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Úvodník

Romantické fi lmy
Nejsem romantický typ. Není lehké se s tím smí-
řit, protože od dívky se očekává jemnost, křeh-
kost, romantičnost. Co vás napadá se zakloněnou 
hlavou a očima upřenýma na hvězdnou oblohu? 
Mně obvykle stereotypně vytane na mysli pro-
blesknutí na Kantovo „modré nebe nade mnou, 
mravní zákone ve mně“, dále, že mě bude bolet 
za krkem a že na ty hvězdné kupy stejně špatně 
vidím… O intelektuálky se sklony k praktičnos-
ti a špatným zrakem není zájem, je dobré si to 
uvědomit. A také se zbavit věčného: „No dobře, 
trošku jsem si zapřeháněla…“

Jak ale dospět k tomu „romantičnu“? V dneš-
ním světě? V dnešním světě je romantika jenom 
ve fi lmu, nemyslíte? Kde jsou ti Hugh Gran-
tové s pugéty jarních tulipánů? Leonardové 
Di Caprio na přídích zaoceánských lodí? Tomo-
vé s příjmením Cruise se svými písničkami 
z jukeboxu? A když už se objeví, jak dlouho to 
trvá? A když nejsou princové na bílém koni, jak 
má být člověk – totiž holka – romantický?

Umět být romantický, je v dnešním světě pře-
pychem. Ať už myslíme na romantiku vandrů 
s ohníčkem, nebo na romantické schůzky s květi-
nami. Kdo dnes napíše vyznání lásky krasopisem 
na růžovém listu papíru? Ale SMS se smajlíkem 
:-* asi někdy napsal každý s mobilním aparátem.

Dubnový Kmen je romantický, přepychový. 
Věnuje se mezilidským vztahům a snaží se je 
hýčkat. Ukazovat jejich krásu a neobvyklé tvá-
ře. Myslí na vztahy mezi ženou a mužem, ale 
i na vztahy přátelské, mezinárodní, rodinné… 
Budu ráda, pokud vás budou inspirovat jak člán-
ky s nadhledem (od Sally), tak články na zamyš-
lení (připravené např. Pískletem). Přeju Vám, 
aby vaše letošní jaro, jakož i ta ostatní roční 
období, bylo nakloněné mezilidským vztahům, 
abyste měli rádi sami sebe i sebe navzájem.

Přestože nejsem romantická duše, byla bych 
ráda, aby romantika zůstala i jinde, než jen 
v romantických fi lmech. A jak vidno z výše uve-

dených řádek, minimálně tři takové jsem vidě-
la, vím snad tedy, o čem mluvím… anebo je to 
všechno jinak?

Každopádně příjemné počtení a pěkné jaro pře-
je za všechny, kteří se na dubnovém Kmenu 
podíleli

Eva Měřínská – eve.ta
ilustrační foto: Eda Navrátilová – Andílek

LHÁŘ

Znala jsem ďábla
miloval lež

znala jsem anděla
lhal též

znala jsem člověka
i ten lhal

A já?

Já nikdy nebyl ženou
a na muže si hrál

(Michal Čagánek – Básník)

Romantika je dnes přepychem... 
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Reportáže

    Vzpomínání na brněnský Elixír
Moravská metropole koncem ledna hostila velké skautské setkání. Zúčastnily se ho stovky vedoucích, rove-
rů a rangers z celé republiky od Frýdku-Místku až po Mariánské Lázně. Hlavním lákadlem byl nový 
výchovný program. Mnozí sem přijeli hledat také inspiraci – někteří možná i motivaci – do další činnosti.

HOJNOST PROGRAMŮ

Nabídka programů byla opravdu bohatá. 
Nebojte se, nebudu je zde všechny vyjmenová-
vat, to by se do dubnového Kmene už nic jiného 
nevešlo. Posvítím si jen na několik z těch, které 
jsem sám navštívil. Předesílám, že moje hodno-
cení bude ryze subjektivní, jiní to mohli vidět 
přesně opačně.

Nejvíce nadšený jsem odcházel z hodiny věno-
vané komunikaci a spolupráci s rodiči, kterou 
vedla Brčko. Chvílemi jsem skoro nevěřil svým 
uším, když jsem slyšel, co všechno se dá s rodiči 

podnikat. Velmi užitečné pro mě bylo i povídání 
o motivaci a o zavádění nových stezek v oddíle 
v podání Máji. Zásluhou Edyho se mi alespoň 
částečně podařilo nahlédnout do tajů meditace, 
o které jsem předtím nevěděl skoro nic.

Naopak z hodiny „Máme plán“ jsem odcházel 
s pocitem, že jsem se celkem nic nového nedo-
zvěděl. Chápu, že 45 minut není příliš dlouhá 
doba na nějaký zevrubnější rozbor problema-
tiky plánování. Možná třetinu času jsme ale 
ztratili secvičováním scének, sice efektních, dle 
mého názoru však málo efektivních. Program 
„Jak učit děti demokracii“ pro změnu sliboval 

 Na Elixíru jsem chvílemi nevěřil svým uším, když jsem slyšel, co vše nový program nabízí.
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konkrétní nápady na aktivity, ale patrně na ně 
nezbyl čas. Přednáška o práci s metodou v oddí-
lové činnosti se mi sice docela líbila, ale byla 
navzdory několika vloženým hříčkám na můj 
vkus příliš teoretická.

BOJOVKA VE MĚSTĚ

Jakýsi volný program nazvaný Garden-party 
neprobíhal na zahradě, jak by název napovídal, 
nýbrž v útrobách školy u stolů, které se prohýba-
ly pod talíři se sušenkami. Tato část Elixíru mne 
příliš neoslovila, proto jsem si šel radši do tělo-
cvičny zahrát fotbálek. Kolem půl deváté se 
několik desítek nadšenců vydalo do brněnského 
centra, kde měla propuknout večerní bojovka.

Jedna místní část se proměnila v ponurá Stína-
dla a polovina z nás ve Vonty. Ostatní jim měli 
překazit volbu Velkého Vonta. Když nám a třem 
okounějícím a vzájemně se podpírajícím plan-
tážníkům Maho trpělivě vysvětlil pravidla, hra 
mohla propuknout. Ve změti uliček se samozřej-
mě nejlépe orientovali domácí. Ostatní se k nim 
porůznu přidali, aby nemuseli tápat s plánkem 
v ruce. Když moji skupinku ve Stínadlech pro-
následovalo několik Vontů, utekl jsem jim sice, 
ale zároveň i zabloudil. Výhodnější by pro mě 
bylo nechat se chytit, ale byla by to pak ještě 
nějaká hra? To budu radši 10 minut bloudit, řekl 
jsem si, a příště se radši znovu ztratil. Díky tomu 
jsem se dostal třeba k domu s pamětní deskou 
exilového starosty Junáka Velena Fanderlika, 
z čehož jsem měl možná větší radost, než kdy-
bych ukořistil jednu stínadelskou svíčku.

Myslím, že nakonec ani nebylo příliš důležité, 
kdo vyhrál. Všichni si příjemně odpočinuli, roz-
pohybovali těla ztuhlá celodenním vysedáváním 
a nadýchali se čerstvého brněnského smogu.

PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮM

I když to možná z některých mých vět nebylo 
úplně patrné, Elixír jsem si opravdu užil. Vdě-
čím mu za zlepšenou náladu a za novou „chuť 
do skautingu“. Proto bych chtěl moc poděkovat 
všem lidem, kteří se na jeho přípravě a organi-
zaci jakkoli podíleli.

A co říkám novému výchovnému programu? 
Na Elixíru jsem zjistil, že jako vůdce oddílu 
skautů budu mít se zaváděním nových stezek 
mnohem víc práce, než jsem původně předpo-
kládal. Neodradilo mě to, protože se mi oprav-
du líbí. Věřím, že bude jejich plnění zábavnější 
a hlavně efektivnější. Tvůrci nového programu 
podle mě vykonali dobrou práci.

Vojta Homolka – Vlk, Hlinsko
foto: Jan Bičovský – Chosé

SETKÁNÍ S ŠÉFREDAKTORKOU 

„Nejseš ty náhodou Vlk?“ oslovila mě v sobotu 
odpoledne na chodbě neznámá slečna. Poznal 
jsem ji teprve ve chvíli, kdy se představila. 
Byla to Eve, šéfredaktorka Roverského kmene. 
Hned vzápětí mi poděkovala – za příspěvky, 
které jí posílám. Vytušil jsem, že z nich má 
nepředstíranou radost, čímž rozptýlila moje 
vlastní pochybnosti, zda jsem (vzhledem 
k nepříliš velké tradici roveringu na našem 
středisku) ten pravý a kompetentní člověk, 
který by měl psát náměty do rubriky nápadů. 
Nicméně podpořila můj návrh uveřejnit násle-
dující výzvu:

Pořádali jste někdy nějakou zajíma-
vou roverskou hru nebo akci? Prožili jste 
v rámci vašeho kmene něco nezapomenutelné-
ho? Pokud ano, podělte se prosím o své zku-
šenosti prostřednictvím časopisu, který právě 
držíte v ruce. Pište na adresu kmen@skaut.cz

Elixíru 2008 se účastnily stovky vedoucích a roverů z celé ČR
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    O Vozembouchu
Vozembouch je původem středověký hudební nástroj s jednou strunou a chřestidly, tvrdí jedna 
z českých encyklopedií. Už ale zamlčuje, že Vozembouch je hudební soutěž brněnských skautů. Prv-
ní ročník proběhl už v roce 1992, takže loni oslavila 15. narozeniny.

TAK TROCHU POROD

Část pro rovery a rangers vznikla až o tři roky 
později a od roku 2000 je pořádána samostatně 
jako roverský Vozembouch. Duchovním otcem 
obou akcí je Zico, tým pro přípravu roverské sou-
těže postupně vybudovali Včelka s Žabákem.

Co taková hudební soutěž obnáší? Vozembouch 
je, přátelé, tak trochu porod. Někdy v dubnu si 
pár nezodpovědných lidí vezme kalendář, nalis-
tuje následující leden a píchne prstem do někte-
ré soboty. Pak to hodnou chvíli vypadá, že se nic 
neděje. Přijde konec prázdnin a ukáže se, že je 
potřeba najít někoho, kdo za to může.

Tak vznikne skupina tatínků a maminek, kteří 
začínají vymýšlet: Jak by mohlo miminko vypa-
dat (tematické ladění). Kolik bude vážit (počet 
skupin). Jestli se to zaplatí (i ty můžeš dostat 
dotaci). Kdo půjde za kmotra (porotce sem). Kde 
se bude rodit (sál s jevištěm). Kdo bude doktor 
(zvukař) a spousty dalších věcí.

S postupujícím časem chystání graduje, až si 
nakonec maminka s tatínkem přejí, hlavně ať už 
to máme za sebou. A pak to přijde. Vozembouch 
Roverský XIV. je na světě, všichni jsou nadšení 
a veselí. Uběhnou tři měsíce, vše zlé je zapomenu-
to a někdo nezodpovědný se chápe kalendáře…

OD POPU PO RAP

Méně epický pohled na věc: Roverský Vozem-
bouch je hudební soutěž určená pro tří- a více-
členné skautské skupiny z nichž každá v průběhu 
soutěžního odpoledne předvede dvě libovolné 
písně. Aby měla soutěž jednotící prvek, bývá kaž-
dý rok jinak laděné moderování a s ním spojené 
představování hudebníků. Letos to byl kabaret, 
předtím třeba Jára Cimrman v říši hudby.

Kdo by od skautské soutěže čekal přehlídku 
trampské a folkové tvorby, hluboce by se zmý-
lil. Skupinami zvolené žánry se různí od popu 
po rap a od rocku po sborový zpěv. Vystoupení 
hodnotí odborná porota, které už předsedala 
slušná řádka zajímavých osobností. Za zmínku 
určitě stojí hudební kritik a publicista Jiří Brabec 
Moravský nebo písničkářka Žofi e Kabelková.

NEJEN HUDBA, ALE I SETKÁVÁNÍ

Co soutěž přinese roverskému kmeni? Shodnout 
se na repertoáru, namyslet vystoupení, scházet 
se ke zkouškám a nakonec vystoupit před zapl-
něným sálem je velká zkušenost. Mnohdy se to 
neobejde bez dílčích konfl iktů, ale odměnou je 
radost z dobrého díla a řada společných zážitků.

Protože Vozembouch je nejen o hudbě, ale také 
o setkávání, probíhá večer po soutěži velký spo-
lečenský ples. Lepších příležitostí probrat dojmy 
z vystoupení, pozdravit se nad kofolou s kama-
rády z kurzů a připomenout si rytmy z taneč-
ních v Brně moc není, o čemž svědčí každým 
rokem rostoucí návštěvnost.

Další informace o roverském Vozembouchu lze 
získat na webu http://vozembouch.skauting.cz.

Petr Šabata – Glum
člen „Vozembouch týmu“

foto: Pavel Šarbort

Nutnost jednotného oblečení si skupina Nadotek vykládá po svém.
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Večer zvrhlé zábavy
Ahoj Roverský kmene,

samozřejmě, že o sobě rád sdělím několik málo 
informací – vždyť je to dobrá propagace do dal-
ších let a to přesně potřebuji.

Jako první Tě zajisté zajímá, kde jsem se tu 
vzal. Stalo se to asi takto: Asi před dvěma lety 
byl oddíl Stopařů a Kvítek na své chatě Dřevo-
morce v Lužických horách, kde v rámci „spo-
lečenského zábavného večera“ moji „rodičové“ 
a zároveň moderátoři večera Ondra s Plínou 
vymysleli mého nejstaršího brášku, který měl 
u malých skautů a skautek velký úspěch. O rok 
později na podzimních prázdninách úspěch 
obhájil můj druhý nejstarší bráška. A protože se 
dříve v Kralupech pořádaly skautské plesy, ale 
před čtyřmi lety se z nedostatku chuti a nadše-
ní pořádat přestaly, Plínu napadlo, že by mohli 
s Ondrou zkusit tradici obnovit, ale v trochu jiné 
formě. A tak jsem byl na světě.

Zajímá Tě také, jak to probíhalo? Po všech 
horentních i laxních přípravách nadešel 23. únor 
Den D. Den, kdy jsem se představil veřejnosti. 

Tak tedy: Před půl osmou se začali scházet hos-
té, koupili si vstupenky a v 19:52 vše vypuklo. 
Ondra s Plínou přivítali hosty, představili Zvrh-
lý tým a všem popřáli příjemnou zábavu. Jako 
na každém plese, tak i tady byla živá hudba 
k tanci i k poslechu. Měli jsme dokonce kape-
ly dvě, nejspíš z důvodu žánrové rozmanitosti. 
A co bylo na programu? Organizátoři program 
pojali jako jeden táborový den, a podle toho 
také vypadal rozpis toho, co hosty čekalo. 19:52 
Budíček jakožto zahájení, 20:40 Nástup, pod kte-
rým se skrýval dialog moderátorů (Moderátoři 
na Zí) o tom, jak putují na (horu) Zí, na níž je 
velké teplo, tudíž se cestou nahoru odsvléká-
vali, až byli úplně na Zí – jen v kraťasech a tíl-
ku… 21:15 první programový blok – Zpíván-
ky, ve kterých se hosté dozvěděli, jak to chodí 
V jednym dumku na zarubku. Petr a Higinka 
jim to názorně předvedli a díky promítanému 
textu si s námi všichni mohli i zazpívat. 22:00 
druhý programový blok – Hlasování o půlnoč-
ním překvapení + Makarena, kde si hosté nejpr-

ve odhlasovali, zda překvapení chtějí, či nikoliv, 
a poté měli možnost zavzpomínat a oživit si, 
jak se tančí Makarena. 23:00 třetí programový 
blok – Jsi chytřejší než vysokoškolák? To byla 
samozřejmě parodie na soutěž Jsi chytřejší než 
páťák… Můžete si ji na našich stránkách www.
strelka.cz/vzz vyzkoušet. 23:45 večerní nástup 
– ČiTa neboli Činovnické tango moderátorů 
večera na hudbu z fi lmu Fantom opery. 00:00 
Večerní program – Půlnoční překvapení. Přijeli 
nám zazpívat Bohumil Kulínský a James Blunt. 
1:52 Večerka – Rozloučení. 

A pokud se nemýlím, tak jako poslední Tě zají-
má, jak to dopadlo: Dopadlo to tak, jak to dopad-
nout prostě muselo, a to nadšením a spokoje-
ností účastníků. Proto si myslím, že mne můžete 
svým čtenářům vřele doporučit – rozhodně je 
nezklamu. Ale myslím, že jsem o sobě řekl až 
moc… Jen ať se přijedou přesvědčit sami! :-)

S pozdravem a poděkováním 
VZZ – Večer zvrhlé zábavy, 

ww.strelka.cz/vzz

Zvrhlý prodej lístků 
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Nápady

     KAPKA 2008
V naší zemi každoročně onemocní stovky lidí (včetně dětí) vážnými život ohrožujícími chorobami 
jako jsou leukémie, těžké krvetvorné útlumy, zhoubné nádory a další vzácnější nemoci krve a obra-
nyschopnosti.
Tady si můžete přečíst jeden příběh, tentokrát s dobrým koncem…

Můj dárce mi zachránil život a díky němu může být naše rodina zase pohromadě.

DÍKY VÁM TEĎ MÁME ŽIVOT ZNOVU 
PŘED SEBOU.

Leukémie mě překvapila na mateřské dovolené. 
Péče o tříletou Verunku a ročního Vašíka mě 
vyčerpávala víc, než bych čekala. Dlouho jsem 
nic netušila, až jednou jsem zašla ke své obvod-
ní lékařce pro nějaké vitaminy. Tam mi ale 
nabrali krev a už jsem jela na hematologii. Testy 

z kostní dřeně odhalily chronickou myeloidní 
leukémii. Prognóza byla jednoznačná. Pokud 
budou zabírat léky, mohu tu být ještě několik 
let. Trvalé zdraví mi ale vrátí jen transplantace 
dřeně.

