou, jako za vašich 
mladých let! Jó, tak kouřová abeceda je jim 
málo! A že se ty jejich jelenicový plátky můžou 
dostat do rukou Bledejm tvářím, to nic! Copak 
to potřebujeme, aby kdejakej bílej ňouma věděl, 
co se u nás děje?“

„Svatá pravda,“ odtušil Rychlý Šíp. „Za našich 
mladejch let jsme byli šťastný, když nám náčelník 
povolil trochu toho halekání po večerce za tábo-
rem, a teď? Jen si je poslechni, jak vyjou!“

A oba starci naklonili svá vrzající těla směrem 
k táboru, odkud útržkovitě zaléhaly až sem 
na skálu zvuky divokého beatu. Pak se zhnuse-
ně obrátili zpět k ohni a dál mlčky nahřívali své 
praskající klouby.

„Já ti povídám, že to nakonec špatně dopadne,“ 
protrhl posléze ticho snášející se noci Bůvolí Oko. 

„Onehdá jsem viděl pár Bledejch Tváří, jak se 
chechtají nad posledním číslem Rudé Savany, 
jen se jim pupky házely! Ale to máš jedno stej-
ný: říkej těm mladejm nahoru dolu, že to nemá 
Bílejm přijít do ruky, všechno marný!“

„Holt mají svou hlavu, to je to!“ Rychlý Šíp roz-
hodil ruce a pokračoval: „To máš jako ty naši. 
Najednou si usmysleli, že dají dohromady pár 
těch moderních halekaček, a co bys myslel? Už 
je zpívali tuhle ňákýmu Old Shatterhandovi, 
nebo jak se ten chlápek jmenuje. Byl s ním tako-
vej malej tlustej, no, dyť ho přece znáš! Řehnili 
se vobá na celý kolo a že prej to je vono, kucí 
indiánský, jen tak dál. Co ti budu líčit, nezmoh 
jsem se ani na howgh!“
„Bodeť né, pro Bílý je to povyražení a ty naši 
zelenáči pak nevědí roupama co dělat. Aby hro-
tili šípy, nebo pátrali po nepřátelích, to né. Ale 
dělat Bílejm šašky, to jó, na to je užije!“

Bůvolí Oko stiskl rozhořčeně čelisti. Ozval se 
suchý praskot, jak překousl kalumet. „Zatra…“ 
ucedil, odhodil dýmku do savany a pokračoval

„Já když si vzpomenu na svoje mládí, tak by mě 
vzal šaman. Ke štěstí nám stačilo pár barevnejch 
pírek a pořádnej kus kejty. Ty mladý holt musejí 
mít halekačky, místo bojování vydělávají kůže 
na časopis a dokonce mě tuhle jeden povídá, 
jestli prej bych jim nechtěl něco napsat. Neviděls 
to někdy?“
Oba indiánští starci mávli těžce rukou, z úst 
se jim vydralo mocné Uff! a dál strnule zírali 
do malého ohně.

Z dálky zazníval zpěv mladých a pochvalné 
výkřiky Bílých Tváří.

Noc pomalu houstla.

  Starosti velkých náčelníků
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    Kultura podle…
             Pajšlí
Když říkám přátelům pojďme za kulturou, mám na mysli divadlo, koncert či autorské čtení. Kultura 
je ovšem mnohem víc – to, jak lidé žijí, jak se chovají k sobě navzájem a ke všemu, co je obklopuje.

LADAK – MALÝ TIBET

Když jsem si v září povzdechla, že nemám co 
číst, obratem jsem dostala knihu s podivným 
názvem – Dávné budoucnosti. Autorka Hele-
na Norberg-Hodge v ní shrnuje své zkušenosti 
s jinou kulturou než je evropská či americká. 
Popisuje Ladak, území donedávna téměř nezná-
mé. Dále líčí změny, které zde nastaly po vpádu 
odlišné, materialistické kultury do drsného, ale 
přesto veselého a obdivuhodného světa. Bylo 
pro mě velice zajímavé a přínosné nahlédnout 
do světa lidí tak těsně spjatých s přírodou. 
Udržitelný rozvoj je dnes velmi žhavé téma.

Norberg – Hodge, Helena: Dávné budoucnosti, 
vydavatelství Hnutí DUHA (Přátelé Země ČR), 
edice Poslední generace, Brno 1996

FOLK

Velmi příjemným kulturním zážitkem byl pro 
mne Folkový špíz v Náměšti nad Oslavou. Takový 
minifestiválek – šest interpretů v šesti hodinách. 
Jsem folková, takže tohle bylo opravdu chutné 
sousto. Poprvé jsem naživo slyšela Martinu Trcho-
vou. Parádní hlas, texty k zamyšlení i pobavení. 
Klučičí duo Nestíháme nedostáli svému názvu, 
přijeli z Prahy včas a zahráli taky náramně.

www.folkovyspiz.wz.cz, www.trchova.cz, 
www.nestihame.cz

PRATCHETT NA DIVADLE

Divadlo, ach divadlo. Už dlouho se chystám 
na představení Soudné sestry podle knížky Ter-
ryho Pratcheta. Po zjištění, že ona hra je v listo-
padovém programu divadla v Dlouhé, zajásala 
jsem. Hromadným mailem jsem dala svým přá-
telům v Praze na srozuměnou, že kdo nejde se 
mnou, je kulturní barbar. Ale ouha, ve chvíli kdy 
jsem chtěla rezervovat lístky, bylo už představe-
ní vyprodáno!

www.divadlovdlouhe.cz

A jen tak na okraj. Vypůjčila jsem si od Žabky kníž-
ku, o níž psala v říjnovém Roverském kmeni č. 51 
– Pomalý muž od J. M. Coetzee. Musím říct, že tolik 
závažných otázek a témat k přemýšlení ve mně už 
dlouho žádná kniha nevyvolala. Doporučuju.

Zdena Pušová – Pajšl, 25 (už!), jsem čerstvě pracující 
a stále hledající osoba. Podílím se druhý rok na rover-
ském lesním kurzu Safír a jsem součástí Vysokoškolské-
ho roverského kmene Skrypta. Ráda chodím po horách 
nízkých i vysokých, zpívám, sportuju. Nedávno jsem si 
pro sebe objevila nový koníček – scénický tanec. 

foto: Majki

Pajšl
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Kultura je to, když se věci mají. Mají se u lidí, kte-
ří mají určité hodnoty společné, a to především 
hodnoty hmotné a duchovní. Jednoduše vysvět-
lím na několika případech.

ŠMOULOVÉ

Šmoulí kultura je dost stará. Mnozí by dodali, že 
je modrá. Typickým znakem šmoulí kultury je 
obývání dutých hub. Šmoulí (dabovaný) jazyk se 
od českého neliší, snad jen výškou hlasu. U šmou-
lů se vyskytuje monoteismus. Valná většina 
uznává Taťku Šmoulu za duchovního vůdce, my 
ho můžeme považovat za představitele šmou-
lí kultury, jakožto nejvýznamnějšího myslitele 
šmoulí doby. Filosofi e šmoulí kultury byla prostá. 
Kamarádství mezi dvěma může znamenat více 
než kamarádství všech u dvou před dvěma dny, 
i kdyby za dva dny bylo kamarádství všech více 
než dvou u všech se dvěma. Prostě z toho vyplývá, 
že hlavní odpůrcem šmoulí kultury byl Gargamel.

POWER RANGERS – STRÁŽCI VESMÍRU

Kulturu Strážců vesmíru považujeme za velice 
starou. Důkaz o návštěvách mizozemských civi-
lizací nalezneme totiž již u starých Egypťanů. 
Již z názvu lze vypozorovat hlavní myšlenkové 
základy. Strážit, chránit a obětovat sama sebe 
pro blaho lidstva. Kultura se projevuje především 
ve stylu oblékání a bojovnickém způsobu života. 
Z jejich doby se nedochovaly žádné archeologic-
ké nálezy. Ke zvyklostem Strážců vesmíru patřilo 
morfování v robotické giganty v podobě zvířat. 
Ke kultuře patří i literatura, ale Strážci vesmíru 
nečtou. Tudíž z písemnictví se nám zachovalo 
pouze: Fighting for boys.

Mnohdy dochází k míchání kultur, potom je 
však velmi těžké dozvědět se pravdu o počát-
cích. K takovému míchání došlo i u nás.

SKAUTING

Ve skautingu nalézáme hned několik hodnot, 
které dostaneme spojením Strážců vesmíru 
a šmoulů. Od šmoulů skauting přebírá vztah 
k přírodě, vztah k druhým a Bohu. Od Stráž-
ců vesmíru skauting přebírá službu k druhým 
a svým bližním. Hodnoty přátelství a lásky 
skauting promítá do své kultury. Divadlo, hud-
ba, literatura, akce, vzdělávání, prezentace, 
výchova, osobní rozvoj… to vše má však skaut-
ská kultura zcela vlastní, neopakovatelné. Koře-
ny jsou pevné a větve ještě zdaleka neschnou!

Všechno nejlepší dalšímu století skautské kultury!!!

Honzák Petr – Slůně
foto: archiv Slůněte

Slůně

    Kultura podle…
                Slůněte
Slůně je devatenáctiletý kluk, skaut, kapitán oddílu vodních vlčat v Mimoni, maturant, milovník 
haribo medvídků a hermelínu.
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O skautingu, politice a všeobecné
     výbavě mladého člověka
rozhovor s Ing. Petrem Bratským – Brácou
Petr Bratský (*1955) je původem z Klatov, žije v Praze 13, kde v letech 1990–2002 starostoval. Nyní 
je poslancem Parlamentu ČR za ODS. Věnuje se práci ve školském a kulturním výboru a ve Výboru 
pro evropské záležitosti. Po zrušení skautingu v roce 1970 neopustil tuto myšlenku a celých dvacet 
normalizačních let se věnoval skautským ideálům v trampské osadě či turistickém oddílu. Po roce 
1989 pomáhal založit 55. středisko Vatra Praha, kde dodnes vede se svou ženou oddíl. Bráca je 
rovněž muzikant, což podnítilo myšlenku založení kapely pražských starostů (která má dle voleb 
přiměřenou fl uktuaci). Z tohoto sdružení vzešlo CD Písničky pražských starostů.