Byl to šok, skutečně jsem si v té době sáhla až 
na dno. Proč zrovna moje děti mají mít tako-
vou smůlu? Co je pro ně několik let, co si pak 
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počnou bez maminky, až umřu? Myslela jsem, 
že by byla velká náhoda najít vhodného dárce, 
když moje vlastní sestra se pro mě ukázala jako 
málo vhodná. A projít zdárně celou transplan-
tací, co mě při ní čeká? Brala jsem léky a učila 
se žít přítomností, plány nejvýš několik týdnů 
dopředu. Vzdát to ale, copak to jde? 

Mezitím mi lékaři hledali dárce, v Čechách 
žádný nebyl, až za několik měsíců jsem získa-
la naději v zahraničních registrech. Když jsem 
měla nastoupit do nemocnice, můj dárce one-
mocněl, a tak se transplantace odložila o týden. 
Prošla jsem chemoterapií a den „D“ byl tady. 
Den připadl shodou okolností na manželovy 
narozeniny, které od té doby můžeme slavit 
společně, letos už druhé… 

Dřeň mi přivezli letadlem a samotná transplan-
tace proběhla pozdě večer. Byla to slavnostní, 
nezapomenutelná chvíle. Spolu s manželem 
jsem sledovala, jak mi dřeň zvolna teče do žíly, 
a přitom myslela na svého dárce, který před 
několika hodinami podstoupil její odběr. Cítila 
jsem nesmírnou vděčnost a úlevu. Nejdůležitější 
na všem byla naděje, že budu mít zase budouc-
nost. Ještě jsem se ale neodvážila radovat napl-
no. Až když se mi v krvi objevily první nové 
krvinky, byla jsem opravdu šťastná. 

Ještě mě pochopitelně čekala spousta nepří-
jemností. Obrečela jsem, že mi vypadaly vlasy. 
Nemohla jsem jíst, i do pití jsem se musela nutit. 
Ta izolace a přepečlivá hygiena! Naštěstí ale 
moje tělo dřeň brzy přijalo a já mohla po pěti 
týdnech od transplantace domů! Od té doby cho-
dím do nemocnice už jen na kontroly. Několik 
měsíců mi ještě nebylo moc dobře, hodně jsem 
zhubla a ani o děti jsem se zpočátku nemohla 
starat. Hlavní ale bylo, že jsem je měla kolem 
sebe a že se všechno pozvolna zlepšovalo. 

Teď jsem přes dva roky po transplantaci. Zdra-
vá! Tak šťastná! Mohu si zase hrát s dětmi, uží-
vat rodinného života… Poslední půlrok už zno-
vu chodím do práce, cvičím, jezdím na lyže… 
Srdečně děkuji všem lékařům, že odhalili moji 
nemoc brzy a že našli vhodného dárce včas. Nej-
větší dík ovšem patří právě jemu. Je to zvláštní 
pocit, že někde v cizí zemi mám vlastního bra-
tra. Jsem mu nesmírně vděčná za to, co pro mě 

udělal. Zachránil mi život a díky němu i naše 
rodina může zůstat pohromadě. Máme život 
znovu před sebou. 

Moc bych přála ostatním pacientům, aby měli 
taky takové štěstí. Díky. 

Radka
foto: archiv autorky

KAPKA 2008: 
20.–22. června 2008

Ve dnech 20.–22. června 2008 se uskuteční již 
10. ročník akce KAPKA. Výtěžek z této akce 
bude použit Nadací pro transplantace kostní 
dřeně na zápis nových dárců do Registru dár-
ců kostní dřeně a jejich vyšetření.
V letošním roce vás čeká několik novinek, 
například nová trička a také nová doprovodná 
soutěž. 

Pokud je ve vašem městě alespoň malá skupina 
roverů, z nichž je minimálně jeden starší 18 let, 
máte chuť naplnit rovesrké heslo „Sloužím“, 
pak toto může být dobrou příležitostí. Více 
informací na www.skaut.cz/kapka. Přihlašování 
na KAPKU končí 30. dubna 2008.

Na spolupráci se těší hlavní koordinátorka 
Alena Novotná – Olí

Radku podporovala nejbližší rodina, lékaři i ostatní, 
na fotografi i je se svou sestrou. 
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IVANČENA 2008
Už se jenom párkrát vyspíte…

…a vyrazíte na Ivančenu! Ano, je to tak, tento 
dlouho očekávaný okamžik se nezadržitelně 
blíží. A protože jste již určitě sbaleni, svrbí 
vás nohy a netrpělivě přešlapujete na místě, 
možná se vám bude hodit menší rekapitula-
ce, na co všechno by nebylo dobré zapome-
nout…

11:00 –  mše svatá s o. biskupem ostravsko-
opavské diecéze (Pozor!!! Pouze 1×!)

11:00 – ceremoniál pro první nedočkavce
11:00 – bojovka 
12:00 – hlavní ceremoniál
13:00 –  ceremoniál pro ty, kteří se nikam zby-

tečně neženou
14:00 – druhá šance zahrát si bojovku

Pokud nezvládnete být na třech místech 
najednou, nezoufejte, vše lze naplánovat tak, 
abyste o nic nepřišli a zároveň tak, aby se pře-
dešlo mrakům lidí na jednom místě. Snad.

Ostatní hry probíhají skrz program, konkrét-
ně v těchto časech:

10:30–14:00 –  soutěž o největší a nejhez-
čí kámen (do té doby jej ještě 
můžete leštit)

10:30–14:30 –  hry zaměřené přímo na Ivančenu

A samozřejmě libovolně v kterýkoliv časo-
vý okamžik můžete potkávat (old)skautky, 
(old)skauty, vlčata, světlušky, rovery, ran-
gers…, na které byste v útrobách své klubov-
ny jen stěží narazili…

Takže těšte se na celý víkend či jenom na sobo-
tu, my se na vás také těšíme a kdo by snad 
ještě váhal, ať neváhá, protože spontánní akce 
patří vždycky mezi ty nejlepší!

Za všechny zdraví Zajac B
R

N
O7

inzerce 

inzerce 
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PROČ SKAUTSKÉ TANCOVÁNÍ

Skautské tancování vzniklo v roce 1994 jako 
nápad absolventů čekatelského kurzu Prahy 2. 
Zpočátku hodiny navštěvovala malá společ-
nost čekatelů a jejich přátelé. Postupem času se 
okruh příznivců rozšiřoval, a tomu se i uzpůso-
boval samotný průběh hodin. 

O čem tedy skautské tancování je (a není)? 
Záměrně nepoužíváme slovo „taneční“, protože 
se nejedná o taneční tak, jak je znáte ze střední 
školy. „Klasické taneční“ rozhodně nenahra-
zujeme, ty si musí prožít každý sám. Rukavič-
ky nekontrolujeme, korzovat nikoho nenutíme 
a davovou výuku pod diktátem „krok ke stěně, 
krok ke středu“ neprovozujeme. Snažíme se při-

    Skautské tancování
        … tancujeme pro radost
Chtěli byste si někdy zatancovat? Jen tak, když máte zrovna chuť? Bez kvádra a večerních šatů? 
Nepotrpíte si na velkou společnost a záleží Vám na příjemné atmosféře? Pokud ano, jsou pro vás 
určeny následující řádky.
Skautské tancování je příležitost pro každého, kdo se rozhodne strávit část svého volného času při 
společenském tanci. U nás není důležité, kolik toho umíte, zda máte tanečního partnera, nebo snad 
co máte na sobě. Stačí mít prostě chuť.

Předtančení je dobrým prostředkem pro zlepšení provedení tance, stmelení kolektivu a povzbuzení tanečního sebevědomí zúčastněných párů.
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pravit takové prostředí, aby se u nás cítil dobře 
jak taneční začátečník, tak zkušený tanečník. Jde 
nám prostě o pohodu.

Tancování je určené především pro lidi, kteří 
vedou oddíly, rovery, činovníky, ale samozřej-
mě i pro jejich přátele, kteří skauty nejsou. Smys-
lem je nabídnout těmto „skautsky vytíženým“ 
lidem něco, co bude jen pro ně. Nabídnout mož-
nost aktivity, na které nebudou muset nic řešit 
a budou si moci odpočinout od svých skaut-
ských povinností.

TANEC NENÍ JEN POHYB

Odpočinek formou společenského tance má 
spoustu dalších efektů, které jsou důsledkem 
toho, že tanec je záležitost párová. Je na každém, 
co si z těchto tanečních večerů ještě odnese.

Při tanci se přirozenou formou seznamujete 
s partnerem opačného pohlaví, se kterým musíte 

komunikovat. Mnozí s tím nemají problém, ale 
pro kluky, kteří vyrůstají v chlapeckém oddíle 
a navštěvují třeba průmyslovku, pro ty může 
být tanec dobrou příležitostí, jak najít k holkám 
cestu. (A platí to samozřejmě i naopak.)

Tanec je kontaktní. Nutnost koordinace pohybu 
s partnerem, navíc v intimní zóně, nás učí vzá-
jemné pozornosti a ohleduplnosti. Chcete-li si 
dobře zatancovat, nemůžete prostě myslet jen 
na sebe.

Tanec je o důvěře. Ač se to nezdá, dívka se musí 
spoléhat na to, že s ní partner nikam nenarazí, 
nebo ji nepustí na zem. Tahle důvěra se nená-
padně buduje a musí být vzájemná.

Při našem tancování nedochází k setkání pouze 
mezi vrstevníky, ale i ke kontaktu mezigenerač-
nímu. Není výjimkou, že se zde potká čekatel 
se svým střediskovým vůdcem, nebo i s vrchol-
ným skautským funkcionářem. :-) Obě strany 
pak většinou zjistí, že jsme vlastně všichni nor-
mální lidé, což může být docela obohacující.

JAK VLASTNĚ SKAUTSKÉ TANCOVÁNÍ 
VYPADÁ

Scházíme se pravidelně každý pátek v jedné 
pražské tělocvičně. Na nájem tělocvičny se sklá-
dáme po drobných částkách, placení si hlídá 
každý účastník sám. K tanci nám hraje reprodu-
kovaná hudba.

Většinou se nás sejde okolo 12 párů. Někdy víc 
a někdy méně, zaleží na konkrétním dnu. Snaží-
me se tancovat skutečně každý pátek, bez ohle-
du na svátky a třeba pololetní prázdniny. 

Osvědčilo se nám dodržování několika zásad, 
které považujeme za důležité:

Není potřeba chodit pravidelně ani včas
Víme, že toho mají všichni spoustu, nechceme 
tedy nikoho nutit chodit pravidelně ani včas. 
Každý může přijít a odejít, kdy chce. Žádnou 
pravidelnou výuku nepořádáme, vše záleží na 
tom, kdo se zrovna sejde. Někdo nás navštěvuje 
každý týden, jiný jednou měsíčně, někteří třeba 
jen dvakrát za půl roku.

Snažíme se připravit takové prostředí, aby se u nás cítil dobře jak 
taneční začátečník, tak zkušený tanečník.
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Nezáleží na taneční výkonnosti
Na hodinách si můžete jen tak zatancovat, nebo 
se i něco naučit. Učíme podle toho, na co je zrov-
na nálada a jaká skupina lidí se sejde. A pokud 
je skupina různé taneční výkonnosti, věnujeme 
se těm, kteří o to mají zájem, jednotlivě. Stačí si 
zamávat a říct „Mám problém s tímhle… Chtěl 
bych se naučit něco nového do…“.

Pokud jde někomu o soustavné výkonnostní 
taneční zdokonalování, není u nás na správné 
adrese. V tanci neděláme velké pokroky, ale 
hodiny jsou pro každého.

Není potřeba společenský oděv
Nejde nám o společenskou výchovu. Navíc, 
koho z kluků baví chodit v kvádru? Oblečení 
není prostě potřeba řešit. Doporučujeme něco 
pohodlného a k tanci vhodného. Obvykle si kluci 
berou kalhoty s košilí a holky jednoduché šaty.

Jediné, co vyžadujeme, jsou boty na přezutí. 
To proto, abychom neničili povrch tělocvičny. 
Kdo nemá boty na tancování, je vítán třeba 
v teniskách.

Není potřeba chodit v páru
Snažíme se o to, aby nebyl problém, když někdo 
přijde sám. Běžně k nám chodí i lidé bez part-
nera, i proto střídání tanečních partnerů podpo-
rujeme. Občas se tedy sejde více chlapců, jindy 
zase děvčat.

Předtančení
S těmi, kteří mají chuť a odvahu, nacvičujeme 
každoročně předtančení pro Skautský ples Pra-

hy 2. Předtančení je vymyšlené tak, aby se jej 
mohl účastnit téměř každý, bez ohledu na taneč-
ní pokročilost. Nácviku se věnují většinou ti, 
kteří navštěvují tancování pravidelně.

Předtančení je dobrým prostředkem pro zlepšení 
provedení tance, stmelení kolektivu a povzbuze-
ní tanečního sebevědomí zúčastněných párů.

PROČ TO NEZKUSIT…

Jestli Vás naše činnost zaujala, zkuste to také! 
Není na tom nic těžkého. Stačí najít vhodnou 
tělocvičnu a sehnat pár lidí, kteří mají do tan-
cování chuť. Nejde nám přece o žádné sou-
těžní výkony, ale o radost z tance. A tancovat 
pro radost může skutečně každý.

Další informace a kontakty můžete najít na našich 
webových stránkách http://tancovani.skauting.cz, 
pomocí kterých udržujeme naši taneční komu-
nitu také on-line.

Skautské tancování nám přijde jako dobrý 
nápad, a proto to děláme. Budeme rádi, když 
se k nám přijdete podívat, abyste se přesvědčili 
na vlastní kůži. Váš názor nás bude zajímat.

Oldřich Vlček
foto: Gilles Mathieu

 e-mail: tancovani@skaut.cz
web: http://tancovani.skauting.cz

Rád bych zde zmínil dva plesy, které znám. 
Oba mají společné to, že je pořádají skauti, 
a oba jsou dobrou taneční a společenskou pří-
ležitostí. A protože jsem Pražák, jedná se o ple-
sy v Praze.

BANÁNOVÝ PLES

Jde skutečně o trochu „jiný“ ples, který je mimořád-
ný svou atmosférou. Ples pořádá již řadu let Rover-
ská banánová republika (http://rbr.prosek.org/), která 

     A kam na ples?
Každý jsme již asi byli na nějakém plese. Ples je vyloženě společenská akce, kde si chceme nejen 
zatančit, ale také potkat se s přáteli, které tak často nevídáme, nebo pobavit se nad doprovodným 
programem. Ples je prostě dobrá záminka společného setkání ve „sváteční“ atmosféře.
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ladí každý ročník do jiného tématu. Ples je plný 
vtipného a zajímavého doprovodného programu, 
na tanec ale zůstává dostatek místa. K tanci hraje 
několikačlenná kapela a v závěru večera reprodu-
kovaná hudba.

Ples bude vyhovovat spíše mladším, čtyřicátníci 
a starší jsou zde v menšině. Duch tohoto plesu je 
jedinečný a nedá se popsat, ten se musí zažít.

SKAUTSKÝ PLES PRAHY 2

Tento ples pořádá okres Praha 2 (http://praha2.
skauting.cz) a je „skutečně příjemnou klasi-
kou“, jeho hlavní předností je, že je opravdu 
pro každého. Je hezké vidět plný parket taneč-
níků, jejichž věk je rovnoměrně rozložen mezi 
15 a 70 let.

K tanci hraje na poměry skautských plesů velká 
(desetičlenná) kapela. K dispozici je velmi kva-
litní občerstvení a jedinou stabilní částí progra-
mu je předtančení skautského tancování, které 
dokazuje, že pěkně tančit se může naučit každý. 
;-)

Pokud nehledáte nějaký výstřední zážitek a jde 
vám o milé prostředí, které přeje nejen tanci, 
ale i setkání s přáteli, je tento ples určen právě 
vám.

Oldřich Vlček
foto: Gilles Mathieu

Netančí se jen v Praze! O tom vás může pře-
svědčit článek s nekonformním názvem Večer 
zvrhlé zábavy na s. 5.

V tanci neděláme velké pokroky, ale hodiny jsou pro každého.
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     Roverské vandry
„Takhle přesně to na vandrech chodí, že jo?“ procedil Straka mezi zuby na svém prvním puťáku 
ve chvíli, kdy jsme na nádraží určili špatný směr a museli se kousek vracet. „Takhle přesně to 
na vandrech chodí,“ dobírali jsme si pak s Vaškem nové rovery při každé anomálii a vyprávěli jim 
smyšlený příběh o ideálním vandru. Ale toho vás raději ušetřím.

Roveři z Hlinska na letním vandru.

ČLENOVÉ EXPEDICE.

Začalo to jako recese, ale ten nápad se nám 
vskutku osvědčil. Každý člen výpravy si vybe-
re jednu z těchto funkcí: vůdce, mapař, kroni-
kář, zdravotník, kuchař, topič atp. Když nás 
jelo méně, zastával někdo dvě role. V opačném 
případě je možno ustavit třeba dva topiče. Vel-
mi přínosné je rozdělovat si každý den funkce 
nanovo. Procvičíte se tak ve více dovednostech 
a zároveň nemusí sepisovat celou vandrovní 
kroniku jeden člověk.