S Brácou jsem se potkala na loňském „stoletém“ jamboree v Anglii. U svých hostitelů jsme pak vedli 
rozhovor o skautingu a politice. Napadlo mě zeptat se na to přímo toho, kdo tyto dva elementy svou 
osobou spojuje.

Myšlenky

Bráca na skautském táboře
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Zažil jsi ilegální skauting jako kluk, věděl jsi, že 
děláš něco zakázaného? Jak jsi to vnímal?

Měl jsem štěstí, že mě jako třináctiletého kluka 
zastihlo krátké období obnoveného skautin-
gu v roce 1968, než jej komunisté o dva roky 
později podruhé zakázali a násilně sloučili 
s Pionýrskou organizací SSM. V oddíle jsme 
měli skvělou partu, žili jsme skautskými ideá-
ly i pod hlavněmi ruských tanků. Naši vedoucí 
tušili, že relativní svoboda nebude mít dlouhé-
ho trvání, a tak se o to více snažili předat nám 
to nejlepší z tradice prvorepublikového i svě-
tového skautingu, vštípili nám úctu k přírodě, 
k bližním, lásku k zemi, ve které žijeme. Nau-
čili nás, nebo alespoň ukázali cestu k samostat-
nosti, odpovědnosti i pokoře ke světu kolem 
nás. Byl to intenzívní prožitek opravdového 
přátelství, dobrodružství i studnice moudrosti 
a dovedností, ze které čerpám dodnes. Potlače-
ní skautingu jsme vnímali jako velkou nespra-
vedlnost, nechápali jsme, proč nás chce někdo 
od sebe odtrhávat. Rozhodli jsme se pokračovat 
dál volně jako roveři a později v trampském 
hnutí. Nebrali jsme to jako kdovíjakou ilegální 
činnost, prostě jsme chtěli být spolu a dál pokra-
čovat ve skautském programu, který nás bavil. 
Věděli jsme, že to režimu příliš nevoní, a my ho 
také neměli v lásce. U mnoha z nás se vyskytly 
různé problémy s možností či spíše nemožností 
studia na školách, kam bychom chtěli, ale to už 
tak nějak patřilo k věci.

Co tě vedlo k rozhodnutí věnovat se politice?

Po sametové revoluci v roce 1989, kdy jsem 
založil v pražském Jihozápadním městě Občan-
ské fórum, přišla otázka, co dál? Do politiky, 
nejprve komunální, jsem vstoupil po určitém 
váhání. Nakonec převážilo to, že jsem nechtěl 
být jen pasivním pozorovatelem událostí, ale 
chtěl do nich aktivně zasáhnout. „Kdo, když ne 
my? Kdy, když ne teď?“ hlásaly tehdy plakáty 
Občanského fóra na nárožích revoluční Prahy. 
Dar svobody jsem tehdy pochopil i jako určitou 
výzvu a odpovědnost. Už bylo možné se podí-
let na správě věcí veřejných, uskutečňovat dříve 
zakázané myšlenky. Prosazovat nápady na zlep-
šení života společnosti, obce, města, o kterých 
jsme si za komunistů jen v duchu říkali: „Kdyby 

to šlo, udělal bych to a to…“ Najednou to tedy 
šlo a bylo potřeba také ukázat, jak vážně jsme 
to mysleli.

Myslíš, že je ti ve starostování a vůbec v politic-
kém životě skauting prospěšný?

Ó, velice! Je to stále můj vnitřní hodnotový 
kompas. Mnohokrát se mi také v životě i v poli-
tice hodily zkušenosti a dovednosti získané 
ve skautském hnutí. A nemyslím tím jen vázá-
ní uzlů nebo morseovku. Každý rádce družiny 
nebo vedoucí oddílu získávají například cennou 
průpravu, která se jim může hodit při manažer-
ské práci. Jednání s lidmi, týmová práce, pláno-
vání, motivace, řešení krizových situací a mnohé 
další věci, kterým se dnes moderně říká kva-
lifi kace či kompetence a učí se za těžké peníze 
na business akademiích či univerzitách.

Jak a kdy vznikla myšlenka poslaneckého skaut-
ského oddílu?

Když jsem byl poprvé zvolen do Poslanec-
ké sněmovny v roce 2002, oslovil jsem ostatní 
zákonodárce. Kdysi podobný oddíl existoval 
i v porevolučním Federálním shromáždění. 
Zjistil jsem, že je nás skautů v parlamentu více. 
Jde spíše o neformální skupinu, která se k sobě 
na základě skautských ideálů hlásí, a i když poli-
ticky nemusíme být vždy a ve všem zajedno, jde 
o přístup k řešení a vzájemné ohledy. Jádrem 
„oddílu“ je asi čtveřice, ve které jsem já, kole-
gyně (sestra) Michaela Šojdrová a Tomáš Kva-
pil (oba KDU-ČSL) a Stanislav Křeček z ČSSD. 
Ke skautům se hlásí i další poslanci, kteří třeba 
kdysi v minulosti byli vlčaty, světluškami nebo 
nějakou dobu skautíky, popřípadě sympatizují-
cí. Je to tak 20 až 30 lidí – namátkou Jan Kasal, 
Ivan Langer, Kateřina Jacques, senátor Pavel 
Eybert a někteří další senátoři. Ba i Mirek Topo-
lánek byl kdysi vlčetem, o Václavu Havlovi se 
už dlouho ví, že měl u vodních skautů přezdív-
ku Chrobák. Většina z nás nejaktivnějších par-
lamentních skautů působí ve školském a kul-
turním výboru, pod který spadá také mládež. 
Vzájemně konzultujeme zákony, které se nějak 
dotýkají mládeže nebo činnosti mládežnických 
organizací, v minulém volebním období nám 
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také dost dala zabrat kauza postupného tune-
lování majetku bývalého Fondu dětí a mládeže 
(co zbylo ze SSM), kterou na základě našich 
zjištění a oznámení již vyšetřuje policie a státní 
zastupitelství i řeší soudy. 

Jak vnímáš větu z našich stanov: Junák – svaz 
skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávis-
lé a nepolitické občanské sdružení, především 
výraz „nepolitické“? 

Nepolitické znamená, že není hlavním cílem 
skautingu aktivně působit v politice jako poli-
tická síla. Skauting sdružuje a spojuje lidi. Jeho 
síla spočívá v tom, že i různí lidé různých názo-
rů se dokáží v klidu a rozumně dohodnout. 
I skautské hnutí je však nedílnou součástí spo-
lečnosti, ve které žije a ze které vyrůstá, tak se 
nemůže tvářit, že se jej netýkají i problémy této 

společnosti a každodenní správa věcí veřejných. 
Myslím, že ani zakladatelé skautingu nemínili 
termínem „nepolitický“, že bychom se měli 
zavřít do nějaké elitářské ulity. Nežijeme přece 
ve vzduchoprázdnu. Skauti se mohou jako jed-
notlivci zapojovat do veřejného dění a do veřej-
né diskuse, být členy například občanských 
sdružení s různorodými cíly –; a to už je také 
politika. Skautské hnutí se u nás může pochlu-
bit mnoha příklady vynikajících vědců, umělců, 
sportovců, vojáků, manažerů – a také politiků, 
kteří vyšli z jeho řad a vykonali pro tuto zemi 
hodně dobrého. Naplnili tím i svůj slib a své 
skautské poslání služby bližním.

Kdy by se mladí lidé podle tebe měli začít zají-
mat o politiku, o veřejné dění kolem sebe? Až 
od plnoletosti, kdy získávají volební právo nebo 
dříve?

Na to neexistuje naštěstí univerzální odpověď. 
:-) Skaut by se měl zajímat o dění kolem sebe 
a jeho ambicí by mělo být aktivně zasáhnout ku 
prospěchu dobré věci, když je to potřeba. Ale 
jestli to bude více v oblasti například vědecké-
ho výzkumu nebo ekologických aktivit ve svém 
regionu, v oblasti sportovní nebo umělecké, pří-
padně ve sféře lokální nebo celostátní politiky, to 
už je na každém individuálně, kam jej to táhne. 
Ke všeobecné výbavě mladé generace a nakonec 
i k osobnostní výbavě každého skauta by však 
mělo patřit se umět alespoň v základním ohledu 
orientovat v aktuálním politickém dění i v histo-
rii naší země. Mimo jiné proto, aby se už nemoh-
ly opakovat některé historické tragédie a omyly, 
jichž jsme si v posledním století užili více než 
dost. Nebo proto, abychom nebyli zničehonic 
překvapeni, že skauting musí opět do ilegality, 
protože se jej zase někdo snaží jako příliš svobo-
domyslné a nepohodlné hnutí rozprášit.

Za rozhovor děkuje Eva Měřínská – evelina.ta
foto: archiv Petra Bratského

Slavnostní pojmenování ulice Jaroslava Foglara na Praze 13 – 
Bráca s manželkou Lejdy a místostarostou Jiřím Navrátilem
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   Místa, kde se ještě nezvonilo.
        Čína a Tibet

Lhaská potala s čínskou vlajkou

Těšíte se na olympijské hry v Číně? Já ne. A tentokrát můj negativní postoj není zcela výjimečně způ-
soben poněkud chladným vztahem k podobným tělovýchovným podnikům. Ačkoliv už z původních 
sportovních a mírových ideálů v tradici olympiád mnoho nezůstalo, přeci jen mi připadá, že ignoro-
vat okupovaný Tibet, dva až tři miliony lidí v koncentračních táborech (odhad jednoho z nedávných 
uprchlíků) a tvrdit, že je Čína komunistická jen formálně (vždyť má kapitalistickou ekonomiku) a že 
ochránci lidských práv jsou jen banda zaujatých hysteriků, je trochu příliš silný čaj. Životní příběh 
tibetského buddhistického mnicha Paldäna Gjaccho mě v mém přesvědčení jen utvrdil.