Jaké jsou kompetence jednotlivých hodností? 
Vůdce rozhoduje o tom, kdy udělat pauzu, 
a po odpočinku vždy zavelí k odchodu. Mapař 
má v držení mapu a určuje, kudy se půjde. 
Úkolem kronikáře je zaznamenat do kroni-
ky či vandrovního deníku všechny zajímavé 
příhody. Zdravotník nese lékárnu a ošetřuje 
ostatním případná poranění. Kuchař je povinen 
večer uvařit poživatelnou večeři. Topič musí 
rozdělat oheň, přikládat pod kotlík a nakonec 
uhasit a zahladit ohniště.
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EXPEDICE MALÉ HIMALÁJE

Ivo Brzobohatý – Ještěr popisuje v příručce 
Rovering zvláštní akci „Pohár J. Kukuczky“ (Vác-
lav Břicháček a kol., Rovering, Liberec 2000, s. 93.). 
Jerzy Kukuczka byl polský horolezec, který jako 
druhý člověk zdolal všech 14 himalájských osmi-
tisícovek. Následně Ještěr vypočítává stejný počet 
vrcholů, které se u nás ve Žďárských vrších vypí-
nají do nadmořské výše přes 800 metrů. Všechny 
kóty je možno zdolat v průběhu jednoho roku 
anebo v kategorii „Kukuczka super“ za 24 hodin.

Při pohledu do turistické mapy z roku 2004 jsem 
zjistil, že se těch osmistovek ve zmiňovaném 
pohoří nachází minimálně 16. A Internetový 
magazín informačního systému e-Vysočina mi dal 
za pravdu. Na tomto portálu naleznete nejen výčet 
osmistovek (viz níže), ale i další cenné informace 
(http://www.zdarskevrchy.cz/view.php?nazevclanku=
&cisloclanku=2004062702, 7. března 2008.)

Devět skal 836,3 m
Křovina 829,7 m
Křivý javor 823,5 m
Kopeček u Studnic 821,7 m
Pasecká skála 818,6 m
Suchý kopec 814,8 m
Buchtův kopec 813,0 m
Pohledecká skála 812,0 m
Malinská skála 811,1 m
Žáková hora 809,8 m
Vysoký kopec 805,8 m
Šindelný vrch 805,7 m
Kamenný vrch 802,5 m
Lisovská skála 801,7 m
Tisůvka 800,3 m
Fryšavský kopec 800,0 m

Drobný nesoulad mezi Velkými a Malými 
Himalájemi nás však nemohl odradit. Zku-
sili jsme všechny vrcholky obejít během tří 
dnů. Zejména vinou neznalosti terénu se náš 
pokus nezdařil. Druhý den jsme v hustém dešti 
„vyměkli“ a s těžkým srdcem si zkrátili cestu 
na úkor Pohledecké skály. Musím ještě při-
pustit, že si dodnes nejsme jistí ani zdoláním 
Kamenného vrchu. Tento výstup jsme si jedno-
myslně odhlasovali u jednoho triangulačního 
bodu, který jsme považovali za Kamenný vrch. 
Pátrání po Křovině nám sice připomínalo hledá-
ní klásku žita v pole lánu řepky olejky, nakonec 
jsme ji ale našli. Stejně ukrytý v hloubi lesa je 
i Suchý vrch (v mapě vyznačený pod jménem 
Černá skála). Celkem jsme nachodili asi 60 km.

Jaké poučení plyne z našeho pokusu? Bez dob-
ré znalosti terénu je varianta „Kukuczka super“ 
naprosto nereálná. Rozložíte-li pochod do tří 
dnů, bude hodně záležet na vaší vytrvalosti, ale 
i na potřebném štěstí. Žďárské vrchy jsou velmi 
krásnou končinou naší vlasti, jejíž návštěvu lze 
všem vřele doporučit.

DROBNÁ ZPESTŘENÍ ZÁVĚREM

V posledních letech se každý vandr snaží-
me spojit s návštěvou nějaké pamětihodnosti 
– hradu, zámku či skanzenu. V loňských žha-
vých letních dnech, kdy rtuť skoro vyskakovala 
z teploměru, jsme nepohrdli ani veřejným kou-
palištěm. Víte, jak se dá rozehnat déšť? Ráno 
před dalším pochodem si stoupněte do krouž-
ku, chytněte se za ruce, zavřete oči a několik 
minut všichni nahlas opakujte: „Nebude pršet, 
nebude pršet, nebude pršet…“ Nám už to něko-
likrát pomohlo.

Přeji vám mnoho krásných zážitků při putování 
krajinou s batohem na zádech a nocování ve sta-
nech, pod igelitem či oblohou plnou hvězd. 
Využijte třeba už květnových státních svátků.

Pomalu se blíží také letní tábory. Tuto skuteč-
nost vezmu v potaz v závěrečném čísle tohoto 
ročníku Roverského kmene.

Vojta Homolka – Vlk
foto: Orlo – Radek Adámek

V posledních letech se každý vandr snažíme spojit s návštěvou 
nějaké pamětihodnosti – hradu, zámku či skanzenu. 
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MEXIKO 2004

Chtěli jsme tenkrát vyjet někam daleko, někam 
mimo Evropu. Nebylo důležité kam, důležité 
bylo, aby to bylo hodně daleko. A proč jsme 
vyrazili zrovna do Mexika? Šlo o spontánní roz-
hodnutí. Do placu prostě „padl“ název země 
Mexiko a všem se nápad podívat se za oce-
án zalíbil. Původně jsme cestu plánovali už 
na prázdniny v létě 2003. Ale ne všichni byli 
toho léta při penězích. Odložili jsme tedy odjezd 
o rok a střádali korunu ke koruně, abychom měli 
hlavně na letenky, které byly největší fi nanční 
položkou. Podařilo se, a v červenci 2004 jsme 
odletěli za oceán.

Cestu po Mexiku jsme plánovali podle zásad, kte-
ré se u nás v „mateřském“ 301. oddíle dědí z gene-
race na generaci. Tak předně jsme potřebovali 
„jazyka“, osobu která bude schopna se domluvit 
s domorodci. Jeden z nás musel zajistit a nastudo-
vat veškeré úřední předpisy a formality, které se 
týkaly pobytu v Mexiku, a vyřídit veškeré papí-
rování s cestováním spojené. Další se postarali 
o vybavení lékárničky a tak dále a tak dále…

Nějaký podrobný, předem připravený plán cesty 
po Mexiku neexistoval. Před odjezdem jsme pro-
četli pár časopisů a knížek, probrouzdali několik 
cestopisů na internetu a pročetli průvodce Lonely 
Planet, našeho hlavního pomocníka při mexické 

Určitě už plánujete kmenové expedice do zahraničí na letošní léto. Přihodíme tedy trochu inspirace, 
abyste nezůstávali ve svých vyjetých kolejích a zemích. Sokol vyrazil se svým kmenem hlavně někam 
„hodně daleko“ a Bilbo na expedici do Arménie. Jak to udělat, aby se vám podařilo totéž? Čtěte dál.

 Valles Centrales, konečná autobusů MHD v Oaxace (Mexiko)

    Pecky (,) do světa!



16

cestě. Na základě získaných informací jsme se 
rozhodli navštívit oblasti na jih od hlavního města 
Ciudad de Mexiko. Existoval sešit, kde jsme měli 
vypsána zajímavá místa, o kterých jsme si mysleli, 
že by stálo za to je navštívit. Až přímo v Mexiku 
jsme pak podle aktuálních časových, fi nančních 
a dopravních možností a podle počasí, fyzických 
sil a nálady volili trasu našeho putování. Jak už 
to na podobných cestách bývá, některá předem 
vytypovaná místa jsme na své cestě vynechali, 
a naopak několik míst, o kterých jsme se dozvědě-
li až na místě, jsme do putování dodatečně zařa-
dili. Nikde jsme nevyužili služeb žádné cestovní 
kanceláře nebo zprostředkovatelské agentury. 
Na všechna místa jsme se dopravovali mexickou 
„hromadnou“ dopravou (autobusy, jeepy, lodě). 
Například průvodce na výlet do Lacandónské-
ho pralesa jsme si najali osobně při rozhovoru 
s náčelníkem vesnice Lacanjá Chansayab. 

Zážitků z cesty jsme si domů přivezli mnoho. 
Namátkou pár nejsilnějších: Celková atmosféra 
a barvy Valles Centrales v okolí města Oaxaca. 
Společné plavání s delfíny a mořskou želvou 
v pobřežních vodách Pacifi ku u Mazunte. Nebyli 
od nás dále než tři metry. Indiánské obyvatel-
stvo státu Chiapas a jeho zvyky. Katolický kostel 
v San Juan Chamula, kde na vlastní oči můžete 
spatřit provádět starý mayský rituál díkůvzdání 
Slunci, který španělští misionáři „zakompono-
vali“ do rozjímání a modlitby prostých věřících. 
Pěší výlet Lacandónským deštným pralesem. 
Šnorchlování a přístrojové potápění v Tulumu 
ve vodách Karibského moře. Zelené pastviny 
plné pasoucího se dobytka viděné z koňské-
ho sedla v zapadlé osadě Montepío na pobřeží 
Mexického zálivu. Úspěšný výstup na nejvyšší 
horu Mexika, 5 611 metrů vysokou Citlaltépetl, 
dávno vyhaslou sopku, jejíž vrchol má po celý 
rok sněhovou čapku. Ruiny mayských měst 
Palenque, Uxmal a Yaxchilán, zapotécký Monte 
Albán, toltécká Tula nebo Teotihuacán…

Mexiko je nádherná země a tamní život a pro-
středí jsou na hony vzdálené takřka všemu, 
na co je uvyklý obyčejný Středoevropan. 

Podrobnosti na 
http://roveri.wulf.cz/kronika/mexiko/ 

Sokol, RS301, 77. středisko ROD SOVY Praha 10

ARMÉNIE

V půlce srpna 2007 jsme se vrátili do zakavkaz-
ských zemí – přistáli jsme ve Tbilisi, hlavním 
městě Gruzie. Byli jsme čtyři – tři kluci a jedna 
holka. Po několika dnech, kdy jsme byli ubyto-
vaní v levném „Hotelu Manéž“ a stihli si projít 
město a podívat se i do kina, jsme vyrazili na jih 
do Arménie. Po zařízení víz na hranici a vtipné 
celní deklaraci, kterou jsme napsali v jim nesro-
zumitelné češtině, se změnila abeceda (z jed-
né nám nesrozumitelné na jinou – a ani jedno 
z toho nebyla azbuka). V městečku Alaverdi 
jsme poprvé měli možnost vidět místní armén-
ské kláštery, které jsou rozesety po celé zemi, 
jsou prastaré a pěkné. Ale svezli jsme se také 
lanovkou nad místní, zpola opuštěnou továrnou 
a několikrát s radostí využili obrovské pohos-

 Yucatán, El Arco – ruiny mayského města Labná (Mexiko)
 U pastevců pod horou Aždahak (Arménie)
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tinnosti místních lidí. Dál jsme pokračovali opět 
„mašrutkou“ – minibusem typu Ford Transit, 
naplněným 10–20 lidmi. Cestou k jezeru Sevan 
jsme si prohlédli dalších několik klášterů, stano-
vali v opuštěném parčíku a smlouvali s taxikáři. 
Většina lidí mluvila kromě arménštiny také rus-
ky, což komunikaci trochu usnadňovalo (s pár 
základními slovíčky se díky podobnosti češtině 
na základní věci domluvíte). Z města se sym-
patickým jménem Kámo jsme vyrazili do hor 
s nejvyšším vrcholkem Aždahakem (3 598 m. n. 
m.), kde jsme několik dní procházeli malebný-
mi kopečky a občas potkávali místní pastevce. 
Přespali jsme před chrámem v Garni, na jehož 
stavbu dal peníze Nero. Pak jsme projeli Jere-
vanem a jeli dál na jih k městu Sisian, v jehož 
blízkosti jsme si za asistence pouze arménsky 
mluvícího taxikáře Merchaka (a jeho i anglic-
ky mluvící sestry na telefonu) prohlédli míst-
ní „stonehenge“ Zorakarer, chrám u městeč-
ka Tatev a i místní autentické horké prameny 
uprostřed staveniště a nepořádku. Z prohlídky 

Jerevanu v samém závěru nelze nezmínit půso-
bivý památník genocidy.

Celá cesta takto zabrala asi tři týdny (a kama-
rádi si ji ještě prodloužili o další část v Gru-
zii). Z hlediska příprav byla celá akce řešená 
poměrně na poslední chvíli – před létem se nám 
podařilo shodnout na termínu a překontrolovat 
si potřebná očkování, koncem července jsme 
si koupili letenky a bylo to. Do Gruzie nebyla 
potřeba víza. Letenky stály cca 17 000 Kč, zbytek 
cesty pak mohl být kolem 5 000 Kč, v Arménii je 
o něco levněji než u nás.

Ladislav Pelcl – Bilbo, 25 let

středisko Hiawatha Praha (www.hiawatha.cz)
kontakt ladislav@pelcl.cz

Mohu poskytnout informace o dalších expedicích: 
Skotsko 1999, Turecko 2002, Kyrgyzstán 2003, 
Gruzie a Azerbajdžán 2005, Maroko 2006

 Kláštery Sevanavank s jezerem a městem Sevan v pozadí (Arménie)
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FOLK?

V dnešní době by se dalo říct, že tento hudeb-
ní žánr vymizel, ale opak je pravdou. Krátkou 
recenzí bych vám rád ukázal, že i skrz tento 
hudební směr se dá říci mnohé.

BABYLON POPRVÉ!

Poprvé sem se seznámil s Pavlem Klingerem, 
zpěvákem Babylonu, na afterparty KPZtky, 
kam byl přiveden jako kulturní host.
Vypadal sebevědomě a měl velmi osobitý 
humor. Připadal mi podobný Sereju Tankia-
novi (zpěváku z hard-core skupiny System Of 
A Down). Moje očekávání bylo hard-core „náře-
zu“, což jsem se vcelku mýlil… 
Byl jsem mile překvapen. Pavel Klinger začal 
bez ostychu folkově zpívat o válce, smrti, smys-
lu života, lásce, vztazích a ženách s takovou 
sladko-hořkostí a velkou dávkou emocí, že jsem 
nevěřil, že to u folku vůbec jde.

KONCERT NA KLAMOVCE

Po příjemném vystoupení Pavla Klingera jsem 
se rozhodl zajít na koncert, abych mohl slyšet 
písně v podání všech nástrojů, které kapela má 
– akordeon, housle, fl étnu, klávesy a samozřej-
mě dvě kytary.
Babylon bere své texty se zvláštní životní 
ironií a každá píseň je před svým začátkem 
s náležitým humorem okomentována, tudíž je 
konečný dojem a požitek zcela jiný.
„Z postele mám pocit, že asi nevstanu, vždyť 
svět si neřekne, bez tebe přestanu…“
Neříkali jste si něco podobného tisíckrát? Když 
jste vstávali do školy, do práce? Ano, určitě ano. 
A právě takto začíná text písně „Den moderního 
člověka“. Babylon se zamýšlí nad smyslem živo-
ta, který se i těm nejšťastnějším lidem zdá občas 
trošku zbytečný. Tato píseň popisuje rychlost 
životního stylu a stereotyp „moderního člově-
ka“, který už ten svůj život ani moc nežije, spíše 
přežívá. Vždy, když ji poslouchám, nutí mně 
přemýšlet o svém vlastním životě. A to je vel-
mi dobře, zjišťuji totiž, že život je vlastně pořád 
hezký a stereotyp mě ještě moc nezastihl.

Na http://www.skupina-babylon.cz najdete písnič-
ky ke stažení.

CO JE PRO MNE KULTURA?

Hudba: Doors, Pink Floyd, SOAD, Gardenzitty 
sound systém, White Stripes, Kekel, Hm, Ilam 
Filmy: Americká krása, Pulp Fiction, Devátá 
brána, Monty Python’s, Matrix, Pár Pařmenů.
Divadlo: Jára Cimrman
Knihy: Den trifi dů, Tibetská kniha mrtvých, 
Harry Potter, Mládí v hajzlu

Zdeněk Hásek – Buddha
foto: archiv autora

Buddha

    Kultura podle…
          Buddhy – Zdeňka Háska
Zdeněk Hásek (17 let) studuje 2. ročník střední průmyslové školy. V současné době je prezidentem 
Roverské Žižkovské republiky, kterou se mu za velké pomoci dalších podařilo obnovit a moc za to 
všem děkuje. Jinak žije svůj studentský život a je rád, že je vše tak, jak je.
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    Kultura podle…
              Šuměnky – Alex Bernardové
Šuměnka vyrostla v severočeských Teplicích, ve zplodinách, smogu a věcné inverzi, a nyní se snaží 
nadýchat se co nejvíce čistého vzduchu v Českých Budějovicích, kde již pátým rokem studuje, aby se 
mohla stát „vědcem“, a kde, jak praví klasik, „by chtěl žít přeci každý…“ 
Skautingem prochází v poslední době jako v mlze, nikde není vidět, na chvíli se zjeví (jako např. při 
přípravách ObRoku 2007), ale pak mlha zhoustne a na nějakou dobu opět zmizí…

KULTURA JE KRAJINA KOLEM NÁS.

Krajina je odrazem přítomnosti člověka. Jak kra-
jina podléhala a podléhá lidským rozmarům, 
se můžeme dozvědět v knize kolektivu autorů 
v čele s Jiřím Sádlem „Krajina a revoluce“, ve kte-
ré se autoři snaží vyvrátit mýtus o „nedotčené 
krajině”. Jak člověk svou přítomností ovlivnil 
prvky v krajině, které nyní obdivuje a chrání 
jako „původní“? Je rumiště za domem, o které 
nikdo nestojí a zarůstá si po svém, nově vznika-
jící divočinou, nebo prostě jen kulturní plácek 
plný živin zarůstající plevelem?

SÁDLO, Jiří. Krajina a revoluce, Praha : Malá 
Skála, 2005.

„Krajiny vnitřní a vnější“ popisuje Václav Cílek 
v knize, která nás nutí zamyslet se nad tím, co 
vidíme kolem sebe. Vliv krajiny na duši. Jak 
jsme ztratili vnímavost vůči krajině a přírodě 
(kdy zasít a kdy sklidit) a získali ji k jiným (kul-
turním) věcem například ve městě: náboženská 
či sociální symbolika chrámů, portálů či domov-
ních štítů (dnes, symbolicky přeneseno, portály 
hospodské, podle kterých snadno odhadneme, 
kam vstupujeme). 

Ve vnitřních krajinách popisuje autor vztah 
mezi duší krajiny a člověka – stejně jako člověk 
ovlivňuje krajinu, ovlivňuje krajina duše těch, 
jež v ní žijí. Poskytuje výklad toho, co v kraji-
ně vidíme, jak se vše odráží v kultuře současné 
i v kulturách dávno zaniklých. Krajinu ukazuje 
jako kulturní fenomén: „Česká povaha je napro-
ti tomu uzavřena do kotliny. Je tvrdší, smutněj-
ší, melancholičtější, hůře se do ní proniká. Navíc 
jako celek nemáme moře, které dává rozlet 
a pojem velikosti, z toho pramení malichernost, 
česká malost.

CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha : 
Dokořán, 2005

KULTURA JE…

… cesta do školy panelákovým sídlištěm, boty, 
které mám na nohou, nápisy na zdi, náku-
py v historickém centru města, sbírka obrazů 
v muzeu, hodiny na věži, výlety do „přírody“, 
její historie, sluchátka mp3 přehrávače v uších, 
hudba, která v nich hraje.

Šuměnka
foto: archiv autorky

Šuměnka
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Písči… Písči…, volám si jen tak v duchu 
do houští vedle sebe a snažím se být nevidi-
telný. Pod větví to šustne a Písčák, jako kdyby 
to slyšel, se na mě z huňatého svetru potutelně 
usměje. Smíchy bychom oba nejraději vyprskli, 
ale nejde to. Nesmíme se prozradit. Padá mlž-
ná, srpnová, jizerskohorská tma. Zima a bahnité 
vlhko nás tahají za kabát. Všude kolem nás klo-
pýtají noví Nadějáci a hledají pomníček, ukrytý 
kdesi uprostřed bažiny. Porscheho smrt. Tam 
je místo srazu. Místo, které se nesmazatelným 
písmem vepíše do duší a těl účastníků dalšího 
ročníku tohoto ojedinělého roverského tábora. 
Tábora uprostřed čarokrásných hor. 

Směle mohu říci, že tábor Naděje, organizova-
ný libereckým 22. oddílem střediska Stopa, se 
stal za více než desetiletí své existence téměř 

legendou. Stejně jako Ruprno nebo Předěl 
ze stejné dílny. Existuje totiž, se dvěma výjim-
kami, nepřetržitě od roku 1996, a prošly jím 
desítky roverů a rangers snad ze všech koutů 
naší republiky.

A ti všichni si mohou právem říci, že tenkrát 
v Jizerských horách prožili neuvěřitelných čtr-
náct dní nesmazatelného přátelství, sebepřeko-
nání a sebeobjevování. Museli ze sebe dostat to 
nejlepší a někdy možná i to nejhorší, čeho jsou 
schopni. Kdo neuměl spolupracovat, naučil 
se. Kdo neuměl lézt po skalách, zkusil to. Kdo 
nedokázal rozdělat oheň téměř holýma ruka-
ma, dokázal to. Kdo myslel, že na něco nesta-
čí, zjistil, že to není pravda. A kdo nedokázal 
proniknout do svého já, přiblížil se k poznání 
sebe sama. 

Museli ze sebe dostat to nejlepší a někdy možná i to nejhorší, čeho jsou schopni.

Naděje – roverský tábor,
            který vezme za srdce



Své k tomu mohou říci i účastníci zatím posled-
ního ročníku. Co do počtu zatím nejsilnější-
ho. Ročníku 2007. Zpočátku velká neznámá, 
na konci přetěžké loučení, a přese všechno se 
stále často scházejí. A ročník? To je v podsta-
tě takové rozpoznávací znamení. Všichni jsou 
Nadějáci, se stejnými nebo podobnými zážitky, 
ale ten ročník… „Hele Lojzo, kterej jsi ročník, 97 
říkáš?“ „Aha, tak to jsi byl s Fémou, že jo. Já jsem 
99.“ Krásné znamení. Jako na vojně. Za kolik to 
máš bažante?

Nedávno mi při svačině spadnul v čekárně 
kousek chleba na zem. Bezmyšlenkovitě jsem 
jej zdvihnul a hladově pozřel. Okolo sedící se 
na mne s nechutí zašklebili. Jakási maminka 
počala své ratolesti vštepovat zásady osobní 
hygieny, dávajíc mne za špatný příklad. Zase se 
dělám neviditelným. Ráno se sprchuji studenou 
vodou a často se přistihnu, kterak s radostí běžím 
tu na autobus, tramvaj, nebo jen tak, pro radost. 

I k tomu může Naděje ukázat cestu. Já sám 
bych totiž zůstal od přírody lenochem, jako 
každý druhý. Netvrdím, že na Naději se učí jíst 
ze země, trpí se tam hlady a strádáním, neustále 
se cáchá ve studené vodě a od rána do večera 
jen běhá a běhá. To jsou nepřející a nepodložené 
pomluvy. Ovšem kdo na vlastní kůži zažije 
vyprávění z Karpatských her či Knihy o Jizer-
ských horách a na stejných místech prožije jis-
křivě mrazivá jitra a podmanivé večery, tomu se 
mohou změnit životní hodnoty. Pravda, časem 
a bez pravidelného tréninku se opět otupí, 
ovšem dobrý základ zůstane.

Volám tedy do skautského povětří. Neváhej 
a přijeď se o prázdninách zúčastnit jedinečného 
roverského zážitku svého života. Staň se součás-

tí ducha Naděje a všech principů skautingu. Těší 
se na tebe sehraný tým vedoucích tábora, který 
je v posledních čtrnácti dnech měsíce srpna ote-
vřen všem roverům a rangers ve věku od šest-
nácti do jednadvaceti let. A tak jako naděje nutí 
trosečníka k mocným tempům, bude i tebe nutit 
k tempům ještě úpornějším, třebaže břeh je pří-
liš daleko.

A závěrem? Jedno krásné české přísloví praví, 
že na každém šprochu pravdy je trochu. Jak je 
to tedy s Nadějí? A není dobré se sám přesvěd-
čit? Přihlášky na tábor Naděje 2008 shromaž-
ďuje Jan Špička – Hastrman, tel. 777 124 435, 
hastrman@volny.cz.

Martin Synek – Olomouc a Jihlava
účastník Naděje 1996, 

instruktor Naděje 2007 a 2008

foto: archiv táboru Naděje

Tábor Naděje je živoucí legendou.

inzerce 
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    Jak být sexy
Vytáhli jsme pro vás nejlepší rady časopisů Harper‘s Bazaar, Elle a Maxim za posledních padesát let

Ten pocit, že jste nejkrásnější široko daleko, stojí za to.

Každá holka je krásná. Když ne v očích žen, tak 
v očích mužů téměř jistě. Jestli vám to nepřijde, 
máte několik možností, jak si to sama na sobě 
dokázat: 

• Nechte si narůst dlouhé vlasy. Zní to absurd-
ně, ale dělá to divy. Rozpuštěné vlasy dostanou 
muže na kolena uprostřed ulice. Drdoly taky. 
Pusťte pramen. 

• Naučte se chodit rovně. Říkali mi to od dese-
ti let a ještě to neumím, ale když si někdy dám 
záležet, má to okamžitý efekt. 

• Kupte si boty s dlouhou špičkou na vysokých 
podpatcích. Nebo aspoň trošičku vyšších. Jest-
li si vás do té chvíle nikdo nevšiml, od té doby 
vás nikdo nepřehlédne. Podpatky jsou zázrak. 

Ten pocit, že jste nejkrásnější široko daleko, stojí 
za to, i kdybyste pak měla celou noc přikládat 
obklady na oteklé nohy. 

• Kupte si novou sukni, ukazujte nohy, dokud 
vám ještě je tolik, že si to můžete s klidem dovo-
lit. Chlapům dělají sukně prostě radost. Pokud 
vám zatím ne, párkrát si je oblečte – uvidíte, že 
vás tušená pozornost okolí naučí sukně nosit. 

• Jděte si o půlnoci sama zatančit do klubu. Zní 
to jako návod na depresi, ale obvykle to skon-
čí euforií. Máloco tak zvedne sebevědomí, jako 
když vejdete do plného klubu, rozdáváte úsmě-
vy, všímáte si nenápadně, jak po vás všichni 
chlapi koukají, protože všechny ostatní holky 
na place včetně jejich partnerek jsou ten večer 
už okoukané. 
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• Buďte spokojená, uvolněná, ráda na světě. Nic 
k vám tolik nepřitáhne jiné lidi, ženy i muže, 
jako když z vás bude čišet radost a spokojenost. 
Naučte se, co vám dělá radost, choďte do lesa, 
do fi tka, do sauny, do divadla, čtěte pohádky, 
jednou za týden si přečtěte deset vtipů a ten 
nejlepší si zapamatujte a vzpomeňte si na něj 
pokaždé, když vám nebude úplně hej. Když 
budete uvolněná, když budete zdravit lidi prv-
ní, hlasitě a s úsměvem, když z vás bude vyza-
řovat klid, pohoda a radost, tak se nikdo nebude 
bát vás oslovit a za jednu cestu tramvají budete 
mít v kapse telefonní číslo na nejhezčího chlapa 
v soupravě. 

• Usmívejte se. Patří k předchozímu, ale zaslouží 
si samostatný bod. Taky mi to znělo banálně, 
dokud jsem neověřila, že úsměv zaslepuje lidi 
okolo nás. Můžete mít kocovinu, kruhy pod 
očima, popelavě šedou pleť, včerejší zmuchlané 
oblečení a páchnout kouřem z cigaret, ale když 
se na něj usmějete, bude ztracen. 

• Nevyprávějte o svých nedokonalostech. Jak 
tuhle psali v Elle: svému šéfovi taky nevyprá-
víte, že jste neschopná. Proč by měl váš part-
ner (kamarád, kamarádka) poslouchat, že jste 
hnusná? Když vás nutí do dvoudílných plavek 
před svými kamarády, není to proto, že by jim 
chtěl ukazoval, kde máte strie a špeky. Pravdě-
podobně vůbec netuší, že nějaké máte. Je pře-
svědčen, že jste opravdu, ale opravdu krásná, 
a chce se s vámi pochlubit. Zní to dost crazy, 
ale… když si myslí, že jste krásná, tak mu to 
nevymlouvejte. Pravděpodobně to dokáže 
zhodnotit líp než vy.

• Buďte svá a buďte si vědoma toho, co chcete. 
Ono to vypadá, že chlapi hledají poslušné hodné 
ženy, které budou sedět doma a vařit teplé veče-
ře… NE! Chlapi, aspoň ti normální, stejně jako 
my, ženy, chtějí mít vedle sebe člověka s velkým 
Č. Člověka, který si váží sám sebe, své práce, 
svého času, svých dobrých vlastností a přijímá 
se se svými špatnými…člověka, který má plá-
ny do budoucnosti a umí o nich vyprávět, který 
má spoustu různých zájmů, který je rád na svě-
tě a chce v něm po sobě nechat nějakou stopu. 
Takže, jestli zatím nevíte, kdo jste a co chcete, 
rychle to zjistěte. Spokojené partnerství pak už 
přijde samo. 

• Buďte drzá nebo, lépe řečeno, buďte odváž-
ná. Spousta z nás je na světě nespokojená jenom 
proto, že se moc bojí. Pořád se bojíme něco zku-
sit, tak radši žijeme tak, jak se nám nelíbí (někte-
ří ani nemáme odvahu všimnout si, že se nám 
to tak nelíbí). Na světě jste jenom jednou, tak 
zkoušejte, co se dá, co svět kolem vás vydrží. 
Berte život trochu jako hru – nejen v partner-
ství, ale i v práci. Ještě jsem si nikdy neřekla 
o zvýšení platu? A proč to nezkusit právě teď? 
Ještě nikdy jsem si nepovídala se šéfem o tom, 
co mě ve fi rmě trápí? Co to risknout a pozvat 
ho na oběd? Protože: co mi hrozí? Že si o mně 
bude myslet, že jsem blbá, a řekne to kolegům? 
No a co?! Je snad nějak hodnota mě jako člově-
ka závislá na tom, co si o mně můj šéf myslí? 
Anebo: ještě nikdy jsem nezamávala přes celou 
hospodu na kluka, který vypadá, že se na mě 
už pět minut dívá? Tak je nejvyšší čas to zku-
sit – buď získám nového známého, nebo aspoň 
dobrou zkušenost. 

• Naučte se za všech okolností říkat pravdu. 
Nemusíte jít do úplných podrobností, nemusíte 
chlapovi, který se vám nelíbí, říct: „Sorry, fakt 
ti smrdí z pusy, takže z tohohle nic nebude.“ 
Ale určitě mu musíte říct: „Promiň, já s tebou 
nechci být (nechci na kafe, nechci strávit odpo-
ledne atd.)“ Snažte se být pravdivá k ostatním 
i k sobě – když vztah nefunguje, přiznejte si, 
že nefunguje. Když ho nemilujete, nesnažte se 
tvářit opačně, nesnažte se ze soucitu ho udržo-
vat v iluzi. Když ho milujete, netvařte se, že je 
vám ukradený. Kdo si lže do vlastní kapsy, kdo 
tvoří různé konstrukce výmluv a důvodů, proč 
něco neudělat či neříct, kdo neumí říct na rovi-
nu sám sobě, co vlastně chce a nechce, zadělá-
vá si na velké duševní a partnerské problémy. 
Vím, co říkám, taky mi připadalo, že můj psy-
choanalytik blábolí, když mi tohle vysvětloval 
poprvé. 

…takže, milé Jany, Radky, Petry, Aleny a Josefí-
ny, mějte se rády (to je nejtěžší), buďte odvážné 
(to je nejzábavnější), mluvte pravdu (to je nejdů-
ležitější) a žijte, dokud to jde (to je prostě boží). 

Palce vám drží vaše Sally
ilustrační foto: Eda Navrátilová – Andílek
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Slyšela jsem, že jste jednou ze spoluautorek eku-
menického překladu Bible. Jaký to byl pocit, pře-
kládat text, který je základním kamenem evrop-
ské kultury?

Na Českém ekumenickém překladu se podíle-
lo mnoho lidí. Můj přínos je značně okrajový, 
měla jsem na starosti pouze revizi překladu 
Jeremiáše. I tak to byla nesmírně přínosná 
a krásná práce, na niž velmi ráda vzpomínám. 
Stejně tak si ráda připomínám celou řadu 
vzdělaných a moudrých biblistů, kteří v pře-
kladatelské komisi působili. V té době byla 
pro nás práce na překladu Starého zákona 
jakýmsi asylem, do něhož jsme se utíkali před 
šedivou a tíživou atmosférou Husákova reál-
ného socialismu. 

Kdy jste se začala zajímat o judaismus a proble-
matiku Blízkého východu?

O judaismus se zajímám prakticky od dětství. 
Dnes už neumím říci, proč mne judaismus 
prakticky od prvního seznámení s ním fasci-
noval. Není v tom pouze několik racionálních 
důvodů, ale také cosi iracionálního, o čem je 
velmi těžké hovořit. Vždy jsem chtěla nav-
štívit Izrael, plánovala jsem si to již od konce 
sedmdesátých let, i když to tehdy bylo nesmy-
slné přání, asi jako dnes chtít letět na Mars. Ale 
věřila jsem, že až komunismus padne, do Izra-
ele se podívám. A splnila jsem si to, zatím pět-
krát. Problematika Blízkého východu v širším 
smyslu je trochu něco jiného, musela jsem se jí 
zabývat až na svém pracovišti, na Západočeské 
univerzitě.

Proč jste založila Ligu proti antisemitismu? Co 
bylo onou pomyslnou „poslední kapkou“?

Liga proti antisemitismu byla výsledkem náh-
lého nápadu. V noci mě to napadlo a během půl 
hodiny bylo prohlášení sepsané. Ráno jsem je 
konzultovala se dvěma kolegy z Plzně a pak 
jsem text rozeslala. Šířil se jako lavina. Důvo-
dy založení LPA jsou zřejmé, nenávist k Izraeli 
a k Židům se občas objevovala dokonce mezi 
studenty, ve vulgárnější podobě pak v inter-
netových diskusích, jejichž šílená a bezuzdná 
nenávist mne zpočátku naprosto šokovala, ale 
poslední kapkou asi bylo několik sprostých 
anonymních mailů a dopisů, které jsem dostala. 
Byly v nich nadávky a výhrůžky s jednoznačně 
antisemitským významem. Mí dobří přátelé, 
Židé, mi pak řekli: „Vítej mezi námi. Tohle my 
vidíme skoro denně.“ A mně došlo, že s tímhle 
nechci žít, že už nemůžu dělat, že se mně tohle 
netýká, když tak skvělí lidé, jako jsou mí přáte-
lé, čtou tak hrozně zlá slova. Tady v naší zemi, 
dnes, tolik let po šoa. To nelze přejít mlčením.

Čeho jste chtěla dosáhnout?