ZAPADAJÍCÍ SLUNCE NAD TIBETEM

Paldän vstoupil do buddhistického kláštera Gan-
dongu už ve svých deseti letech. Učil se číst a psát, 
později se ponořil do studia náboženských a fi lo-
sofi ckých textů. Když r. 1950 Čína napadla Tibet 
a Dalajlama musel uprchnout do Indie, nepocítil 
žádné akutní ohrožení. Do odlehlého Gandon-
gu násilnosti nedospěly tak rychle. Zanedlouho 
složili Paldän a jeho dvacet spolubratrů své mniš-
ské sliby. V roce 1998 byl už naživu jen on, všichni 
ostatní zemřeli ve vězení, nebo byli umučeni. 

ZATČENÍ A VÝSLECHY

V roce 1959 přišli vojáci i do kláštera Gandongu. 
Spoutali významné klášterní úředníky a odvlekli 
je neznámo kam. Když zjistili, že se mniši nedají 
kolektivně převychovat, začali s individuálním 
nátlakem. Nejprve se jen vyptávali. Stále se však 
setkávali s protesty či mlčením, a proto změni-
li metody práce. „Stráž mi zkroutila ruce za zády, 
svázala je provazem a konec provazu přehodila přes 
dřevěný trám. Potom tahala za volný konec provazu, 
takže celé zařízení fungovalo jako kladkostroj a moje 
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ruce se zvedaly do výše a vyvracely se v kloubech. Řval 
jsem. Začal jsem nekontrolovatelně močit.“ Po něko-
lika výsleších byl Paldäng převezen do vězení 
v bývalém klášteře a odsouzen na sedm let. 

LÉTA V POUTECH

Paldäng během let prošel mnoho různých věznic, 
zažíval zimu a hlad, mnoho vězňů hladem umí-
ralo. Roku 1962 se s několika spoluvězni pokusil 
o útěk. Byli však dopadeni, převezeni do jiné-
ho vězení a tvrdě potrestáni. „Číňané používali 
několik druhů pout. Já jsem byl uvězněn v železech, 
která byla propojena krátkým řetězem, a místo chůze 
jsem se jen šoural. Šest měsíců jsem byl plně odká-
zán na pomoc spoluvězňů. Bez jejich asistence jsem 
se nemohl ani najíst. Krmili mě, myli, pomáhali mi 
na záchod.“ Pout na rukou byl Paldäng zbaven 
po roce, na nohou až po více než dvou letech. 

KULTURNÍ REVOLUCE

Roku 1966 předseda Mao vyhlásil „kulturní 
revoluci“. V Pekingu jí během prvního měsíce 
padly za oběť 2/3 historických památek a 2000 
lidí. Jak ovlivnila Paldängův osud? Vězni museli 
spálit i poslední zbytky svých osobních věcí, stu-
dovat Maovy spisy a podrobovat se dalším pro-
cedurám, které měly napomáhat vymýcení reak-
cionářského ducha. „Důstojník se obrátil na druhé 
vězně a nařídil jim, aby mě podrobili thamzingu (bití). 
Mí vězeňští druhové se na mě vrhli a začali mě mlátit. 
Vedoucí cely mě svázal tlustým provazem. Nemohl 
jsem se ani pohnout. Občas se stalo, že nějaký vězeň 
během thamzingu zemřel. Uvítal bych rychlou smrt. 
Když stráže opouštěly celu, důstojník se ke mně ješ-
tě jednou otočil a řekl: „Nemysli si, že jsme s tebou 
skončili.“ Odplazil jsem se na lůžko. Tak to probíhalo 
po třináct dní každého večera.“

PO SMRTI VELKÉHO KORMIDELNÍKA

Když Mao zemřel, podmínky uvězněných 
odpůrců čínské okupace se v rámci možností 
zlepšily. Mnozí Tibeťané pocítili falešný závan 
bezpečí. Paldäng si však dobře uvědomoval, že 
zatýkání a útlak zdaleka neskončily. Organizo-
val petice a vyvěšoval plakáty varující lidi před 

blížícím se návratem teroru. Nemýlil se – a sám 
pocítil důsledky své osvětové činnosti. „Dozorce 
mi řekl, že si chce jen otestovat, zda je jeho čaj skuteč-
ně studený, a vylil mi na levou paži plnou termosku 
vařící vody. Bolest z opaření ruky byla nesnesitelná. 
To ovšem nestačilo a dozorce mě začal dávat rány 
elektrickým obuškem. Moje tělo ucukávalo před elek-
trickými výboji. Potom mi vrazil obušek do úst. Ztra-
til jsem vědomí, a když jsem se probudil, ležel jsem 
v kaluži zvratků a moči. S bolestí jsem cosi vyplivl. 
Byly to mé tři zuby.“

SPLNĚNÝ SEN

V roce 1992 byl téměř šedesátiletý Paldän pro-
puštěn. Uvězněn byl ve svých 28 letech, v žaláři 
tedy strávil 31 let. Z Číny se mu podařilo uprch-
nout do Indie a splnit si svůj celoživotní sen 
– osobně se setkal s Dalajlamou a mluvil s ním. 
Jeho Svatost ho vybídl, aby svůj příběh sepsal 
do knihy. Roku 1995 Paldän jako první Tibeťan 
svědčil před Spojenými národy v Ženevě o situ-
aci v Tibetu, čínských zvěrstvech a nezměrném 
utrpení, k jakému už desítky let dochází a prav-
děpodobně hned tak docházet nepřestane. 
Bohužel.

J. P. Poncarová – Veve 
foto: Jindřich Šaršon – Vindra
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  Mít život ve svých rukou

DOMINANTY VESNICE

Panelák je dominantou vesnice. Když se však 
rozhlídneme po okolí, objevíme ještě jednu 
dominantu – klášter trapistů v Novém Dvoře. 
Právě oni si jako první začali místní romské 
komunity všímat. Později iniciovali vznik občan-
ského sdružení Český západ, v jehož stanovách 
dnes můžeme číst: „Posláním činnosti sdružení 
je budovat na území Toužimska občanskou 
společnost. Občanská společnost je, podle členů 
sdružení, taková, ve které zejména nedochází 

k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie 
a rasové nesnášenlivosti, a kterou charakterizuje 
zájem občanů na řešení věcí veřejných.“ Jinými 
slovy, sdružení, které v romské komunitě půso-
bí od roku 2002, se snaží vytvářet podmínky pro 
zkvalitnění života všech obyvatel Dobré Vody.

PŘED PŘÍCHODEM ČESKÉHO ZÁPADU

Základní myšlenkou činnosti Českého zápa-
du je aktivovat a podpořit společné úsilí zdejší 

Svátek sousedů v Dobré Vodě, který se slavívá poslední úterý v květnu.

Nadpis článku je zároveň mottem občanského sdružení Český západ, které sídlí – kde jinde než 
na českém západě, konkrétně v malé vesničce Dobrá Voda u Toužimi v Karlovarském kraji. Ve ves-
nici žije necelá stovka obyvatel. Není tu obchod, hospoda a dokonce ani telefonní budka. Autobus sem 
jezdí dvakrát denně, a když napadne moc sněhu, tak ani to ne. Ano, v popisu vesnice jsem zapomněla 
zmínit jeden malý rybník, smírčí kříž, oranžovou poštovní schránku a panelák, kde žije více než 
osmdesátka Romů.
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sociálně vyloučené komunity prostřednictvím 
komunitní práce. Jejím smyslem je podnítit čle-
ny komunity, aby se sami postarali o řešení spo-
lečných problémů a zároveň je vybavit nástroji, 
kterými lze řešení těchto problémů dosáhnout. 
Předpokladem takové práce je bohatá investi-
ce do vzdělávání všech členů komunity. A jaké 
problémy můžeme mít na mysli? Před přícho-
dem Českého západu v komunitě pracoval 
málokdo. Děti chodily do školy ne příliš pra-
videlně, většina z nich navíc do školy zvláštní. 
Policie zajížděla do Dobré Vody poměrně často, 
naopak většina ostatních lidí se této vesničce 
vyhýbala, a to nejen kvůli nepořádku v okolí 
panelového domu.

AKTIVNÍ VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU

Český západ zpočátku pokračoval v tom, co 
započali bratři trapisté. Zprostředkovával práci 
mužům. Čím více pronikalo sdružení do míst-
ní komunity, tím více problémů se dostáva-
lo na povrch a činnost sdružení se postupně 
rozšiřovala. Dnes se sdružení věnuje i ženám 
a dětem: děti od dvou let mohou začít navště-
vovat Školičku. Jedná se o každodenní devade-
sátiminutový program, kde se děti učí společně 
poznávat svět a připravovat se tak na vstup 
do mateřské a později do základní školy. Snahou 
Českého západu je, aby děti zvládaly nároky 
školy a nebyly přeřazovány do školy praktické. 
Proto je dětem nabízeno pětkrát týdně individu-
ální doučování. Děti také mohou navštěvovat 
kurz angličtiny či se učit pracovat s počítačem. 
Dvakrát týdně děti přichází do klubovny, aby 
se zde spolu s asistentkou věnovaly různým 
výtvarným, tvořivým a sportovním činnostem. 
V Dobré Vodě funguje taneční kroužek, kde tan-
čí holčiny a kluci ve věku světlušek a vlčat, ale 
také jejich starší sourozenci. Cílem všech těchto 
programů je vyrovnávat podmínky romských 
dětí z Dobré Vody směrem k jejich vrstevníkům 
z majoritní společnosti a nabídnout jim aktivní 
a tvořivé využívání volného času.