Cíle LPA jsou známé: měli bychom všemi legál-
ními prostředky vzdorovat projevům antisemi-
tismu. A také jsem chtěla vyburcovat českou 
společnost, která jako by o tomhle problému 
nechtěla vědět. Vím, že v tomhle úsilí nejde pou-
ze o Židy, ale také o Čechy, nyní se rozhoduje 
o budoucnosti. Ostatně o budoucnosti se rozho-
duje každý den, záleží na nás, jaké dějiny píše-
me. Nedělám si iluze, že problém rasismu a anti-
semitismu vyřešíme, ale věřím, že každý, byť 
sebemenší krok správným směrem má smysl.

    Nejde o obohacování,
              ale o záchranu
Rozhovor s Mgr. Věrou Tydlitátovou, Th.D. o judaismu, Lize proti antisemitismu a možnostech 
dialogu.

Myšlenky
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Jak Liga funguje?

Liga není v přesném smyslu organizací. Je to 
velmi volné sdružení lidí, kteří o sobě vědí, 
mohou se rychle informovat pomocí internetu, 
mohou si sdělovat zkušenosti, rady a poskyto-
vat si pomoc. Nemáme účet, kancelář, nemáme 
nic než své vlastní síly a zdroje, každý za sebe. 
Jestliže je třeba něco výjimečně zaplatit, platí to 
někdo z nás ze svého. Jestliže je třeba něco pře-
ložit nebo rozepsat, vypracovat právní analýzu 
nebo napsat článek, dělá to někdo z nás. Před-
nášíme zadarmo o problémech antisemitismu 
nebo informujeme o židovské kultuře. 

Čím podle vás antisemitismus nejvíc ohrožuje 
naši i světovou společnost?

Antisemitismus ohrožuje každou společnost, 
v níž se objevuje, sám sebou. Svou nespravedl-
ností, lhaním, ponižováním lidí, násilím, které 
plodí, špínou, kterou šíří. Škodí nejen Židům, 
v mnohem větší míře škodí svým stoupencům. 
Z lidí dělá bestie, nemyslící roboty, orientu-
je je ke smrti. Všimněte si té fascinace násilím 
a smrtí, kterou antisemité vyjadřují různými 
způsoby. Uctívají nacistické vůdce, někdy obdi-
vují vyložené psychopaty, navzájem se ujišťují 
o úplně nesmyslných paranoických předsta-
vách, soustavně vědomě lžou. Destrukce cha-
rakteru je u takových lidí téměř nevyhnutelná, 
pokud se včas nevzpamatují.

Proč v České republice antisemitické tenden-
ce sílí, i když se už de facto nemají vůči komu 
vymezovat? Současný počet židovských obyva-
tel ČR tvoří pouhý zlomek předválečné židov-
ské minority, která čítala 120 000 lidí. Na koho 
vlastně útočí současní čeští antisemité?

Antisemitismus sílí v celé Evropě. Nevím, co 
je toho přesnou příčinou, ale psychologicky to 
lze vysvětlit. Evropané se v různé míře podíleli 
na strašlivé genocidě šoa. Ne všichni, samozřej-
mě, ale ti, kdo nemají zcela čisté svědomí, třebas 
i pro chování svých předků, mají někdy nutka-
vou potřebu očistit sebe sama tím, že zavrhnou 
tehdejší oběti. Nacisti a jejich potomci se už 
nechtějí kát. Už mají dost pocitu viny. Chtějí 

najít znovu svou sebejistotu, a proto si hledají 
argumenty, že ti vraždění nesou na svém osu-
du nějakou vinu, že si za to mohou sami. Tím či 
oním. Jsou prostě špatní a hodní smrti.

A kdo vlastně jsou současní čeští antisemité?

Existují různé analýzy této otázky. Jde o lidi 
nějak frustrované současnou situací v naší zemi. 
Ti lidé nejsou schopni pohybovat se ve svobod-
ném demokratickém prostředí, najít své mís-
to ve společnosti. Sdílený antisemitismus jim 
poskytuje pocit nějaké identity, ti lidé konečně 
někam patří. Mají své kamarády, kumpány se 
stejnými životními názory. Mohou si hrát kon-
spirační hry a opájet se sebeobdivem k údaj-
nému hrdinství. Mohou být naprosto zbabělí, 
a přesto se cítí být čímsi jako vojáky, bojovníky. 
A mají společného nepřítele, jemuž lze celkem 
beztrestně klást za vinu vlastní selhání, neúspě-
chy a obavy. Na druhé straně se tito lidé mohou 
rekrutovat z poměrně úspěšných populistů, 
kteří si od primitivní ideologie slibují politické 
body. Mohou to být i úplně jiní lidé s různými 
osobními důvody. Vždy jsou to však lidé nějak 
narušení. Kdybych potkala příjemného, inteli-
gentního, úspěšného člověka, mohl by mi být 
sebevíce sympatický, ve chvíli, kdy by se proje-
vil jako antisemita, okamžitě bych s ním přesta-
la komunikovat a skončil by u mě na celé čáře. 
Asi stejně, jako kdyby se přiznal, že je sadistic-
kým pedofi lem.

Cíle LPA jsou známé: měli bychom všemi legálními prostředky 
vzdorovat projevům antisemitismu.
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Antisemitismus bývá označován za nejtrvalej-
ší zášť v dějinách lidstva. Kde podle vás tkví 
kořeny natolik úporné nenávisti, která židovský 
národ pronásleduje celá staletí?

I na toto existují různé odpovědi. Přiznám se, 
že žádná mě nepřesvědčuje. Antisemitismus 
je natolik odporný jev, že se zdráhám hledat 
a vidět nějaké jeho racionální kořeny.

Frekventovaným tématem většiny církevních 
a náboženských organizací v dnešní době je 
ekumena a mezináboženský dialog. Jak hodno-
títe aktuální vzájemné vztahy Židů a křesťanů 
v ČR?

V poslední době se zdá, že se vztahy mezi 
křesťany a Židy hodně zlepšují. Existují různé 
iniciativy a platformy, kde se vede velmi přá-
telský a velmi otevřený dialog. Podmínkou 
takového dialogu ovšem je naprosté zřeknutí 
se jakékoli misie ze strany křesťanů. I tak máme 
před sebou ještě velmi dlouhou cestu. Právě 
antisemitismus je jednou z překážek na této 
cestě, byť dnes antisemité nejsou vždy křesťané 
a dokonce jsou mnohdy silně protikřesťanští, 
Židé si tradičně projevy antisemitismu spojují 
s církví. Tato hořká zkušenost mnoha gene-
rací nezmizí za několik desítek let, nedůvěra 
se odbourává těžko a pomalu. Každý projev 
křesťanského antisemitismu, ba dokonce i jisté 
arogance a přezírání, ji posiluje a cestu ke smíru 
prodlužuje.

V čem si myslíte, že může poznávání judaismu 
a židovské kultury obohatit naši společnost?

Je to prosté: naše společnost, ať chce či nech-
ce, ať si to uvědomuje či neuvědomuje, je také 
židovská. Evropa vyrůstá nejen z pohanských 
kořenů Keltů, Germánů a Slovanů, a nejen 
z velké tradice Řecka a Říma. Snad ještě více 
vyrůstá z hodnot Bible. A Bible, nejen Starý, ale 
dokonce i Nový zákon, je dílem Židů. Poznání 
židovství je tedy pouze sebepoznáním Evropy, 
seberefl exí nutnou, nemáme-li nejprve kulturně 
a později i fyzicky zmizet z jeviště dějin. Celá 
kultura a civilizace jsou jen tenkou slupkou 
na oceánu chaosu a zmaru. Biblická tradice je 
podstatným faktorem, který naši civilizaci drží 
pohromadě. Nejde tedy o pouhé obohacování, 
ale o sebezáchranu.

Za rozhovor děkuje J. P. Poncarová – Veve
foto: archiv V. Tydlitátové

Věra Tydlitátová

Mgr. VĚRA TYDLITÁTOVÁ, Th.D.

Vystudovala FF UK v Praze obor religionistika, 
doktorát získala na ETF UK za disertační práci 
Symbolika hradeb a bran ve Starém zákoně. Je 
vedoucí Centra blízkovýchodních studií Filo-
zofi cké fakulty Západočeské univerzity v Plz-
ni. Jejím oborem je judaismus a příbuzné disci-
plíny. Publikuje odborné a populárně-vědecké 
práce a věnuje se také výtvarné tvorbě.

1. května 2007 založila Ligu proti antisemitismu.
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  Místa, kde se ještě nezvonilo
      Kuba – Ostrov včerejšího dne
Sousloví „Cuba libre“ (svobodná Kuba), název slavného drinku, je ještě větším oxymórem než zbor-
cený tón Máchovy harfy. Tento fakt si bohužel neuvědomuje ani spisovatel Gabriel García Márquez, 
který se objímá a přátelí s Fidelem Castrem, aniž registruje stovky uvězněných či vyhnaných kolegů 
literátů, ani studenti honosící se tričkem s půvabnou tváří Ernesta Che Guevary. Pravděpodobně 
netuší, že jejich hruď nezdobí bojovník za svobodu, ale profesionální revolucionář a iniciátor maso-
vých poprav…

Z BLÁTA DO LOUŽE

Od r. 1933 vládla Kubě vojenská diktatury gene-
rála Batisty, režim dosti tvrdý a zkorumpova-
ný. R. 1956 začali o moc usilovat aktivisté tzv. 
kubánské revoluce, mimo jiné Fidel Castro či 
Ernesto Guevara. Po třech letech bojů revolucio-
náři zvítězili, tehdy za nadšené podpory většiny 
kubánského lidu. Přívrženci minulého režimu 
byli hromadně popravováni a krutě mučeni, ti, 
kteří rychle poznali, odkud vítr vane, a nesdíleli 
Castrovu vizi nové Kuby, sdíleli jejich osud či 
hromadně odcházeli do zahraničí (v letech 1959–
1970 opustilo Kubu na půl milionu lidí). Nadše-
ní z budování nového, spravedlivého státu záhy 
vystřídala deziluze a vzápětí hrůza z toho, kdo 
nyní celý ostrov a jeho obyvatele ovládá. 

MYŠÍ DÍRY

Synonymem revolučního teroru je věznice 
La Cabaňa, místo, kde byly popraveny stovky 
Castrových odpůrců, a které je dodnes proslu-
lé i svými „ratoneras“(myšími dírami), což jsou 
kobky extrémně malých rozměrů, v nichž byli 
někteří vězni drženi. La Cabaňa byla sice r. 1985(!) 
uzavřena, avšak nedostatkem vězeňských zříze-
ní Kuba rozhodně netrpí, ba naopak. Desítky 
politických vězňů (političtí a kriminální jsou zde 
promícháni) v kubánských věznicích zemřely 
hlady. Dokud ještě žili, potírali si někteří z nich 
po celém těle výkaly – ve snaze ubránit se před 
znásilněním. Jako všechny lidové režimy, i ten 
kubánský měl své pracovní tábory. Vězni byli 
nasazeni v kamenolomech nebo v zemědělství, 
pracovali téměř nazí, neposlušnost byla trestána 
např. několikahodinovým ponořením do latríny.

TÝDNY V KLECÍCH SE ZLOČINCI

Ve věznici Tres Macios byly počátkem 60. let 
znovu zavedeny železné klece, cely o rozměru 
1 × 1,8 × 10 m, do nichž byli zavřeni političtí 
vězni společně s nejnebezpečnějšími násilníky, 
a zůstali tam uvězněni po celé týdny bez vody 
a jakéhokoliv hygienického vybavení. Zvlášt-
ní pozornost si zaslouží politické vězenkyně 
– ženy, jichž bylo od r. 1959 zatčeno více než 
1100. O podmínkách, v nichž žijí, vypovídá 
dr. Martha Frayde, bývalá představitelka Kuby 
v UNESCO v publikaci Černá kniha komu-
nismu: „Má cela měřila šest metrů na tři. Bylo 
nás v ní dvacet dva a spaly jsem po dvou nebo 
po třech na palandách. (…) Záchody vůbec 
nešlo splachovat. Zaplnily se a začaly přetékat. 
Vytvořila se vrstva výkalů a zaplavila naše cely. 
(…)“.

Cuba libre… na tomto snímku snad.
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ZMĚNA? ALE NE…

Největší vlna represí vůči opozici za posled-
ní dobu proběhla v březnu r. 2003, kdy bylo 
postupně zatčeno a následně odsouzeno 75 
politických aktivistů k dlouholetým trestům 
v rozmezí 6 až 28 let vězení. Většina z nich živo-
ří i dnes v katastrofálních podmínkách, je vysta-
vována soustavnému psychickému nátlaku, 
trpí nedostatečnou lékařskou péčí a téměř nemá 
možnost komunikovat s rodinou. 

NEŽ SE ROZEDNÍ

Jedním z nejznámějších symbolů kubánského 
exilu je spisovatel Reinaldo Arenas, který byl 
na Kubě proklet hned třikrát: jako homosexuál, 
nonkonformní spisovatel a svobodomyslný člo-
věk. Byl několikrát uvězněn, pokoušel se o útěk, 
nakonec se mu z Kuby podařilo odejít. Coby 
slavný spisovatel žil v USA, ale svůj domov, 
jeho vůně a barvy do posledních dnů těžce 

postrádal. Své otřesné zážitky z vězení popisu-
je v knize „Než se setmí“ (viz níže). Roku 1990 
spáchal sebevraždu. Jeho dopis na rozloučenou 
končí slovy: „Cuba será libre. Reinaldo ya lo es“ 
– „Kuba bude svobodná, já už jsem.“ Doufejme, 
že se nemýlil. 

J. P. Poncarová – Veve
ilustrační foto: Jakub Urbánek 

KUBÁNSKÉ POČTY
• od r. 1959 bylo zastřeleno na 15–17 000 
osob
•více než 100 000 Kubánců prošlo pracov-
ním táborem nebo vězením
• jen v letech 1959–1970 ostrov opustilo 
na 500 000 lidí
• básník Jorge Valls, uvězněný za svědectví 
ve prospěch občana obviněného z kolabora-
ce s Batistovým režimem, strávil ve vězení 
7 340 dní, tedy přes 20 let

LITERATURA
• Arenas, Reinaldo: Než se setmí : Autobio-
grafi e, Praha : Český spisovatel, 1994, ISBN 
80-202-0480-6
• kolektiv autorů: Černá kniha komunismu : 
zločiny, teror, represe ; 2. díl, Praha ; Lito-
myšl : Ladislav Horáček-Paseka, 1999, ISBN 
80-7185-196-5, ISBN 80-7185-195-7 : 380.00
• Nálevka, Vladimír: Fidel Castro : Podzim 
diktátora, Praha : Epocha, 1997, ISBN 80-
902129-3-X : 135.00
• Škoda, Stanislav, Hroch, Pavel: Kuba : 
ostrov, který se zdál, Praha : Dybbuk, ISBN 
80-86862-32-3

FILMY
• Petr Jančárek: Hlasy z ostrova svobody, 
ČR, 2001, 28 min.
• Pablo Rodriguez, Carlos Gonzáles: Kubán-
ské jaro, ČR, Rakousko, 2003, 28 min.

UŽITEČNÉ ODKAZY
• www.clovekvtisni.cz – informace o tradič-
ním happeningu na podporu kubánských 
disidentů „Cela“
• www.amnesty.cz – informace o možnostech 
pomoci politických vězňům

Kdy bude Kuba doopravdy svobodná?
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   A přeci jsme všichni stejní…
        nebo ne?
Stejná planeta, stejný kontinent, na první pohled i stejní lidé. Řeknete si, že lidé na Britských ostro-
vech se nemohou nijak zvlášť lišit od Čechů. Ale co když je opak pravdou?
Žádná učebnice ani kamarádovo vyprávění nedokáže nahradit váš jedinečný pocit, který získáte 
z dlouhodobější návštěvy cizí země. A když k tomu přičtete spoustu času stráveného pozorováním 
a prožíváním „zahraničních“ všedních dní, tak vás možná udiví, kolik zdánlivě drobných odlišností 
v Británii najdete.

ANGLICKÁ ZDVOŘILOST

Snad neexistuje člověk, jenž by „za kanálem“ 
nezažil tu obrovskou vlnu zdvořilosti, které se 
nám od Britů dostává. Je až neuvěřitelné, jak 
Angličané dokáží být milí, a to i vůči sobě. Každý 
den mě těšila pouhá skutečnost, že lidé děkovali 
za svezení řidičům autobusů. Tento projev úcty 
k vykonávanému povolání mne svým způsobem 
šokoval. Představte si, jaké by to bylo hezké, kdy-
by v Česku všichni cestující upřímně děkovali 
obsluze dopravního prostředku.

Ze všeho nejdůležitějšími slovy se tak stala „plea-
se“ a „thank you“. Bez toho se v této zemi prostě 
neobejdete. Kupříkladu ve chvíli, kdy jsem hledala 
jednu ulici v Brightonu a zeptala jsem se dle brit-
ského vzoru nějaké paní, jestli by mi mohla pomo-
ci, tak jsem nevěřila vlastním očím ani uším. Tato 
dáma se na mě nesmírně hezky usmála a s potěše-
ním mi vysvětlovala, kudy se mám dál ubírat. Div, 
že tam se mnou nešla a nekoupila mi plán města.

V souvislosti s tím mne zaráží přístup Čechů 
k cizincům. Do poslední chvíle většina z nás 
dělá, že ty chudáky s rozevřenou mapou ztra-
cené v centru Prahy nevidíme. Kde mají turisté 
brát odvahu zeptat se nás na pomoc, když se při 
pohledu na ně tváříme jako „kuří řiť“? Současně 
s tím musím podotknout, že se tamní lidé více 
smějí. Nevěříte? Tak se zkuste projít pražským 
metrem a rušnou ulicí v Brightonu. U nás byste 
veselé lidi spočítali na prstech jedné ruky, zatím-
co v Anglii by bylo potřeba použít své dvě ruce 
a ještě si alespoň jednu vypůjčit od souseda.