UMĚT ŘEŠIT SI SVÉ PROBLÉMY

Dospělým z Dobré Vody sdružení pomáhá 
s hledáním zaměstnání. V současné době pra-

cuje 60 % obyvatel komunity. I zde začíná být 
normální mít práci. Tomu, kdo si práci nemůže 
najít, sdružení zprostředkovává rekvalifi kační 
kurzy. Díky absolvování rekvalifi kačního kur-
zu získaly například tři ženy práci přímo v krej-
čovské dílně Českého západu. Jejich výrobky 
se následně prodávají na trzích nebo v inter-
netovém obchůdku na stránkách sdružení 
www.cesky-zapad.cz. Český západ klade 
i u dospělých velký důraz na vzdělání: kurz 
češtiny a angličtiny, kurz obsluhy osobního 
počítače, kurz právního povědomí, kurz pra-
covně-právních vztahů, pedagogicko-psycho-
logický kurz nebo sociální a právní poradna, 
to je jen krátký výčet programů, které mají čle-
nům komunity pomoci k tomu, aby si jednou 
mohli najít lepší práci a umět si své problémy 
řešit sami bez pomoci druhých. Zcela novou 
doposud nevídanou věcí v komunitě je, že 
dva dospělí a jedna dospívající slečna studují 
na středních školách.

CÍLEM JE ODEJÍT

Mohla bych dále psát o tom, jak v Dobré Vodě 
vnikl osadní výbor a jak teď Romové chodí 
na zasedání zastupitelstva, aby si prosadili při-
dání autobusového spoje či postavení autobu-
sové zastávky. Nebo psát o tom, jak si opravo-
vali panelák, ve kterém bydlí. Ale už nezbývá 
prostor. A tak zbývá dodat, že cílem Českého 
západu je jednou z Dobré Vody odejít. Odejít, 
protože jeho působení zde už nebude nutné. 
Protože život zde se nebude lišit od života v jiné 
podobně velké vesnici. Asi to nebude možné 
za rok ani za dva, ale myslím, že se zde už něco 
v lidech mění. V mnohém si už dokáží pora-
dit sami i bez pomoci Českého západu, stávají 
se sebevědomějšími a aktivnějšími. Semínko 
občanské společnosti už zde zakořenilo a já 
doufám, že bude dostatečně silné, abychom jed-
nou mohli sklízet jeho plody.

Eva Haunerová – Malina
PR pracovnice Českého západu

Český západ o. s. 
e-mail: info@cesky-zapad.cz, 

web: www.cesky-zapad.cz
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    Moji milí alkoholici

NÁSLEDNÁ PÉČE

Lotos Brno se již přes čtyři roky snaží vyplňo-
vat mezeru v doléčovací péči. Jeho posláním je 
pomáhat lidem se závislostí na alkoholu, kteří 
se vlivem svého onemocnění (jo, jo, závislost je 
nemoc) ocitli na okraji společnosti, vést samo-
statný, střízlivý život. Byt na půl cesty (BNPC) 
sdružení Lotos je vcelku ojedinělá záležitost. 

Přestože léčeben je v Čechách relativně hojné 
množství, doléčovacích center či komunit není 
mnoho a když, tak jsou zaměřené v naprosté 
většině na toxikomany. A přitom následná péče 
a hlavně podpora je tak nezbytná. Lotos provo-
zuje dva byty pro muže a jeden pro ženy a také 
Centrum služeb sociální pomoci. Já pracovala 
v obou bytech i Centru.

Alkohol je u nás tolerovaná a navíc často vyhledávaná droga.

Nikdy jsem si nemyslela, že bych mohla takovéto spojení použít, a už je to tu. Člověk nikdy neví, 
kam ho nohy zanesou, a mě v loňském roce zavedly do zařízení pro lidi se závislostí na alkoholu. Rok 
jsem v občanském sdružení Lotos Brno (www.lotos-brno.cz) pracovala jako terapeutka a zkušenost 
je to k nezaplacení, jen co je pravda. Šlo o velikou školu z hlediska profesního, ale ještě cennější byl 
přínos obecně lidský. Klienti mě nejenom zocelili, ale díky jejich příběhům se mi rozšířila jak škála 
pohledů na svět, tak mi byl poskytnut obrovský balík podnětů k zamyšlení. Moje práce byla založená 
na nekonečných rozhovorech a na společném hledání cesty.
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PRÁVO NA DŮSTOJNOST

Zpočátku jsem si říkala, jaká je to drzost přijít 
mezi ženské i chlapy, kteří jsou všichni o spoustu 
let starší a o mnoho životních zkušeností a kopan-
ců bohatší než já. Postupně jsem však zjistila, že 
jde hlavně o to, jak k dotyčným lidem přistupuju 
a jestli je beru vážně. Samozřejmě, že jsme jim jako 
odborný tým pomáhali řešit jejich nelehkou situ-
aci (většinou hrozné zadlužení a exekuce, pomoc 
při hledání práce, podpora při řešení rodinných 
záležitostí, samozřejmě nutná pomoc v abstinen-
ci atd.), ale opravdu důležitá byla podpora v hle-
dání sama sebe, důvěry v sebe i okolí a úplně nor-
mální lidské přijetí dotyčného člověka. Tito lidé 
si prošli velice těžkou zkušeností, nesou cejch 
alkoholika a stydí se sami za sebe. Ve většině 
případů je rodina a přátelé ,,odepsali“, protože 
je samozřejmě těžké věřit ,,alkoholikovi“, který 
vám připravil spoustu krušných chvil a tolikrát 
už zklamal. My jsme tak pro klienty mohli udělat 
v zásadě jednu ,,drobnost“, přijmout je jako lidi, 
kteří mají také právo na důstojnost. 

NEJTĚŽŠÍ JE VYDRŽET 

Naše společnost však bohužel boji s alkoholovou 
závislostí příliš nepomáhá. Alkohol je u nás tole-
rovaná a navíc ještě hojně vyhledávaná droga. 
Všude samá lákavá reklama, vývěsní štíty luxus-
ních restaurací i trojkových hospod, nepřeberné 
množství rozličných lahví a lahvinek. Navíc pří-
ležitost dobře se napít se najde vždycky – udě-
lala/neudělala jsem zkoušku, mám toho moc 
v práci, jsem nervózní před důležitým jednáním, 

narozeniny, silvestr atd. Ono to není nic odsouze-
níhodného občas si ,,dát“, ale… představme si, že 
jsme nemocní, snažíme se bojovat s alkoholovou 
obludou a přes všechna lákadla a svody se nesmí-
me dotknout ani kapky. Pokud totiž člověk povo-
lí ve svém odhodlání, je ihned zpět na šikmé ploše 
a klouže zpátky do propasti. Někteří ,,alkoholici“ 
zvládají kontrolovaně pít třeba i několik dní, týd-
nů, výjimečně měsíců, ale jiní si loknou a již není 
z rozjetého tahu cesty zpátky. Člověk, který reci-
divoval (znovu se napil) je opět na začátku své 
pouti za střízlivým životem. Po kolikáté už?

BEZ MOTIVACE TO NEJDE

Kontrolované a chráněné prostředí v BNPC však 
nabízí těmto lidem velkou naději naučit se se svo-
jí závislostí žít. Zpočátku je nastolen tvrdý režim 
a řád. Je nezbytné ho dodržovat, protože tito lidé 
kvůli své alkoholové kariéře přestali všechna pra-
vidla respektovat a neumějí podle nich žít. A to pla-
tí hlavně pro pravidla, která si nastavujeme sami 
v sobě a bez kterých však abstinence udržet nelze. 
Postupně je řád uvolňován a klient pomalu přebírá 
zpět zodpovědnost sám za sebe. Kromě možnosti 
mluvit denně s někým z týmu, povinnosti inten-
zivně a systematicky pracovat se svým individuál-
ním terapeutem, probíhají jednou či dvakrát týdně 
terapeutické skupiny. Pobyt v BNPC je vždy dob-
rovolný a maximální délka pobytu jsou dva roky. 
Vstupních podmínek je několik, ale tou nejdů-
ležitější je silná motivace ke změně. V tomto přípa-
dě opravdu nemůže nikdo za nikoho nic oddřít. 

Za ten rok mezi lidmi bojujícími se svojí závislostí 
jsem se setkala se spoustou zajímavých osob. Osudy 
to byly rozličné, vždy hodně krušné a o to více však 
poučné. Pokaždé, když slýchám novinky z Lotosu, 
trnu, zda se stále všichni drží nebo někdo opět pod-
lehl démonovi. O to mám pak větší radost ze všech 
úspěchů a nesmírně si vážím všech, kteří stále boju-
jí. Nechť mají dost síly a víry, že život mají ve svých 
rukou a opravdu jim může přinést něco dobrého.

Lenka Jeníkovská – Ufína
absolventka studijního oboru speciální pedagogika

instruktorka Fonticulu Maděra (bývalá) 
a Oikosu (čerstvá)

ilustrační foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Finští skauti pili na stoletém jamboree v Anglii nealkoholické pivo 
U Českého lva. (foto: Jan Bičovský – Chose)
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    Mathátmá Gándhí –
                   Etické náboženství
Mám před sebou útlou knížečku, která vyšla v roce 
1924, a za těch šedesát let, co slídím po antikvariá-
tech, jsem ji objevil jen jednou. Napsal ji člověk, který 
se zapsal do dějin dvacátého století jako málokterá 
jiná osobnost. Dokázal osvobodit Indii ze staleté na-
dvlády Angličanů a zahájil tím demontáž britského 
impéria, které ještě před sto lety ovládalo velkou 
část Asie, Afriky, severní Ameriky a celou Austrá-
lii. Na jeho dlouholetém zápasu se zdánlivě nepo-
razitelnou velmocí je nejúžasnější ta skutečnost, že 
dokázal bojovat a zvítězit metodou, kterou před 
ním ani po něm nepoužilo žádné národně osvobo-
zenecké hnutí – důsledně uplatněným nenásilím 
a občanskou neposlušností. Když viděl, že jednáním 
s koloniálními úřady ničeho nedosáhne, vyzval své 
spoluobčany k pasivní rezistenci. Neplaťte daně, 
nekupujte anglické zboží, nespolupracuje s koloni-
ální správou. Měl na obyvatele Indie tak silný vliv, 
že když Angličané Gándhího zatkli, tolik Indů se 
chtělo nechat dobrovolně zavřít, že pro ně nestačily 
všechny věznice na celém subkontinentě.