Mimo jiné mě udivilo, nakolik je Británie konzer-
vativní. O to víc mě překvapilo, že se to týkalo 

i oblékání. Vždyť každý z nás už někdy zahlédl 
proklamované heslo „Punk is not dead!“ na brit-
ské vlajce. V této zemi punk dokonce vznikl! Ale 
za celou dobu jsem v Brightonu ani v Londýně 
nepotkala jediného pankáče nebo anarchistu. 
Světlou výjimkou byl rastaman ze Senegalu, 
kterého jako cizince nepočítám. Není to zvláštní, 
že v zemi, kde vzniklo nejvíce hudebních a myš-
lenkových směrů, jdoucích proti proudu, jsem 
nepotkala žádného Angličana, jenž by výrazně 
vyčníval z davu? Schválně si všimněte, kolik lidí 

Ze všeho nejdůležitějšími slovy se tak stala „please“ a „thank you“.
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se v Česku snaží vypadat originálně (jestli se jim 
to daří, to už je jiná kapitola). Proto musím kon-
statovat, že mě britští lidé v tomto směru trochu 
unavují svým unifi kovaným vzhledem.

ČESKÁ PŘÍMOČAROST

Na obhajobu svého národa musím říct, že jsem 
si někdy nebyla jistá, zda jsou Britové ve svém 
jednání upřímní. Kulturně daná slušnost jim totiž 
přikazuje vyjít lidem vstříc s úsměvem na rtech 
za jakýchkoliv okolností. Ve společnosti tak nedo-
káží vyjádřit svůj názor a my můžeme jen hádat, 
jestli to přátelské chování pramení z jejich poci-
tů, nebo z konvenční zdvořilosti. Angličan by si 
například nikdy nedovolil prohlásit, že je někdo 
tlustý. On vás raději ponechá v mlze a řekne, že ta 
osoba není tak úplně hubená. Zato našinec si s tím 
hlavu neláme a klidně vás přirovná k buldozeru.

Nesmím vynechat ani typicky českou vlastnost, 
a totiž „jak udělat něco jednoduše, levně a ještě 
na tom vydělat“. Britovi přijde normální, když 
si jednou za čas koupí originální CD. Čech by 
vytřeštil oči a zeptal se: „Proč za to vyhazuješ 
tolik peněz? Stáhni si to z internetu, ne?“.

A kdybyste náhodou viděli na silnici ve Velké 
Británii auto zastavené u krajnice s otevřenou 
kapotou a někdo by se pokoušel opravit závadu 
motoru, tak to bude zajisté Čech. Protože Češi si 
přeci nezavolají toho „šíleně“ drahého autome-
chanika a raději zkusí opravit auto sami.

VŠUDE JAKO DOMA… (BOHUŽEL)

Ať se vám to líbí, nebo ne, jednu věc mají všich-
ni lidé společnou – zacházení s odpadky. Naše 
ulice posypané odpadky se nijak neliší od těch 
anglických. Je sice pravda, že se v obou přípa-
dech úklidové služby snaží frekventovaná mís-
ta udržet v čistotě, jenže i to je z dlouhodobého 
hlediska marné.

Zvláštností je, že v Británii nepotkáte tolik 
skládek. Víte proč? Není tam příliš lesů, ale 
zato mají „všepohlcující“ moře. Bylo mi trochu 
úzko, když jsem pozorovala jednu holčičku 
na pláži, jak si hraje s pytlíkem od chipsů. Zpr-
vu do něj vkládala kameny a pak je sypala zpět 
na pobřeží. Jenže sotva ji to přestalo bavit, tak 
prázdný obal popadla a mrštila s ním do moře. 
A když se jí vlivem přílivu pytlík vrátil, hodi-
la ho pro jistotu znovu do mořských vln. Její 
maminka o tom, co dělá velmi dobře věděla, 
ale neřekla nic. O rádoby rozumných dospělých 
a jejich vyhazování odpadků se raději moc roze-
pisovat nebudu, protože dělají to samé a v ještě 
větší míře.

Až příště uslyšíte někoho mluvit o zemích 
„zaslíbených“, kde se mají určitě lépe než v Čes-
ku, tak vězte, že to nemusí být tak úplně pravda. 
Raději se zaměřte na státy, kde se žije opravdu 
špatně v mizerných životních podmínkách. 
Vždyť jsou všichni lidé ve své podstatě stejní 
– touží po krásném životě a sami si mnohdy ničí 
podmínky, které by jim ten vysněný život při-
nesly. Važme si tedy toho, co máme, a neremcej-
me kvůli předsudkům a hloupostem.

Kristýna Vaňková – Darzí
v létě 2007 pobývala v anglickém Brightonu 

na jazykovém kurzu

ilustrační foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Mimo jiné mě udivilo, nakolik je Británie konzervativní.



33

„Nevěřte mým slovům,“ řekl Buddha
       Buddhismus Diamantové cesty
TOUHA PO ŠTĚSTÍ

Každý z nás touží po štěstí a snaží se vyhnout 
utrpení. V tom jsme si v porovnání s ostatní-
mi lidmi, ale i se zvířaty podobní. Hledáme to, 
co nás učiní trvale šťastnými a spokojenými. 
Ve skutečnosti ale velmi často usilujeme o to, co 
není trvalé, co má pomíjivou hodnotu. Podaří-
li se nám takovýto objekt štěstí nakonec získat, 
jednoho dne o něj zákonitě opět přicházíme. 
Náš život má tedy pořád příchuť rušivých emo-
cí a negativních pocitů. Z toho plyne, že chce-
me-li být trvale šťastní, je třeba usilovat o to, co 
se nemění, co má trvalou hodnotu. A co to je? 
Odpověď na otázku nabízí buddhismus. Nyní 
se pokusím seznámit vás alespoň rámcově s tím, 
čím buddhismus je a čím naopak není.

„Všechny objekty, které prožíváme, připomínají 
měsíc, který se odráží na vodní hladině. Nejsou 
ani skutečné ani neskutečné.“
Nágardžuna (indický mahásiddha žijící na počát-
ku našeho letopočtu)

PŮVOD SLOVA

Samotné Buddhovo učení se v sanskrtu nazý-
vá „dharma“ a v tibetštině „čhö“. Obě slova 
znamenají „jak se věci mají“. Nejsou zde žád-
ná dogmata ani tabu. Jeho cílem je plný rozvoj 
a svoboda těla, řeči a mysli. 

BUDDHA A JEHO UČENÍ

Buddha se narodil v Indii asi před 2 560 lety. 
Když mu bylo 29 let, opustil svůj domov za úče-
lem nalezení učení, které umožní bytostem 
rozpoznat opravdovou podstatu mysli. Po šes-
ti letech meditování dosáhl tzv. osvícení. Bud-
dhističtí učitelé jej popisují jako stav plný rados-
ti, neohroženosti a soucitu k ostatním bytostem. 
Je to stav bez lpění, averze, bez jakýchkoli ome-
zujících konceptů. 

Následujících 45 let Buddha učil tisíce nadaných 
žáků. Později na základě toho vznikly knihy. 
Kandžur, slova Buddhy, se skládají ze 108 svaz-
ků, které obsahují 84 000 konkrétních učení. Dále 
k nim přibylo 256 knih obsáhlých komentářů. 

Než Buddha zemřel, řekl něco, co buddhismus 
odlišuje od ostatních náboženství: „Nevěřte 
mým slovům jen proto, že je řekl Buddha. Vše 
dobře prozkoumejte. Buďte sami sobě světlem.“ 
Buddha tedy nepřikazuje, ale radí. Důvěřuje 
ve zralost svých žáků a ponouká je k tomu, aby 

„Kdo je spokojený, když nic nemá, je doopravdy bohatý.“
Nágardžuna
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byli kritičtí a slepě nepřijímali vnější pravdy. 
Nabízí jim praktické metody, jak dosáhnout 
takových výsledků, jakých dosáhl on.

„Je jedno, jestli jdeš, sedíš nebo spíš, dívej se 
do mysli, nepřetržitě a bez ustání. Toto cvičení 
je hodné námahy.“ 
Milaräpa (slavný tibetský básník, žil v letech 
1040–1123)

NEZAŘADITELNOST BUDDHISMU

Buddhismus je často považován za fi losofi i, 
psychologii či náboženství. Svým charakterem 
je však nezařaditelný. 

Filosofi e jako taková nám objasňuje věci na vněj-
ší úrovni slov a myšlenek. Ale teprve poté, co 
použijeme vhodné metody, které mění naše 
prožívání, projeví se v našem životě výrazněj-
ší změna. Z tohoto pohledu může buddhismus 
vést k trvalým přeměnám, protože nám dává 
praktický klíč k vnitřním i vnějším událostem 
zažívaným v každodenním životě.

Buddhismus i psychologie mají schopnost pomá-
hat lidem, ale Buddhovo učení je tu pro ty, kteří 
jsou zdraví. Cílem buddhismu je oproti psycho-
logii dosáhnout nejvyššího možného rozvoje: 
stavu buddhy. Stavu, který překračuje intelektu-
ální či terapeutické cíle fi lozofi e i psychologie. 

A i když se to na první pohled nezdá, je třeba 
říci, že buddhismus ve své podstatě není ani 
náboženstvím. Nejedná se o „víru“, ale o zku-
šenostní učení. 

Dle mého názoru je velmi zajímavé podívat se 
na buddhismus z hlediska pedagogického.

MALÁ, VELKÁ A DIAMANTOVÁ CESTA

Buddhovo učení lze rozdělit do tří skupin 
na Malou cestu, Velkou cestu a Diamantovou 
cestu. Malá cesta obsahuje učení např. o příčině 
a následku nebo o netrvalé existenci jevů. Velká 
cesta je zaměřena na rozvoj soucitu a moudrosti 
a je spojena s ideálem bódhisattvy (tedy toho, 

jehož motivací je prospěch všech bytostí). Dia-
mantová cesta je nejvyšší učení. Vede k přímé 
identifi kaci s cílem – se stavem osvícení. Tato 
metoda přináší nejrychlejší výsledky.

BUDDHISMUS NA ZÁPADĚ

Buddhismus Diamantové cesty je na západě vel-
mi oblíbený. Je tomu především díky dánskému 
učiteli Olemu Nydahlovi. On a jeho žena Hannah 
se v šedesátých letech minulého století stali prv-
ními západními žáky 16. Gjalwy Karmapy, jed-
noho z nejvyšších tibetských mistrů meditace. 

Po revoluci v roce 1989 začala vznikat meditač-
ní centra Diamantové cesty i u nás. V současné 
době je jich bezmála 50. V průběhu roku se zde 
konají pravidelné přednášky a praktické kurzy. 
Česko navštěvují i buddhističtí učitelé ze zahra-
ničí (např. lama Ole Nydahl, 17. Karmapa) 
a zajišťují předávání učení.

„Nejvyšší velkorysostí je dávat radost.“
Atíša (buddhistický jogín a učitel, žil v letech 
982–1054)

Vývoj v západních zemích poukazuje na to, že 
buddhismus není vázán jen na asijské země, ale 
může být cennou inspirací i pro člověka žijícího 
například ve střední Evropě.

Aleš Povolný – Mušilov,
praktikující buddhista

ilustrační foto: Jindra Šaršon – Vindra

LITERATURA:

• Ole Nydahl: Jak se věci mají
• Ole Nydahl: Moje cesta k lamům

KONTAKT:

• http://www.bdc.cz
•  Dotazy a připomínky pište na: 

musilov@email.cz
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    Etická čítanka
         Erich Fromm defi nuje lásku

„Skutečnost, že láska zahrnuje péči, je nejzřej-
mější v péči matky k dítěti. Žádné ujišťování 
o matčině lásce by se nám nezdálo upřímné, 
kdybychom viděli, že nedostatečně pečuje 
o novorozeně, že zanedbává krmení, koupání, 
vše, co mu poskytuje příjemný tělesný pocit; 
její láska v nás vyvolává silný dojem právě tím, 
že vidíme její péči o dítě. Nejiné je to s láskou 
ke zvířatům či květinám. Kdyby nám některá 
žena řekla, že miluje květiny, a my bychom vidě-
li, že je zapomněla zalévat, jistě bychom v její 
„lásku“ ke květinám nevěřili. Láska je aktivní 
péče o život a růst toho, co milujeme. Kde tato 
aktivní péče chybí, tam není láska. …“

„Odpovědnost by se snadno mohla zvrhnout 
v panovačnost, kdyby nebylo třetí složky lás-
ky, úcty. Úcta není strach a bázeň; ve shodě 
s kořenem slova „respektovat“ (respicere = 
dívati se na) označuje schopnost vidět člověka, 
jaký je, uvědomovat si jeho jedinečnou osob-
nost. Chci, aby milovaná osoba rostla a vyvíjela 
se kvůli sobě samé, svým vlastním způsobem, 
a ne proto, aby mi sloužila. Miluji-li jiného 
člověka, cítím se jedno s ním či s ní, ale s ním 
takovým, jaký je, ne takovým, jakého jej chci 
mít jako objekt pro svou potřebu. Je jasné, že 
taková úcta je možná jen tehdy, dosáhl-li jsem 
já nezávislosti; umím-li stát i chodit bez berlí, 
nemusím-li ovládat či vykořisťovat kohokoli 
jiného. Úcta existuje jen na základě svobody. 
„L’amour est l’enfant de la liberté,“ říká stará 
francouzská píseň; láska je dítětem svobody, 
a nikdy ne dítětem ovládání.

Abychom mohli mít k někomu úctu, musíme ho 
znát; péče a odpovědnost by byly slepé, kdyby 
je nevedla znalost. Znalost by byla planá, kdyby 
nebyla motivována péčí. Je mnoho vrstev zna-
losti; znalost, která je složkou lásky, nezůstává 
na povrchu, nýbrž proniká k jádru. Je možná jen 
tehdy, když mohu překročit péči o sebe samého 
a vidět druhého člověka z jeho vlastního hlediska. 
Mohu například vědět, že člověk je pohněvaný, 
i když to otevřeně neprojevuje; ale mohu jej znát 
ještě hlouběji, a pak vím, že je úzkostlivý a ustara-
ný, že se cítí osamělý a má pocit viny. Vím, že jeho 
hněv je jen projevem něčeho hlubšího, vidím, že 
cítí úzkost a rozpaky, že spíš trpí, než se hněvá.“

FROMM, E. Umění milovat. 
Praha: Orbis, 1967, str. 26–28.

ilustrační foto: Eliška Hanzlová – Pampeliška 

Haló… Najde se tu někdo ochotný zabývat se zprofanovaným pojmem „láska“? Možná vám připadá 
tak ohraný a sentimentální, že se o něm stydíte už i číst. (V tom případě se s Kmenem někam zašijte.) 
Anebo možná naopak je to pro vás slovo tak posvátné, že je podle vás hanba pokoušet se jeho obsah 
analyzovat. Tak či onak, zkuste dát šanci následujícímu úryvku z útlé knížečky Umění milovat 
od psychologa a fi losofa Ericha Fromma (1900–1980). Třeba spolu se mnou shledáte, že „něco na tom 
Frommovi je“. Ukázka, kterou jsem vybrala, popisuje čtyři základní prvky, podle autora společné 
všem formám lásky. Jsou to péče, odpovědnost, úcta a znalost.

Iva Pecháčková – Pískle

Láska je aktivní péče o život.
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CHRONOLOGIE LÁSKY

Základní mnou zvolená fi gura analytického 
výkladu příběhu je erotizace kolektivních vzta-
hů v opozici proti erotizaci vztahů párových. 
Velký příběh o chození v osmé a deváté třídě 
popisuji chronologicky tak, jak je možné cho-
zení přímo pozorovat – námluvy, chození, roz-
chod. Námluvy a rozchod jsou pak jak začátkem 
a koncem chození, tak v některých případech 
i jeho náplní. Nejen pro dokreslení obrazu 
o chození je potřeba vzít v potaz chození mimo 
třídu a samotný pohled žáků na jejich pubertál-
ní lásku v kontrastu k lásce v dospělosti.

A nyní něco více o příběhu. Po velkém a dyna-
mickém kolektivním imponování v podobě ero-
tických narážek a provokací (ale ne jenom jich, 
výsadní postavení v kolektivním imponování 
si udržuje gentlemanství) dochází k erotizaci 
párového vztahu, a to v námluvách. Vrcho-
lem dosavadní gradující atmosféry (prožívané 
dosud hlavně kolektivně) je „Ano“, vyřčené 
buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím SMS 
nebo dohazovače.

KK: …Mně se třeba dost líbí, když dva lidi se 
navzájem dobejvaj, nebo ne dobejvaj, víš, takový to, 
nevim… Když za tebou někdo za tebou příde a řekne 
hele von tě má rád. A ty na to já jeho taky. A takhle. 
A jenom takhle, než spolu začnete chodit, pak když 
se pohá…, když spolu choděj, tak už je to jako dost 
o ničem.

FANTOM LÁSKY

Za vrcholem námluv je však nic. Ono chození, 
ona náplň jakoby se nekonala a po námluvách 
nastává už jen rozchod. Převažující podobu 
chození tak označuji jako trend „schodů a roz-

chodů“. Ono nic, ono když spolu choděj, tak už 
je to dost o ničem, které nebylo, není, ale mohlo 
by být, a to již z podstaty erotizace atmosféry 
ve třídě, pak jako by bylo pojmenováním fanto-
mu lásky, nakonec i tělesné. (Láska jako něco, co 
působí, i když není, co vzbuzuje bolest, i když 
neexistuje.) 