Mohl bych o životě a díle tohoto největšího Inda 
všech dob napsat celou knihu a byl by to příběh 
skutečně těžko uvěřitelný, ale pravdivý. Místo 
toho se dnes omezím jen na pár myšlenek, kte-
ré Gándhí zformuloval ve své knížečce nazvané 
Etické náboženství. Vypsal jsem si je před více než 
půl stoletím, ale jsou pro mne pořád tak živé jako 
v době, kdy mi bylo dvacet let.

Miloš Zapletal – Zet
Žádný čin, který není dobrovolný, nemůže být nazván mravným.

„Náš věk se stal věkem pokrytectví a neupřímnosti. Lidé, 
nechť jsou stoupenci kteréhokoliv náboženství, dbají 
jen na vnější stránku náboženství a nevšímají si žádné 
z jeho základních zásad. Ve své hrabivosti zapomínají 
na to, že škodí, nebo pravděpodobně škodí jiným.“

„Někteří lidé vyvíjejí velké úsilí, aby uvedli lid-
stvo na stezku mravnosti. Založili společnost, která 
prozkoumala podrobně základní zásady všech ná-
boženství a shledala, že všechna spočívají na těchže 
věčných zákonech mravnosti. Její členové se zabý-
vají studiem základních zásad mravnosti, na nichž 

všechna náboženství spočívají.. Tak dospěli k nové 
víře, jíž dali název etické náboženství a jež se skládá 
z mravních zásad, zavazujících věčně všechny muže 
i ženy na světě.“

„Závazek mravnosti: Každý člověk má povinnost 
podívat se do sebe, jaký je, a vynaložit všechno úsilí, 
aby zlepšil sám sebe na těle, mysli i duši.“

„Mravní zásady, kterými se neřídíme v praktickém 
životě, nejsou dobré k ničemu. Vidíme mnoho lidí, 
kteří znají zásady mravnosti zpaměti a hlasitě o nich 
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mluví, jimž však ani nenapadne, aby je prováděli. 
Jiní si zase myslí, že všechna pravidla mravnosti 
jsou určena až pro budoucí svět. Kdo není připra-
ven zařídit svůj život podle zákonů mravnosti, 
nemůže být považován za člověka v plném smyslu 
slova. Všichni bychom měli hledat štěstí v mravném 
životě a v pravdě, přes bolesti a ztráty, které možná 
utrpíme na tomto světě… Neměli bychom ovšem žít 
mravným životem, očekávajíce odměnu. Dobré skut-
ky mají pro nás opravdu větší význam než potrava 
a oděv. Měli bychom pociťovat víc vděčnosti k tomu, 
kdo nám poskytne příležitost k dobrému skutku, než 
k tomu, kdo nás nakrmí, jsme-li hladoví.“

„Kdo dbá jen na okázalost nebo kdo chce vyniknout 
ve světě, nemůže být skutečně mravný. Mravnost 
nespočívá v čistotě, vědění nebo píli. Všechny tyto 
vlastnosti jsou ovšem částí mravnosti, samy o sobě 
nestačí však k tomu, aby učinily člověka mravným. 
Skutečně mravný člověk žije ctnostným životem ne 
pro své dobro, ale proto, poněvadž je to zákon jeho 
bytí, dech jeho chřípí. Krátce ctnost je svojí vlastní 
odměnou.“

„Mravnost nespočívá v tom, že se držíme vyšlapané 
cesty, ale že si najdeme pravou cestu sami a kráčíme 
po ní bez bázně.“

„Pravý pokrok je nemožný bez usilovného sledování 
pravdy.“

„Nejvyšším mravním zákonem je neustálá práce pro 
dobro lidstva.“

„Zvyky jsou potřebné. Kdyby každý šel svou cestou, 
svět by se propadl do chaosu. Na zvyklostech však 
nesmíme lpět slepě.“

„Jen ten člověk může být nazván ctnostným, který 
se nebojí utvořit si a vyjádřit své mínění a který se 
neochvějně řídí příkazy svého svědomí.“

„Dobrý čin motivovaný nesprávnými pohnutka-
mi (strachem, touhou po uznání atp.) nemůže být 
mravný.“

„Zákony mravního světa nezávisí tedy na našich 
míněních a citech. Nejsou dočasné jako zákony vytvo-
řené člověkem, nýbrž jsou věčně platné a jsme tudíž 
povinni je poslouchat víc než zákony státní.“

„Pravé náboženství je totožné s mravností.“

„Jen ten může být považován za muže, kdo není zmí-
tán každým pomíjejícím popudem nebo každý naho-
dilým záchvatem vášně, a který má vůli i schopnost 
kráčet po stezce, která, jak cítí, je pravá.“

„Člověk nabývá velikosti přesně v témž stupni, 
v jakém pracuje pro blaho svých bližních.“

„Pokud necítíme soucit a lásku ke každému ze svých 
bližních, nemůže se o nás říci, že jsme porozuměli 
mravnímu zákonu.“

„Mravní zákon vyžaduje též, aby silní lidé ve společ-
nosti nebo národě považovali za svoji hlavní povin-
nost chránit slabé a utlačované.“

„Lidstvo tvoří jeden celek, poněvadž všichni stejně 
podléhají mravnímu zákonu. Všichni lidé jsou stejní 
v očích Božích.“

„Ti, kdož kráčejí po cestě ctnosti, neměli by se nechat 
odstrašit myšlenkou, že je ctnost na světě tak vzác-
ná a že jsou v menšině. Jejich povinností je prostě 
žít řádně a přenechat ostatní Bohu. Neměli by nikdy 
myslet na výsledek svého činu, neboť jedinou odmě-
nou dobrého skutku je to, že jsme jej vykonali.“

„Každý jednotlivec má své vlastní povinnosti a odpo-
vědnosti. Slyší v uších stále tichý hlásek: To je tvé 
dílo, tvá povinnost. Ty jediný jsi odpovědný za svůj 
úspěch nebo nezdar. Příroda nestvoří nikdy dvě věci 
přesně stejné. Nevykonáš-li proto ty svoji povinnost, 
nemůže ji vykonat nikdo jiný, a musí zůstat navždy 
nevykonaná.
Povinností člověka je vykonávat nesobeckou službu 
jiným; a měl by konat takovou službu ne proto, aby 
prospíval jiným, ale spíše proto, poněvadž je to pravý 
zákon jeho bytí.“

„Každý by měl vědět, že jeho nejtajnější myšlenky 
mají vliv nejen na něho, ale i na jiné. Měl by se pro-
to cvičit v sebeovládání, aby vypudil všechny špatné 
myšlenky z mysli a zjednal přístup jen myšlenkám 
ušlechtilým a velikým. Měl by chovat tělo v takové 
čistotě jako mysl. Člověk je jen výtvorem svých myš-
lenek, nač myslí, tím se i stává.“

ilustrační foto: Tomáš Tkáčik – Rozum
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   Marihuana – co o ní víme?
A co o ní vědí pražští osmáci?
Vzhledem k tématu tohoto čísla RK jsem požádala Markétu Habermannovou, klinickou psycholožku, kte-
rý pracovala v Psychiatrické léčebně v Bohnicích na oddělení pro léčbu závislostí, o text týkající se „trávy“. 
Následující řádky nejsou rozhodně jakýmkoliv návodem, ale odborným vhledem do této problematiky.

CO JE TO MARIHUANA?

Marihuana patří mezi nejčastěji užívané psy-
chotropní látky na světě. Řadí se do skupiny 
konopných drog. Na trhu jsou zneužívány dvě 
základní formy drogy: marihuana a hašiš. Mari-
huana („tráva“) označuje usušené horní listy 
a okvětní části indického konopí. 

JAK SE MARIHUANA UŽÍVÁ?

Marihuana je užívána nejčastěji kouřením nebo 
jako součást pokrmů či nápojů. Účinky vykou-
ření drogy se dostavují obvykle během několika 
desítek sekund či minut a trvají většinou 1–2 
hodiny. Při užití v jídle nastupuje účinek drogy 
později a trvá déle. 

CO DOKÁŽE MARIHUANA?

Účinky marihuany není možné úplně přesně 
popsat. Efekt často závisí na osobnosti, psychic-
kém i fyzickém stavu jedince, ale i jeho celko-
vém nastavení, jeho očekávání, individuální 
citlivosti, případně na prostředí apod.

Marihuana navozuje stavy příjemného naladě-
ní, euforii, smích, změněné prožívání prostoru 
a času, zvýšenou citlivost na určité podněty. 
Kromě těchto pozitivních prožitků často přivo-
dí i negativní stavy: nevolnost, pocity chladu, 
zmatek, úzkost, deprese. Pravidelným dopro-
vodem je sucho v ústech, pocit chladu a hladu.

Většina odborníků uvádí, že konopné drogy 
nevyvolávají fyzickou závislost, pouze psychic-
kou závislost, která se objevuje zhruba u 8–10 % 
dlouhodobých uživatelů. Podle některých 
odborníků se v důsledku dlouhodobého užívání 

marihuany dostavují poruchy některých funkcí, 
zejména zhoršení v oblasti krátkodobé pamě-
ti a schopnosti soustředění. U některých osob 
se rozvíjí paranoidní stavy, u určitých jedinců 
mohou vzniknout hluboké depresivní stavy 
nebo stavy úzkosti či napětí. Ty mohou přejít 
do panických stavů, kdy hrozí sebepoškození či 
agresivita vůči okolí. Z praktických zkušeností 
vyplývá, že osob s různými psychotickými sta-
vy (mají bludy, halucinace, stavy zmatenosti 
apod.) po užívání marihuany přibývá.

JAK JSME NA TOM S UŽÍVÁNÍM 
MARIHUANY V ČESKÉ REPUBLICE?