To, co následuje, dříve než se rozejdou, však 
není absolutní nic, ale problematičnost toho:

– zda ten druhý je jejich typ,

– a problematičnost toho „vědět jak na to“ – co 
spolu dělat při bavení a bytí spolu,

– ale hlavně problematičnost obávané lásky jako 
iracionální moci, kterou dále jakoby pokoušeli.

Chození jako trend „schodů a rozchodů“ nabý-
vá ve své extrémní formě podobu sportu, kdy 
je láska brána v legraci a stává se objektem 
hry. V soutěži o to, kdo má více odškrtnutých 
položek v seznamu, v zápase o konkrétní osoby, 
ale také ve fl irtování, pletkách a úletech je mož-
né (bezelstně) trénovat setkání s láskou, předvá-
dět se a třeba i získat prestiž – bejt dobrej. 

LK: … Ten, kdo s nikym nechodí, že se o něm hodně 
traduje, že… prostě hovadiny. Že většinou ty lidi, 
co spolu choděj, tak spolu nic moc nedělaj, takže… 
(smích) U nás ve třídě je to tak, že ten, kdo s někym 
chodil, je jako dobrej (důraz).

A: A ten, kdo s nikym nechodil?

LK: No, to je… si o něm myslej, že je jako zvláštní. 
Se mu smějou. Třeba tomu Denisovi se smějou, že ho 
nikdo nechce, žádná holka…

Tématu lásek, mezilidských vztahů a vzájemných interakcí jsem se věnovala při psaní své diplomové 
práce „Chození v osmé a deváté třídě“. Rok a půl jsem prováděla kvalitativní výzkum v osmé, později 
deváté třídě jedné pražské základní školy. Ačkoli jsem byla schopna zjednat si ve své empirické zkuše-
nosti pořádek a dozvědět se, o čem že chození těchto teenagerů je, nemohu tvrdit, že mnou nabízené 
odpovědi jsou vyčerpávající či jediné možné.

Chození v osmé a deváté třídě



37

PŘÍPAD BĚTY A ZBYŇKA

Láska zde vystupuje jako iracionální moc a v té-
to moci, kterou má jeden nad city druhého, je 
pak možné se poměřovat, srovnávat, soutěžit 
nebo se i přehnaně předvádět.

Výjimečným případem, který se nevyčerpává 
ani jako trend „schodů a rozchodů“, ani jako 
sport, je případ jednoho konkrétního páru 
– Běty a Zbyňka. Třídní legenda vypráví o tom, 
jak nakonec z tý legrace ji má vlastně rád. Běta 
a Zbyněk jsou jediný případ chození, který hned 
krátce po svém začátku neskončil a který nebyl 
tak docela o ničem – výměny prstýnků, chození 
do Šárky, ale i zamykání se na pokoji. V případě 
Běty a Zbyňka tak vystupuje jako problematická 
navíc exkluzívnost, vyčleněnost páru ze zbylé-
ho kolektivu. Jejich oddávání se lásce (byť bez 
sexu) se nakonec stává pro třídu (i pro ně) tak 
neúnosným, že je nakonec rozeštve. 

PP: Já si myslim, že Běta má jako Zbyňka hodně ráda, 
i když… ehm… u Zbyňka nevim, von je prostě, von je 

blázen, no, já mám takovej pocit, že on ze začátku říkal, 
že si s ní chce užít, prostě že chce… chce prostě si užít 
(smích) a že si z toho dělá prdel, ale když, když před 
dvouma dnima vona mu chtěla dát kopačky, tak vlast-
ně von… sice jako říká, že je mu to jedno, ale nebylo 
mu dobře, nebylo mu nejlíp a nakonec přiznal, že, že 
ho to strašně mrzí, takže si myslim, že v tý chvíli by 
asi vznikla láska. Jako Běta si myslim, že vod začátku 
ho má ráda, protože to je vidět celkově… předevčírem 
plakala z toho, že von jí nadával, že jo, protože se nějak 
pohádali, že jo, ještě před tim aquaparkem, ještě včera 
v tom aquaparku se pohádali… takže vona brečela no 
a Zbyněk prostě z tý legrace si myslim prostě že ji má 
taky rád, že už si jí váží a… že ji má prostě rád.

VĚTŠÍ PŘÁTELSTVÍ, NEBO MALÁ LÁSKA?

Z dosavadního zjištění pak plyne, že problema-
tičnost lásky pak v sobě nese navíc problema-
tičnost volby vlastní reakce na setkání s láskou 
– lásku pokoušet (jako sportovci), lásce se oddat 
(jako Běta a Zbyněk), nebo se lásce postavit 
(a rozeštvat).

Láska těchto mladých lidí je, až na výjimky, o ničem. Aneb když už spolu choděj, tak spolu nic nedělaj.
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Co však k lásce, k chození nedílně patří, je roz-
chod. A právě tady přichází znovu problém 
volby vlastního jednání – kamarádit se, nebo 
se nesnášet. Chození jakoby se tady s kamarád-
stvím překrývalo a hranice mezi nimi jakoby se 
ztratila. Jakoby ani nakonec nebylo možné jasně 
vymezovat větší přátelství a malou lásku, cho-
zení a nechození.

Svou lásku, své chození pak žáci hodnotí jako 
takovou pubertální lásku. Láska v dospělosti je 
podle nich jiná, a to nejen co se týče sexu, ale 
i společného bydlení, závazku, intimity. A na to 
všechno se zatím v prvních objevováních, ale 
i zklamáních připravují. Více než občanka sym-
bolizující jistou svobodu a nepodřízenost záko-
nu tu hraje roli připravenost na lásku – tedy 
chvíle, kdy budou chtít oba. (Ale pubertální láska 
je zatím jen přípravou.)

LK: V dospělosti je to daleko hlubší, se k sobě nastě-
hujou ty lidi, jiný starosti fi nanční a tak. Teď nás 
fi nancujou rodiče, že jo… V dospělosti spolu už 
nechoděj jen tak.

A: A teď se spolu chodí jen tak?

LK: No většinou jo. Že to neni tak, že ji má rád, že je 
zamilovanej, ale prostě chodí, aby nevypadal blbě, že 
s nikym nechodí.

TŘIKRÁT PRO ROVERSKÝ KMEN

Snad nebudu příliš troufalá, když si dovolím 
vztáhnout svou zkušenost s touto konkrétní tří-
dou na roverské kmeny a život v nich. Jsou-li 
čtenáři tohoto článku vůdcové a vůdkyně pra-
cující se čtrnácti-, patnáctiletými, pak bych ráda 
zdůraznila tři aspekty vyplývající z mého pří-
spěvku.

Láska těchto mladých lidí je, až na výjimky, 
o ničem. Aneb když už spolu choděj, tak spolu nic 
nedělaj. Jakkoli pestře a eroticky znějí řeči vašich 
svěřenců, jsou stále daleko od činů a naplnění 
lásky tělesné. Jde pořád spíše o pokusy a přípra-
vu než o nalezení sexuálního partnera.

Co můžeme pro „děti“ udělat, je poskytnout 
jim bezpečný prostor pro vzájemné interakce. 
Jakoby v nich pořád byla potřeba, aby je učite-
lé, vedoucí, rodiče nebo spolužáci kontrolovali, 
aby je nenechávali spolu samy dva o samotě, 
protože právě to v nich budí strach, ale zároveň 
je neskonale přitahuje.

Posledním aspektem, který bych ráda podtrhla, 
je poskytnutí vzorů pro interakce mezi muži 
a ženami. Jak vlastně na to? Jak se namluvit a jak 
spolu chodit? Během výzkumu byla má potřeba 
jakéhosi ukotvení tak intenzivní, že jsem sáhla 
po naprosté klasice, kterou doporučuji i vám 
– J. Guth-Jarkovský: Společenský katechismus. 
Samozřejmě musíme tuto příručku společen-
ského chování brát do jisté míry s nadsázkou, 
přesto si myslím, že nám i tak má mnohé co 
říci a že leckterá (byť dnes již úsměvná) pravi-
dla v ní popsaná v nás někde hluboko přeci jen 
rezonují. 

Alena Pikhartová – Ála
vystudovala psychologii na UK,

nyní na mateřské dovolené

ilustrační foto: Eda Navrátilová – Andílek 
a Tomáš Tkáčik – Rozum 

Jak vlastně na to? Jak se namluvit a jak spolu chodit?
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   Cestovatelské vzpomínání
… po několika marných pokusech zavřít dveře kupé si otřel pot s čela a začal si sundávat batoh. 
Vlak se s trhnutím rozjel. To ho vyvedlo mírně z rovnováhy. Vzápětí batoh s těžkým pocitem dosedl 
na sedadlo a Karel se posadil vedle něho, k oknu. „Nevadí,“ řekl si spíše pro sebe. „Ať se jde klidně 
vycpat,“ řekl s pohledem ke dveřím, jako by doufal, že snad Pavla ještě přijde. Kolem však prošel jen 
postarší muž s vytetovaným hadem na levé paži. 

ZAPADLÉ VZPOMÍNKY NA MINULOST

Kdysi ve druhém ročníku střední školy jsme 
dostali od učitelky českého jazyka za domácí 
úkol napsat fejeton na libovolné téma. Já jsem 
však vůbec nevěděl, o čem budu psát. Měli jsme 
na to týden času. Jak se termín blížil, byl jsem 
zoufalejší a zoufalejší. To ráno, den před ode-
vzdáním, jsem jako obvykle šel na vlak, abych 
se dopravil do zhruba patnáct kilometrů vzdá-
leného okresního města, kde jsem tehdy studo-
val. A jako obvykle jsem normálně na nádraží 
nastoupil do vlaku a klestil si cestu k nějakému 
volnějšímu kupé. Co se však nestalo! Objevil 
jsem kupé zcela prázdné. Mělo to však háček. 
Dveře byly zavřené a nedaly se otevřít. Zkou-
šel jsem dveře násilím otevřít. Na první pokus 
mi to však nevyšlo. Po chvilkovém lomcování 
dveře povolily a já hnán silou vlastní energie 
jsem řítil k zemi. Vzápětí jsem dopadl tvrdě 
do podlahové reality vagonu Českých drah a se 
slovy: „U všech plantážníků!“ jsem se snažil 
vzápětí rychle vstát. Jak jsme však zrovna v tu 
chvíli přejížděli přes výhybky za nádražím, 
vlak sebou smýkal tak, že jsem radši zůstal 
ležet na zemi. Chvíli jsem se lepil na jednu stra-
nu uličky a chvíli zase na druhou. Po skončení 
rozcvičky jsem se pokusil podruhé, a tentokrát 
pomalu, vstát. Což se mi nakonec bez větších 
komplikací podařilo. 

Vstoupil jsem do již z poloviny zaplněného 
kupé (nechápu, jak se tam ti lidi tak rychle 
dostali) a nevšímaje si pobavených výrazů ces-
tujících jsem si sedl ke dveřím. „Konečně klid,“ 
pomyslel jsem si. To však ještě neměl být konec. 
Spíše naopak.

Vlak se s trhnutím zastavil a mně málem vypad-
la snídaně (kterou jsem stihl během svého pře-
mýšlení o klidu vylovit z batohu) z ruky. Dve-
ře kupé, které mezitím nějaký můj nepoučený 

spolucestující již stihl zavřít (asi během mého 
přemýšlení o klidu a lovení svačiny v batohu), 
se opět s rachotem otevřely. Předpokládám, že 
jste čtenáři znalí a cestování s Českými draha-
mi poznamenaní. Takže jste si zcela jistě také 
všimli jednoho zajímavého jevu. Ve chvíli, kdy 
chcete otevřít dveře kupé, abyste se mohli dostat 
dovnitř nebo ven, což není tak podstatné (teda 
pokud jde otevřít aspoň okýnko a máte tak 
zajištěn jakýs takýs únikový východ), se dveře 
nějakým záhadným způsobem vždycky zablo-
kují. A naopak, ve chvíli, kdy chcete, aby dveře 
zůstaly zavřené/otevřené (dle momentální situ-
ace), tak se dveře neustále pravidelně posouvá-
ním otevírají/zavírají (dle momentální situace). 
V takových chvílích mne vždycky napadne, že 
nám České dráhy chtějí zprostředkovat zážitek. 
Ať už je to zážitek jakýkoliv – pozitivní, či v tom-
to případě spíše negativní – hlavně že je silný!

Stejné zážitky mám i s okny v kupé. Každopád-
ně se posledních několik let držím zásady: Jed-
na dostatečná úniková cesta stačí!

Obsesí netrpím, na nádraží se nemodlím. 
Ale vlakem už radši nejezdím.
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Když se mi nakonec podařilo dojet až do cíle, 
aniž došlo k další větší újmě na mém zdra-
ví, děkoval jsem Matce Zemi a Matce Tereze. 
Každopádně námět na fejeton byl na světě. Ještě 
ten den jsem měl domácí úkol hotov a dalšího 
dne byl ohodnocen stupněm výborným.

ZÁŽITEK, KTERÝ OSVĚŽÍ

Jednou jsem byl téměř přímým účastníkem pří-
hody, se kterou České dráhy neměly (kupodi-
vu) nic dočinění. Byl pozdní červenec, já seděl 
ve vagonu bez kupé (takový ten vagon à la open 
space), někde uprostřed, na sedadle se zavře-
ným oknem. Dvě řady přede mnou, u otevře-
ného okna, seděly tři rozverné slečny. Hlasitě 
se bavily a smály se na celé kolo. Zrovna jsme 
projížděli kolem pole, na němž byly umístěny 
pojízdné ostřikovače. Bylo totiž dosti sucho. 
Ostřikovač byl v pohybu. Byl dosti výkonný 
(zřejmě), jinak si totiž nelze vysvětlit následují-
cí událost. Právě ve chvíli, kdy byl proud vody 
otočen na náš vlak, se v jeho cestě ocitlo ono již 
zmíněné otevřené okno, u kterého seděly ony již 
zmíněné slečny. Zatím nic netušící. V tu chvíli 
se pro mne veškerý pohyb zastavil. Následně 
však nabral šílené obrátky a já slyšel jen dívčí 
pištění, sem tam vypadlé i z úst nějakého toho 
plantážníka.

Zřejmě se jednalo o svérázné pojetí hesla: 
Osvěžení během cesty.

APA NU POTABILA 

Letního večera roku 2000 jsme se s kamarády 
vraceli vlakem ze středního Rumunska do pří-
hraničního města (s Maďarskem) Oradea. 
Cesta probíhala bez problémů a nikdo si na 
nic nestěžoval. Po chvíli kamarád Martin vstal 
a odešel z kupé. Asi na záchod?! Uběhlo prv-
ních deset minut. Všechno v pohodě. Uběhlo 
druhých deset minut. A nastaly první problé-
my. Začal jsem pociťovat nutkání. A Martin se 
nevracel. Uběhlo třetích deset minut. Martin se 
stále nevracel. Uběhlo čtvrtých deset minut, já 
vstal a šel hledat záchod. Vzhledem k tomu, že 
mám technické myšlení, a hlavně díky tomu, že 
se rumunské vagony a jejich uspořádání těm 

našim dosti podobá, jsem s hledáním zas tak 
velký problém neměl.

Vzal jsem za kliku a otevřel dveře. Vzápětí se 
k mým nohám zřítil vyčerpaný Martin a děko-
val bohu (ať už to byl kdokoliv) a mně. Já chvíli 
nevěřícně stál a nevěděl, co říct. Zřejmě dojetím, 
neboť se mi často nestává, že mi někdo klečí 
u nohou a děkuje.

Nicméně se všechno rychle vyjasnilo. Když totiž 
kamarád vešel na záchod a zavřel za sebou dve-
ře, až poté si s hrůzou uvědomil, že tam zevnitř 
chybí klika. Představte si, že se vám tohle stane. 
Představte si, že se vám tohle stane v rumun-
ském vlaku. Představte si, že se vám tohle stane 
v rumunském vlaku a vaši přátelé vůbec netuší, 
kde vlastně jste. A při sobě máte tak maximálně 
smůlu a pech.

Od té doby dodržuji své pravidlo alespoň jedné 
dostatečně použitelné únikové cesty. A hlavně 
nechodím ve vlaku na záchod.

OBSESÍ K UDRŽENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Pokud máte po přečtení mého povídání pocit, 
že se vám nikdy nic takového nepřihodilo nebo 
že se vám nic takového přihodit nemůže, máte 
buď velké štěstí (v tom případě gratuluji), hod-
ně si věříte (to se ukáže), nebo jste doposud žili 
v jiné zemi (což je možné). Tato věta se však 
netýká těch, kteří jsou cestováním s Českými 
drahami nepoznamenáni.

Možná byste mohli po přečtení mého povídání 
nabýt pocitu, že teď musím každopádně trpět 
silnou obsesí a před každou cestou vlakem 
na nádraží pokleknu, čtyřikrát se pomodlím 
a pak se strachem v očích nastoupím. To samo-
zřejmě není pravda. Obsesí netrpím, na nádraží 
se nemodlím. Ale vlakem už radši nejezdím ☺. 
Nicméně se radši neptejte, v jakém dopravním 
prostředku vlastně píši tyto řádky.

Jan Bezděk – BezĎa
člen VŠRK Skrypta

ilustrační foto: Tomáš Tkáčik – Rozum
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Proč jste šla studovat literaturu?

Bylo to pro mě samozřejmé. Čtení bylo jednou 
z mých nejoblíbenějších činností od dětství. 
Vždycky v sobotu jsem se vzbudila, když všich-
ni ješte spali, a okamžitě jsem sáhla po knížce. 
To byly takové blažené okamžiky, ticho a čtení. 
Zkrátka jedna z mých prvních vášní. Uvažova-
la jsem i o jiných povoláních, která jsou kolem 
mne v rodině: táta je architekt a já jsem si s ním 
o jeho práci vždycky ráda povídala. Ale literatu-
ra pro mě nakonec úplně přirozeně zvítězila. 