V České republice zatím nebyl proveden žád-
ný kvalitní výzkumný odhad počtu uživate-
lů konopných drog. Český statistický úřad 
uvádí ve své zprávě z roku 2000, že odhaduje 
počet dlouhodobých pravidelných uživatelů 
na 150 000, což je pravděpodobně podhodnoce-
né, a další výzkumy poukazují na číslo zhruba 
dvojnásobné. Centrum pro výzkum veřejného 
mínění (AV ČR) uvádí, že přibližně 10–15 % 

V roli tabáku černý čaj Pu-erh, 
v roli marihuany zelený čaj Gunpowder
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dospělých a 35–50 % středoškoláků má alespoň 
jednu zkušenost s konopnou drogou. Z něk-
terých dalších studií vyplývá, že v polovině 
90. let došlo k výraznému nárůstu zkušenosti 
s produkty konopí. V roce 1994 uvedlo 15–20 % 
středoškoláků zkušenost s konopnými látkami, 
zatímco v roce 2000 ji uvedlo 35–50 %.

A JAK JSOU NA TOM PRAŽŠTÍ OSMÁCI?

V rámci semináře na Fakultě humanitních studií 
UK proběhl výzkum, který pomohli realizovat 
studenti a který se zaměřil na zmapování cel-
kového životního stylu pražských žáků osmých 
tříd základních škol, tedy dětí narozených již 
po sociopolitických změnách v roce 1989. Pro-
jekt byl realizován současně v Praze a Brémách. 
Pro šetření v Praze jsme přeložili dotazník, který 
byl zaměřen na čtyři tématické celky – zdraví, 
záliby a volný čas, vztahy a rizikové chování – 
a tedy i marihuanu. K dotazování bylo náhodně 
vybráno 34 pražských škol, vždy po jedné třídě. 
Dotazníkové šetření bylo realizováno u 670 žáků 
(328 chlapců a 342 dívek). Věkové rozmezí sle-
dovaného vzorku bylo 13,8 až 14,5 let. 

Z výsledků odpovědí žáků na otázky týkající se 
užívání marihuany vyplývají zajímavé výsled-
ky. Z řady nelegálních drog uváděli žáci nejvíce 
zkušeností právě s marihuanou. Vyzkoušela ji 
již více než čtvrtina dotazovaných. 

Žáci byli dále dotazováni na důvody, které 
je vedou k užití drog. Téměř polovinu všech 
odpovědí tvoří „zvědavost“, resp. chuť vyzkou-
šet něco neznámého. Opomenout však nelze ani 
fakt, že se určitá část žáků domnívá, že v dnešní 
době je užívání návykových látek mezi mladý-
mi lidmi „běžné“. 

Zajímalo nás také, jaké účinky děti jednotlivým 
návykovým látkám připisují, resp. jaké rozdíly 
mezi nimi vnímají. Na rozdíl od tabáku, kde 
děti uváděly „riziko vniku závislosti“ a „pocit 
uvolnění“ a neuváděly zde tak často „pocit 
potěšení“, tomu bylo u marihuany zcela naopak. 
Ačkoli se konopí kouří zpravidla v kombinaci 
s tabákem, „riziko závislosti“ zde respondenti 
uváděli až na třetím místě a nejčastější odpovědí 
zde bylo „přináší pocit potěšení“. U marihuany 

dále děti uvádějí také vysoké „riziko halucina-
cí“. Zajímavým zjištěním naší studie bylo také 
to, že pravidelní kuřáci a uživatelé marihuany 
vykazovali v uplynulém měsíci výrazně vyšší 
absenci ve škole, než děti, které tyto návykové 
látky neužívají.

ZÁVĚR

Tato malá „exkurze“ do světa marihuany si 
nekladla za cíl vyčerpat všechny poznatky, ani 
seznámit se všemi výzkumy jejich výsledky. 
Ani se nevěnuje tématům, jak tyto problémy 
řešit a léčit apod. Snaží se alespoň trochu nazna-
čit, že marihuanu a především její účinky často 
uživatelé podceňují a je možné, že problémy, 
které s sebou její zneužívání přináší, budou 
odborníci řešit teprve v budoucnu. Zejména 
proto, že je to droga u nás poměrně „mladá“ 
a problémy s ní spojené vzniknou podobně jako 
např. u alkoholu „pomaleji“ než u jiných drog. 
Možná vzniknou i nová centra a zařízení, která 
se budou muset těmto závislým věnovat. Více 
než čtvrtina osmáků již marihuanu vyzkoušela. 
To není málo. A co děti v oddílech? Patří někte-
ré z nich též do této skupiny, která ví, jaké to je 
„zakouřit si trávu“?

Markéta Habermannová
odborná asistentka na FHS UK, 

dříve instruktorka kurzů Fons Beníšky

ilustrační foto: Jakub Pavelka – Kytka
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    Když je vody nedostatek

KDYŽ VODA NETEČE

Teď si představte, že bydlíte v malebném turistic-
kém městečku na pobřeží Středozemního moře, je 
srpen a od dubna nezapršelo. Jednoho dne takhle 
otočíte kohoutkem a voda neteče. Neteče potom 
ještě měsíc a musíte chodit několikrát denně 
s kanystry k cisterně – tak tomu bylo loni v létě 
v nejednom přímořském letovisku třeba v Čer-
né Hoře. Turisti si toho ale ani nevšimli, protože 
v hotelích a plážových sprchách bylo pořád vody 
dost – to už je ale námět na úplně jinou pohádku. 

Nebo si představte, že bydlíte v africké vesni-
ci. Tam vám kohoutek sice vyschnout nemůže, 
protože žádný nemáte, zato vysychají postupně 
všechny prameny okolo vaší vesnice a musíte 
pro vodu chodit vždycky o něco dál.

VANA PLNÁ VODY

Vody ale přece není na Zemi málo, stačí se podívat 
na družicový snímek a hned vidíme, že modrá – 
ne zelená je naše planeta! Problém je samozřejmě 

Kromě závislosti na vodě jsme si vytvořili mnoho dalších.

Člověk městský civilizovaný si nejlépe uvědomí svojí závislost na vodě, když mu na chvíli přestane 
téct z kohoutku. Znáte to: otočíte, v potrubí zarourácí Lomikel, ale jinak se celkem nic neděje. Pak 
zjistíte, že v činžáku na tu zastrčenou nenápadnou nástěnku dole u sklepa někdo tajně vyvěsil sděle-
ní o opravě rozvodů vody a od tehdy do tehdy voda prostě nepoteče. A máte to – nepoteče. 
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v jejím rozmístění a kvalitě. K úpravě vody na pit-
nou využívá člověk hlavně vodu z řek a umělých 
nádrží nebo vodu podpovrchovou z mělkých 
pramenů, infi ltrovanou ze srážek a povrchových 
vod, a té rozhodně nemáme moc. Pro zjednodu-
šení si vezměme třeba pořádně velkou, asi tak tři-
stalitrovou vanu, která bude představovat všech-
ny zásoby vody na Zemi. Ochutnáme, a nic moc: 
většina té vody, celých 97 %, je slaná, jenom jeden 
kýbl, asi 9 litrů, představuje sladkou vodu. Máme 
tedy kýbl a máme zase smůlu: 68,3 % zmrzne, to 
jsou pevninské a horské ledovce, 31,4 % je pod-
zemní voda a jen 0,3 % povrchová voda, v našem 
myšlenkovém pokusu tedy asi dvoudecová skle-
nička. Z té skleničky jsou 85 % jezera, 10 % bažiny 
a mokřady, asi 3 % zrovna cestují někde v atmo-
sféře a jenom 2 % je voda v řekách, na naší stupni-
ci asi do půlky naplněný náprstek, který zbyl z té 
vany, co jsme měli na začátku.

RŮST A ZNEČIŠTĚNÍ

Takový náprstek vody jsme ale jako lidstvo měli 
po celou dobu naší existence a vždycky nám 
to stačilo, i když je pravda, že dřív nás z něho 
pilo podstatně méně. Potom ale přišel růst: růst 
populace, růst spotřeby, růst ekonomiky, a tak 
nám i narostl hřebínek. Rostou ale i naše pro-
blémy s vodou, a to z několika důvodů: lokálně 
si je způsobujeme hlavně znečištěním. Zatímco 
v Evropě a v Americe už jsme díky mnohým, 
vesměs drahým opatřením z nejhoršího venku 
a kvalita povrchových vod se zlepšuje, v Číně 
a Indii a dalších zemích, označovaných jako 
rozvojové, si zatím málokdo láme se znečišťo-
váním hlavu.

ZÁVOD KAPEK

Další problémy, které nás trápí ve větším měřít-
ku, než je to lokální, jsou ty způsobené změnou 
odtokového režimu a obecně změnami v kraji-
ně. U nás jsou to například známé narovnané, 
zahloubené a žlabovkami vydlážděné potůčky 
v polích, řeky s betonovým nebo kamenným 
opevněním v hlubokém, geometricky tvarova-
ném korytě bez meandrů, mokřadů a tůní. Jen 
si to zkuste představit: jste kapka vody v člově-
kem „vylepšené“ krajině a závodíte s kapkou 
v přírodní krajině – kdo bude dřív v moři, když 
jste od něj stejně daleko? Výborně, vyhráli jste, 
v rovných zpevněných korytech to sviští jedna 
radost, zatímco soupeř se proplétá mezi kame-
ny na dně, dráha je samá zatáčka, zdržují ho 
tůně a močály, odkud se ne a ne dostat. A to je 
hlavní princip zadržení vody v krajině – zatím-
co odvodněnou krajinou déšť prosviští rychle 
pryč a v době sucha neexistuje žádná zásobár-
na vody, v krajině s dobrou zadržovací (retenč-
ní) schopností je pro sušší období vystaráno. 
Samozřejmě to souvisí i s povodněmi, ale to už 
jsme zase v jiné pohádce. Koukneme-li se třeba 
do Austrálie k protinožcům nebo do afrického 
sahelu, změny krajiny a odtokového režimu 
jsou ještě výraznější: místo lesů a keřovité vege-
tace na obrovských plochách potkáme jenom 
rozlehlé pastviny, kde se dešťová voda nejenže 
nezadrží v retenčních prvcích, protože tam 
žádné nejsou, ale dokonce už se ani nevsakuje. 
Prostě jenom odtéká pryč a ještě má na svědomí 

Vody není přeci na Zemi málo.
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obrovskou erozi půdy. Důsledkem je, že pastvi-
ny se postupně proměňují v poušť. Důvtipné-
ho čtenáře jistě napadne, že když vše funguje 
správně a doba zdržení vody je velká, ale záro-
veň je dlouho sucho a teplo, voda stejně v kra-
jině nezůstane – prostě se vypaří. Přesně tak, to 
je taky to nejlepší, co může udělat. „Zmenšuje“ 
se tím koloběh vody: voda se místo toho, aby 
odtekla do moře, tam se vypařila nad oceánem, 
byla přenesena vzdušnými proudy někam 
nad jinou pevninu, kde by potom napršela 
a uschla, odpaří se a naprší zase pěkně doma, 
v malém vodním koloběhu, který je určitě spo-
lehlivější, než nějaký ten pasát nebo monzun, 
který možná nepřijde, možná ano, ale zase to 
s deštěm trochu přežene.

VODA A ZMĚNY KLIMATU

Když už jsme se ale odpařili nad oceánem 
a dostali se tak do velkého vodního koloběhu, 
tak v něm aspoň chvilku zůstaneme. Je to totiž 
třetí vážný problém s vodou, který si lidstvo 
způsobilo – globální změna klimatu, která ale 
souvisí s mnoha dalšími potížemi. Kromě nut-
né závislosti na vodě jsme si vytvořili několik 
dalších, teď už civilizačních závislostí, třeba 
na ropě a uhlí a vůbec zdrojích energie, díky kte-
rým nemusíme tak moc využívat energii vlastní 
a které jak známo pohání pomyslný motor naší 
civilizace, jenže se při tom ještě uvolňují navíc 
ony často zmiňované skleníkové plyny. Rozko-
lísané klima nám přináší extrémní počasí, proto 
jednou přejde zima tak, že si toho ani nevšim-
neme, a podruhé zase ne a ne přestat. Léto zase 
bývá buď parné a suché, hoří lesy, vysychají řeky 
a prameny, zemědělci hlásí katastrofální neúro-
du a zahrádkáři nesmí zalévat. Ve Středomoří 
nastává už zmiňované nošení kanystrů. Nebo 
celé léto proprší a přijdou povodně s obrovský-
mi škodami. Zemědělci hlásí opět katastrofální 
neúrodu, zatímco v jiné části světa je všechno 
úplně opačně a déšť tu toužebně vyhlížejí.

ZAVÍREJME KOHOUTKY

A co z toho všeho vyplývá? Rozhodně nic nové-
ho, rodiče nám přece říkali už ve školce, aby-
chom pořádně zavírali kohoutky. Stejně tak jako 

lidstvo už dávno víme, že všemi zdroji, nejen 
vodou se má šetřit a že k přírodě se máme cho-
vat s citem. Už jsme pochopili, že jí nemůžeme 
beztrestně znečišťovat a ničit, ale leckdy nám 
nedochází, že bychom ji neměli ani vylepšovat, 
protože všechno v ní má svoji funkci a i s nejlep-
šími úmysly často můžeme nevědomky uškodit 
nějaké její složce, propojené s jinou.

Kamila Fricová
postgraduální studentka Fakulty životního 

prostředí České zemědělské univerzity 

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

V rovných korytech sviští voda o sto šest.
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Počtení

    Udavač z Těšína
Události z doby před rokem 1989 v české spo-
lečnosti stále ještě vyvolávají rozvášněné reak-
ce. Jedni by už chtěli zapomenout, v druhých je 
pořád hořkost a křivda. Čas od času se objeví 
nové důkazy, odtajní se nové archivy, někdo se 
pošpiní a někdo naopak očistí. Ale kauza, která 
v poslední době hýbe českou veřejností, je tro-
chu jiná.

Pan Hutka nazpíval píseň o panu Nohavico-
vi. Nemohu si odpustit poznámku, že píseň 
nekvalitní a naprosto prvoplánovou. I ta však 

spustila hotovou lavinu reakcí. Naši písničká-
ři, kterých se ptáme nejvíc, se ovšem k tématu 
vyjadřují buď velmi opatrně, nebo raději vůbec. 
A není taky divu; vidět folkaře, který nazpíval 
spoustu zlidovělých hitů, člověka, jenž dokáže 
zacházet s rýmy tak obratně a vtipně, jako 
ubohého práskače a donašeče, to není pěkný 
pohled. Ale komunismus také nebyla pěkná 
doba a já bych se sám za sebe neodvážil říct, 
že bych se i navzdory vyhrožování své rodi-
ně udržel a neprozradil nic. Rozhodně nechci 
jednání pana Nohavici omlouvat, zároveň si 
ovšem nemyslím, že bychom jej mohli mávnu-
tím ruky odsoudit.

A když už moralizujeme, kde byl pan Hutka? 
Pokud jsem četl dobře, emigroval do Holand-
ska. A když nad tím tak přemýšlím, hlodá mi 
v hlavě jedna nepříjemná otázka: jak může 
muž, který sám před režimem uprchl, odsu-
zovat jiného, který tady zůstal a nevydržel to? 
A ještě způsobem tak brutálním a nelidským. 
Zpěv je povážlivě falešný, textu chybí jakýko-
liv nadhled, rýmy jsou odfl áknuté a nedokonalé 
a z celé písně dýchá jenom jediná snaha – zranit. 
A kdesi za nenávistnými slovy se rýsuje hlubo-
ká závist vůči úspěšnějšímu kolegovi.

Možná mi někteří budou spílat, ale z pohledu 
člověka, který v komunismu žil jenom pár let, 
není jednání Nohavici a Hutky natolik odlišné. 
Oba chtěli zpívat, oběma v tom režim bránil; 
oba se nakonec zlomili, i když každý jinak. 
Tím „zbabělcem“, o kterém pan Hutka zpívá, 
může klidně mínit i sám sebe. A pokud jde 
o to, že Jarek Nohavica lhal… musíme se prostě 
smířit s tím, že ani ti největší hrdinové nejsou 
bez kazu.

Richard Skolek, Brno
ilustrační foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Ani největší hrdinové nejsou bez kazu.
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    Nerudova ulice 1948
Psal se pětadvacátý únor Léta Páně 1948. Toho 
dne jsem seděl ve svém malém pokoji v pátém 
poschodí Hlávkovy koleje v Praze. Potřeboval 
jsem se soustředit na studium skript na blížící se 
zkoušku z občanského práva, ale nešlo to, pro-
tože jsem se v myšlenkách stále vracel do vče-
rejšího odpoledne. Už nevím, jak a proč jsem 
se tehdy dostal do dvora techniky na Karlově 
náměstí, ale vím, že jsem odtud vyšel s davem 
ostatních studentů směrem na Hrad. Dav má 
své myšlení a chování, a kdosi nás k tomu pře-
svědčil, pokud jsme to potřebovali ve dnech, 
kdy každý věděl, že se v republice svádí politic-
ký boj o vládu mezi demokratickými stranami 
a komunisty. Detaily, jak byl tento boj sváděn, 
nemohli studenti sledovat – tenkrát nebyla 
televize. Ale bylo jasné, že prezident na Hra-
dě potřebuje posilu, a tu chtěli študáci poskyt-
nout. Toho dne náš pochod skončil neslavně: 
už na Újezdě byla ulice zabarikádována nasta-
venými popelářskými vozy a hrstka policistů 
stačila zabránit průvodu v další cestě.

Moje vzpomínky na včerejší den byly přerušeny 
rázným zaklepáním. Nenadálým hostem bylo 
moje děvče Milada. Nedala mi čas, abych se 
podivil, že není v práci, a hned na mě: „Co tady 
sedíš, když studenti jdou na Hrad?“ To byla 
zpráva, o které jsem samozřejmě nevěděl, ale 
za chvíli jsme oba vyšli do ulice a dali se směrem 
na Malou Stranu. Po včerejším pokusu to bylo 
poprvé od války, kdy jsem se vědomě účastnil 
politiky, a to na obranu demokracie. Nebyl jsem 
nikdy v žádné politické straně, patřil jsem celou 
svou duší i srdcem skautskému hnutí.

Zanedlouho jsme dosáhli průvodu, který spo-
řádaně pochodoval směrem ku Hradu. Protože 
jsme nechtěli být poslední, přidali jsme do kro-
ku a doháněli čelo průvodu. A hned jsme se při-
dali ke skandování hesel jako „Nebojte se Pražá-
ci, ještě jsou tu študáci!“ Pražáci se nebáli, ale 
nikdo se k nám nepřidával. A tak se šlo vesele 
a energicky přes Malostranské náměstí, kolem 
Mikuláše nahoru do Nerudovy ulice.

Bylo jasné, že prezident na Hradě potřebuje podporu a tu mu študáci chtěli poskytnout.
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A tu se průvod zastavil. My dva, kteří jsme mezi 
tím dospěli až na úroveň čela průvodu, jsme 
spatřili důvod: asi sto metrů před námi stály 
řady policistů s puškami a samopaly na prsou. 
Zatímco prvá řada průvodu se zastavila, stu-
denti z dalších řad průvodu opustili spořádané 
formace a zaplnili celou ulici za námi. 

Útvar policistů, kterým se tenkrát říkalo esenbáci 
podle zkratky jejich jména „Sbor národní bezpeč-
nosti“, se dal na pochod proti nám. Později jsme 
se dozvěděli, že šlo o pohotovostní pluk z vybra-
ných „politicky spolehlivých“ komunistů. Postu-
pující ozbrojence jsme zastavili obvyklým způso-
bem: začali jsme zpívat státní hymnu, aby se tak 
policisté museli zastavit v pozoru. Zapracovalo 
to. Mezitím nad námi z okna kdosi volal: „Nedejte 
se, všechno se fi lmuje a zítra to bude na Západě.“ 
To jsme ještě nevěděli, že Západu je to fuk. Také 
nás povzbudili vojáci z oken kasáren o pár kro-
ků zpět. Šlo o vojáky základní služby, kteří byli 
na naší straně, ale brána kasáren byla zamčena.

Hymnu jsme zpívali ještě dvakrát, když se poli-
cisté zastavili na krok před námi, vyzvali nás, 
abychom se rozešli. Nešlo to, i kdybychom 
chtěli ustoupit, tisíce študáků z ulice naplněné 
až po Malostranské náměstí se tlačily dopředu, 
tedy na nás. Nebyla to maličkost: zezadu tlak 
davu, zepředu bojový útvar, který se začal bít 
s bezbrannými studenty. Používali k tomu 
pažeb pušek a samopalů.

A v tom vyšla rána ze samopalu jednoho esenbá-
ka. Tehdy jsme nemohli vědět, že nešlo o úmysl-
nou střelbu, protože by nebylo zůstalo u jednoho 
výstřelu. Zkrátka při potyčce neuměl jeden poli-
cista zacházet se zbraní, kterou teď všichni použí-
vali k mlácení studentů. Výstřel zasáhl jednoho 
studenta do nohy a způsobil vřavu. Davu se nes-
mí ublížit, studenti zezadu se tlačili, aby se mohli 
zúčastnit střetu, který zřejmě přesáhl demonstraci 
v symbolický boj o svobodu proti zvůli mocipánů. 

Nemohli jsme se bránit holýma rukama. Vysta-
veni ranám zbraní, chtěli jsme ustupovat, ale 
zezadu se na nás tlačily tisíce kamarádů. Hrstka 
nás se tlačila na nějaké dveře vedle kostela, zasvě-
ceného Panně Marii ustavičné pomoci. Dveře 
povolily a ustoupili jsme nahoru po schodech. 
Na jejich pravé straně byly dveře, které jsme pro-

razili. Ocitli jsme se v nějaké církevní prostoře, 
kam za námi vnikli esenbáci. Do smrti nemohu 
zapomenout, jak v té zasvěcené místnosti mlátí 
esenbák moji budoucí ženu, chránící se holýma 
rukama, a řve na ni: „Ty fašistická svině…“

Po tomto utkání se esenbáci stáhli zpět do své-
ho útvaru. Už nevím, jak jsme se dostali zpět 
do ulice. Ustupovali jsme v hloučkách a skando-
vali: „Česká policie střílí do českých studentů.“ 
V okně domu vedle Mikuláše to pozorovaly dvě 
ženy a plakaly.

Vraceli jsme se do středu města přes Karlův 
most. Tam už nás potkávaly vyrovnané čety stej-
ně modře oděných mužů s puškami. Na studenty 
tedy vyrukovaly Lidové milice splnit svůj první 
revoluční úkol. Jejich nezákonná existence byla 
veřejným tajemstvím. Teď se ukázalo, jak a proti 
komu mají sloužit. Tátové naší generace, hrobaři 
demokracie. Někteří si odplivli směrem k nám, 
jiní se snad styděli hledíce do země. Prošli jsme 
vedle sebe, ovšem opačným směrem – předzvěst 
rozkolu v národě.

Na nějaký další průvod nebo demonstraci jsme 
neměli myšlenky. S Miladou jsme se rozechvěni 
rozešli, ona domů na Vinohrady, já do koleje se 
vzpomínkou na to, že po podobné demonstraci 
v roce 1939 – ve které byl smrtelně zraněn Jan 
Opletal z naší Hlávkovy koleje, nacisti napadli 
v noci koleje a odvezli studenty do koncentráků. 
Stane se teď něco podobného? Zabrán do těchto 
myšlenek jsem stoupal do pátého patra koleje, 
kde jsem potkal Tomše. Tomeš byl jeden z těch 
starších kolejáků, které tenkrát gestapo zatklo 
v koleji a odvezlo do koncentráku v Sach-
senhausen. Už tam se Tomeš stal komunistou. 
Teď patřil mezi mé dobré kamarády, vařili jsme 
spolu a jedli z jednoho ešusu apod.

Se zděšeným hlasem jsem volal: „Tomši, česká 
policie střílela do českých studentů!“ A Tomeš, 
bez ohledu na to, že pohřbívá naše bratrské souži-
tí v koleji, volal zpět: „Kulometem měli do vás!“

Franta Lukeš,
emigrant v USA, původem z Písku,

družinový rádce Václava Břicháčka

ilustrační foto: Tomáš Tkáčik – Rozum



Knihovnička

Osudy 20. století
Milí čtenáři, 

do nového roku vstupujeme vždy s vědomím, 
že něco starého neodvolatelně ztrácíme, někdy 
nám to může být i líto. Něco nového a úžasné-
ho nás však teprve čeká! Tématem tohoto čís-
la jsou závislosti a neřesti. Závislí můžeme být 
na čokoládě, kávě, zeleném čaji… Buďme však 
také závislí na naší svobodě, vlastním názoru 
a slově, třeba i tom psaném!

Mirka Růžičková

Ivana Martina Jirouse alias Magora většina z nás 
zná. Autor získal v roce 2006 Seifertovu cenu nejen 
za knihu Magorovy dopisy, ale úhrnem za své 
celoživotní dílo. Projevem jde o velmi osobitého 
autora, a jak můžeme poznat, v jeho dopisech se 
to hemží postřehy nejen z bezprostřední blízkosti 
– tedy z vězení. Přese všechnu bídu a marast je 
autor schopen uchovat si humor a nadhled. 
Dopisy jsou z let 1973 až 1985. První část dopisů 
je určena Daně Němcové, přestože z formálních 
důvodů je zdánlivou adresátkou Věra Jirouso-
vá. Další listy jsou již pro druhou ženu, Julianu 
Jirousovou. Autor v nich popisuje vězeňskou 
každodennost, rozebírá své duševní rozpoložení, 
popisuje, jaké četbě se z kriminální nouze věnuje. 
Jirous se především snaží vězeňská léta uchopit 
jako čas soustředění a sebevzdělávání. Od ženy 
si nechává zasílat různé jazykové učebnice, stří-
dá knihy pro něj v kriminále dostupné. Sebe-
trýznění nemá autor v povaze, jeho dopisy ženě 
a po čase i maličkým dcerkám jsou plné lásky, 
něhy, bez patosu a nádavkem i s humorem.

(Ivan Martin Jirous: Magorovy dopisy, vydalo 
nakladatelství Torst v roce 2005)

Autobiografi cké vzpomínky české historičky 
a spisovatelky Miloslavy Holubové zachycují 
nelehký život od doby 1. světové války do kon-
ce 20. století.

Holubová si vybavuje zážitky z dětství a mlá-
dí, poutavě líčí nejbližší rodinu, vrací se do dob 
studií na gymnáziu v Brně, na právnické fakul-
tě v Praze, ve 30. letech i na fi lozofi cké fakultě, 
kde v letech 1945–52 studovala dějiny umění 
a klasickou archeologii. Vypráví o svém nevy-
dařeném manželství, znovu prožívá své zatčení 
i pobyt ve vězení na Pankráci na počátku 50. let. 
Nechybí záznamy o jejím pracovním působení 
v Památníku národního písemnictví, Národním 
muzeu i na Vysoké škole umělecko-průmyslo-
vé, kde přednášela dějiny umění až do r. 1973, 
kdy byla z politických důvodů propuštěna. Jako 
jedna z prvních podepsala Chartu 77.
Kniha líčí osobnosti, se kterými se autorka 
během svého života setkala. Zásadní vliv na ni 
mělo blízké přátelství s fi losofem Janem Patoč-
kou. A nám čtenářům nezbývá, než Necestou 
cestou Miloslavu Holubovou obdivovat. Popi-
suje totiž velmi nelehký život, plný zásadních 
zvratů a kotrmelců, během nichž však nepřišla 
o humor a nadhled. 

(Miloslava Holubová: Necestou cestou, vydalo 
nakladatelství Torst v roce 1998)

Závěrem bych ráda upozornila na knihu, jež 
vyšla již před mnoha lety, ale její poselství, přetr-
vává do dnešních dnů. Božena Komárková byla 
významnou fi lozofkou, letitou členkou Akade-
mické Ymcy. Tato žena ovlivnila svým myšle-
ním bezpočet generací, jak přiznávají Jiří Lederer 
v úvodu knihy Lidská práva, nebo Milena a Jan 
Šimsovi, kteří mají lví podíl na vydání této kni-
hy. Síla této publikace je právě ve spojení myš-
lení a života. Autorka prožila pět let jako členka 
Obrany národa v nacistických věznicích. Součás-
tí této knihy jsou jak její studie, které vypracova-
la na základě vlastních prožitků, tak i Vratislav-
ský deník, který si psala během svého věznění 
ve dnech 28. listopadu 1941 až 21. května 1942.

(Božena Komárková: Lidská práva, vydalo 
nakladatelství Eman v roce 1997)



Aleš „z Dvojky“ Vitinger
Focení jsem začal brát vážněji asi v 17 letech, když jsme si domů koupili první digitál. Focení mě 
začalo bavit (plní najednou mé voyeristické i umělecké choutky) a tak jsem si po digitálu vyzkoušel 
i práci s černobílým fi lmem a nakonec před dvěma lety investoval do vlastní digitální zrcadlovky. 
A jsem s ní moc spokojen, jen ještě sehnat blesk a široký objektiv a dlouhý objektiv a pořádný stativ 
a možná ještě něco… a už nebudu moct svoje špatné fotky svádět na techniku :-)
Fotky se snažím publikovat na http://ales.vitinger.eu 

P.S. Všechny zde prezentované fotky pochází z Bitvy pěti armád (www.b5a.cz) skvělé akce a pravé 
fotografi cké žně.