A jak jste se ocitla na Sorboně?

Po studiích na Filosofi cké fakultě jsem chtěla 
dělat doktorát ze srovnávací literatury. Začala 
jsem tedy spolupracovat s Xavierem Galmichem, 
profesorem bohemistiky na Sorboně, který dělá 
mnoho zajímavých věcí, překládá české autory 
do francouzštiny, nedávno například Komen-
ského a Máchu, pořádá různé konference, a to 
je ve francouzském prostředí vzácné. Francouzi 
jsou přece jenom dost zaměření na svou vlast-
ní kulturu a teprve koncem 20. století se začali 
více otevírat překladům. S Xavierem Galmi-
chem jsme oba měli ve stejnou dobu nápad, že 
by bylo potřeba zmapovat francouzské autory, 
které Josef Florian přeložil do češtiny a vydal 
ve svém Dobrém díle. Tak jsme se vlastně sešli. 
Galmiche pak v roce 1998 uspořádal v Praze 
výstavu o Florianovi a já jsem mu pomáhala 
shromáždit Florianovy knihy, dopisy a připra-
vit katalog. 

Francouzská kultura je tedy uzavřenější vůči 
cizím literárním vlivům, přesto se tam česká 
literatura čte…

Francouzská veřejnost se postupně otevírá 
i malým literaturám, které nejsou moc známé. 
Například Kunderu ve Francii hodně čtou stře-
doškoláci, mladí lidé. Významný byl pro Fran-
couze objev Hrabala, od něho už je přeložena 
celá řada knih. Hrabal nabízí úplně jiný pohled 
na Čechy, méně racionální, zato poetický, při-
rozený svět. Na druhé straně spousta výbor-
ných českých autorů asi nikdy do francouzštiny 
přeložena nebude. Je těžké pro ně najít správný 
jazykový výraz a tón, třeba i pro Boženu Něm-
covou. Francouzská literatura je totiž postavena 
hodně řečnicky. Ožívají v ní velké osudy, dob-
ře je to vidět ve fi lmech, tradice velkoleposti, 
dramatických gest. Navíc díla malých literatur 
je těžké prosadit u francouzských nakladatelů, 
a hlavně pro ně najít publikum. Česká obyčej-
nost nebo plebejskost není pro Francouze sro-
zumitelná ani sympatická hodnota. I když se 
v Paříži konají konference nebo výstavy o čes-
kých autorech, vládne tam zvláštní atmosféra, 
protože se na nich scházejí stále stejní lidé.

Třeba Jan Čep je ve Francii známý?

Není, Čep se sice přátelil s některými francouz-
skými spisovateli, nepodařilo se mu však, aby se 
ve Francii uplatnil jako spisovatel. Svůj román 
Hranice stínu nabízel různým nakladatelstvím, 
ale všechna mu ho vrátila odůvodněním, že je 
to sice hezky napsáno, ale ne pro jejich čtenáře. 
Čepova věta působí mírně, nenápadně, a to se 
do francouzštiny špatně překládá. Navíc v době, 
kdy Čep emigroval, převládal ve francouzské 
literatuře úplně jiný ideový směr, autoři jako 
Sartre apod. Venkovská próza nebyla v kursu.

Odtud ze svého doupěte tápu 
     po lidech jako po tmě…
rozhovor s Jitkou Bednářovou nejen o Josefu Florianovi
S Jitkou Bednářovou, velkou milovnicí literatury, jsme si povídaly o Staré Říši na Moravě, o zajíma-
vém člověku, jakým bezesporu Josef Florian byl a tím snad i Vám milí čtenáři, otevřeli dveře do jiné-
ho, od dnešních dnů naprosto odlišného a možná hodnotově bohatšího světa. Posuďte sami.
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Proč jste si vlastně pro svou badatelskou práci 
vybrala Floriana, čím vás zaujal?

Florianovy edice se mi moc líbily pro svou 
pestrost, krásné výtvarné provedení a hlavně 
pro jakousi vroucnost, která je cítit z obálek a ilu-
strací a ze všeho, co Florianovy knihy tvoří. A pak 
to obrovské množství zahraničních autorů které 
objevil a vydal! Ještě více mě však fascinuje pří-
klad Florianova života. To, že se neusadil někde 
ve městě v nakladatelském domě, ale ve své rod-
né chalupě na Vysočině, a začal svoje naklada-
telské podnikání bez peněz, skoro s prázdnýma 
rukama. A přesto vytvořil věci krásné pro ostat-
ní, takže umělci a čtenáři se sjížděli za ním. 

Neměl ani potřebu někam cestovat, svou Starou 
Říši opouštěl jen výjimečně, což obdivuji, pro-
tože my dnes potřebujeme mnoho povzbuzení, 
abychom snesli mnohem menší námahu. Svět 
zkrátka přicházel za ním. Na Florianově životě je 
vidět, že člověk má možnost začít něco velkého 
a prospěšného i s omezenými možnostmi. O mé 
knize napsal kritiku kolega Jiří Zizler a vyslovil 
v ní myšlenku, že Florian může být příkladem 
pro každého člověka, který chce rozumně naložit 
se svým životním časem, který má vyměřený. 

Myslíte, že se dá shrnout v pár větách dílo Josefa 
Floriana?

Za první republiky existovaly velice příznivé 
podmínky pro rozvoj literatury, nakladatelství 
vzkvétala, autoři byli hýčkáni jako nikdy dřív. 
Florian však nevstupil do tohoto hlavního prou-
du, vymyslel si něco svého, a to něco z počátku 
vypadalo naprosto nepochopitelně. Čeští autoři 
mu připadali povrchní, a tak překládal hlavně 
spisovatele francouzské, anglické, německé, špa-
nělské, zkrátka z celé Evropy. Jeho knihy byly 
krásně výtvarně provedené, měly lahodit všem 
smyslům. Přestože na nich spolupracovali slavní 
výtvarníci a grafi ci, např. Josef Čapek nebo Bohu-
slav Reynek, Florian je neprodával, ale rozdával, 
aby k nim měli přístup i lidé, kteří by si je běž-
ně nepořídili. Důležitá byla v Dobrém díle taky 
manuální rovina, na výrobě knížek spolupraco-
val, kdo mohl, celá Florianova rodina i přátelé. 
Děti vytvářely grafi ky a ilustrace, knihy se doma 
vázaly, některé se i tiskly na ručním lisu a poštou 
rozesílaly čtenářům.

Jak s tímhle vším koresponduje, že neposílal děti 
do školy? 

Podle mě tím Florian chtěl demonstrovat, že člo-
věk je svobodný tvor, který přece není závislý jen 
na tom, co mu škola natluče do hlavy. A to mi 
připadá inspirativní i dnes. Mnohdy si myslíme, 
že děti se musejí takřka od tří let učit angličtinu, 
aby v životě obstály. Florian tvrdil, že člověk má 
hodnotu sám o sobě a působí na něho všechny 
životní podněty, nejen poznatky z učebnic. Svoje 
děti Florian učil hrozně chaoticky, ačkoliv sám 
byl profesor. Spíše jim vyprávěl o tom, co zají-

JOSEF FLORIAN (1873–1941)
byl překladatel a vydavatel, ve Staré Říši 
na Moravě vybudoval nakladatelství Dob-
ré dílo. Na jeho činnosti se vedle Florianovy 
rodiny podíleli významní čeští spisovatelé, 
výtvarníci i kněží. Dominantní postavení ve 
Florianově vydavatelském díle zaujímaly fran-
couzská literatura a francouzské náboženství, 
které se mu otevíraly prostřednictvím jeho pří-
tele Léona Bloya.

BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Josef Florian a jeho francouzští autoři. 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006.
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malo jeho samotného, takže jeho děti vzpomínají, 
že znaly všechny Napoleonovy generály, různé 
legendy a pověsti, ale neznaly třeba český dějepis 
nebo české řeky. V tom byl rozpor. Některé z jeho 
dětí mu to pak v dospělosti měly za zlé, ale nezdá 
se, že by se neuplatnily. Většina z nich byla nada-
ná výtvarně i hudebně, vytvářeli vlastní betlémy, 
restaurovali církevní památky, ani manuální prá-
ce jim nevadila. Přesto se mi zdá důležitý Floria-
nův důraz na to, aby člověk nebyl svázaný jen 
vidinou úspěchu nebo tím, co po něm žádá škola, 
spíš aby se dal vést svým vnitřním posláním.

Florian pro české čtenáře objevil Léona Bloya, 
jehož knihy ve svém nakladatelství mohutně 
vydával a kterého velmi obdivoval…

Bloy proslul jako tvrdý kritik měšťáka, tedy pří-
slušníka střední třídy, člověka, který je fi nanč-
ně slušně zajištěný, ale průměrný. Napodobuje 
ostatní, ale nevytváří nic vlastního. Florian Bloya 
považoval za autoritu, neměl potřebu s ním pole-
mizovat, ani si nepřipouštěl jeho negativní strán-
ky. Vzhlížel k němu, nechal se jím vést a později 
se Florian sám stal autoritou pro desítky českých 
spisovatelů a umělců. Dnes se například na něk-
terých fakultách zdůrazňuje partnerský vztah 
se studentem, jako kdyby byl klientem učitelů. 
Nepovažuji to za dobrý trend, studentům se pak 
těžko plní povinnosti, které jsou nepohodlné, 
a mají tendenci je obcházet. Myslím, že mladý 
člověk potřebuje i autoritu a zkušené vedení.

Moravská zemská knihovna vlastní díky vám 
největší sbírku Florianových knih, na jejich 
záchranu byla vyhlášena fi nanční sbírka, jak to 
tehdy bylo?

Úplnou náhodou jsem se v Památníku národní-
ho písemnictví dozvěděla od jednoho kolegy, že 
Florianova knihovna, která obsahovala několik 
tisíc svazků, se octla v antikvariátě. Lidé postup-
ně chodili a knížky si kupovali, bylo třeba rychle 
jednat. Snažila jsem se proto zorganizovat sbír-
ku ve svém nejbližším okolí. Zapojili se do ní 
hlavně moji přátelé a tehdejší studenti, kolegové 
ani příliš ne, spíše čtenáři a obdivovatelé Dobré-
ho díla a mnoho lidí z Florianova kraje. To bylo 
krásné, protože díky tomu jsem poznala spoustu 

Florianových čtenářů. Pak jsem jednoho dne šla 
v Brně po ulici a potkala herce Františka Derfl era, 
který oslovil poslance Petra Plevu a ten zas teh-
dejšího ministra kultury Pavla Dostála. A tu mi 
najednou Dostál volá, že v mládí prošel okouz-
lením Starou Říší a že by na knihovnu přispěl 
z rezervního fondu Ministerstva! Potom jsme 
hledali, kam by se knihy daly umístit, uvažovalo 
se o fakultě, o nějakém muzeu. Nebylo to jedno-
duché, ale nakonec knížky zakotvily v Moravské 
zemské knihovně v Brně.

za rozhovor děkuje Mirka Růžičková
foto: archiv Jitky Bednářové

JITKA BEDNÁŘOVÁ (1972)
je literární historička a esejistka. Vystudovala 
bohemistiku, fi losofi i a srovnávací literaturu 
na univerzitách v Brně, Praze a Paříži. Půso-
bí na brněnské Filosofi cké fakultě, připravu-
je edice českých básníků a kritiků. Ve svém 
bádání se zaměřuje na vztahy mezi francouz-
skou a českou literaturou.

Jitka Bednářová
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CO ZPŮSOBILA PRŮMYSLOVÁ
REVOLUCE

V agrární společnosti byla podoba rodiny 
do značné míry určována její výrobní funkcí. 
V takové rodině žilo pospolu hned několik gene-
rací, kromě prarodičů, rodičů a dětí byli součástí 
této společenské jednotky i nesezdaní sourozenci 
či jiní příbuzní. Ti všichni pracovali na dosažení 
společného cíle – zajistit pro rodinu obživu. 
Byla to tedy spíše domácnost než rodina, která 
tvořila onu základní stavební jednotku společ-
nosti. Tato společnost, jejímž základním rysem 
byl zemědělský charakter, však od 18. století 
musela v Evropě čelit změnám, které ji během 
dalšího století měly změnit k nepoznání. Tyto 
změny nebyly nastartovány ničím menším, než 
jevem běžně označovaným jako tzv. průmys-
lová revoluce. Revoluce, jež přesunula výrobu 
do továren a zavedla do ní stroje, vryla do dějin 
lidstva rýhu mnohem hlubší, než jsou jen „pou-
hé“ změny v hospodářské oblasti. Tato revoluce 
totiž mimo jiné významným způsobem pozna-

menala celou lidskou společnost, její strukturu, 
její každodenní život, její kulturu, a s tím vším 
samozřejmě i rodinu.

Jedním z průvodních jevů průmyslové revoluce 
byl neobyčejný nárůst obyvatelstva a jeho stěho-
vání do měst. Charakter celé společnosti se tak 
postupně měnil, a my o společnosti 19. století 
říkáme, že se ze zemědělsky orientované mění 
na společnost městskou. Ta se nevyznačuje jen 
tím, že velká část jejích obyvatel žije v městských 
sídlech, ale také, a to zejména, proměnami své 
podoby. Zaměříme-li naši pozornost na jednu 
z jejích součástí, na rodinu, zjistíme, že ani ona 
neušla dalekosáhlým změnám. Předně tato rodi-
na nesměřuje ke stejnému cíli jako rodina v před-
průmyslovém období. Naše nová rodina se snaží 
vydělat peníze, za něž potom své členy materi-
álně zajistí. Tito členové už nepracují společně 
na stejném díle, ale opouští rodinný prostor, aby 
pracovali ve svém zaměstnání za fi nanční odmě-
nu. Rodina se postupně zmenšuje a ve svém 
vývoji začíná směřovat k nové podobě, tzv. rodi-
ně nukleární, kterou tvoří pouze dvě generace, 
tedy rodiče a jejich děti.

VEŘEJNÉ VERSUS SOUKROMÉ

Život členů rodiny se tak přestává odehrávat 
pouze v rodinném prostředí, v němž spolu jed-
notliví členové žijí a pracují, ale začíná se dělit 
do dvou sfér – veřejné a soukromé. Práce se ode-
hrává ve sféře veřejné a poté se odchází domů, 
do sféry soukromé. Ve sféře veřejné jsou nava-
zovány vztahy pracovní, obchodní, politické…, 
sféra soukromá se vyznačuje vztahy ryze osob-
ními, oněmi citovými vazbami a pouty. Mož-
nost tyto dvě sféry více a více formovat, a tím je 
také více a více oddělovat, přichází ze středních 

    Kde hledat kořeny
                dnešní rodiny?
Co pro člověka znamená rodina, si každý většinou uvědomí až ve chvíli, kdy se něco děje – když hledá 
podporu a pomoc, když je mu úzko a potřebuje oporu a zázemí, když je toto zázemí z různých důvodů 
ohroženo. Rodinné vztahy a citové vazby patří k těm nejintimnějším v životě jednotlivce, a jako tako-
vé nás provází každodenním životem, byť si to ne vždy zcela uvědomujeme. Když se ale podíváme 
zpět do historie, zjistíme, že rodina nebyla vždy tím, co si pod tímto pojmem představíme dnes.

Rodinná oslava narozenin v 19. století.
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vrstev společnosti, jejichž materiální situace jim 
umožňuje upevňovat model, který se postupem 
času stane ideálem rodinného života. V této zide-
alizované představě rodinu za účelem výdělku 
opouští pouze otec, který ji také navenek repre-
zentuje a který se tak jako muž stává představi-
telem oné veřejné sféry. V tomto rozdělení rolí 
jsou hlavní úlohou ženy její povinnosti matky, 
manželky a hospodyně – tedy sféra soukromá. 

EMOCE A INTIMITA

Jak můžeme vidět, rodina je stavěna do přímého 
protikladu k veřejnému společenskému živo-
tu, jedním z jejích atributů se stává soukromí. 
Domácí krb symbolizuje únik od nástrah vněj-
šího světa, od řevnivosti panující na trhu práce 
a ve veřejném životě, domácí krb je oázou klidu, 
kam se všichni utíkají, aby nalezli útočiště, odpo-
činek, lásku, něhu, porozumění. A přestože muž 
je ofi ciální hlavou rodiny, je to žena, jejíž zodpo-
vědností je vytváření rodinného zázemí pro pra-
cujícího muže a v neposlední řadě výchova dětí, 
kterým je věnována veškerá pozornost a péče. 
Děti už totiž nejsou vnímány pouze jako jedni 
z pracujících členů rodiny, ale jako velký dar 
a štěstí, do něhož rodiče investují nejen fi nanční 
prostředky, ale v neposlední řadě také svůj cit. 
Emotivnost a na citech založené vztahy se stávají 
nedílnou součástí rodinného života.

Asi nikoho nepřekvapí, že všechny tyto rysy 
nacházejí svůj odraz i v každodenním životě 
rodiny a jejích zvycích a rituálech. Jednotliví čle-
nové rodiny si s železnou pravidelností píší dopi-
sy, pokud se ocitnou v odloučení, shromažďují 
portréty či v pozdější době fotografi e rodinných 
příslušníků, stále častěji jsme svědky nejrůzněj-
ších rodinných setkání demonstrujících rodin-
nou pospolitost… Jedním z nejtypičtějších zvy-
ků je postupem doby vyvinutá tradice nedělních 
obědů jako společných jídel, při nichž se sejdou 
všichni členové rodiny, aby spolu strávili určitý 
čas a posílili tak vzájemná pouta. I dobová zob-
razení měšťanské rodiny 19. století často zachy-
cují rodinné příslušníky u stolu při společném 
jídle či oslavě, přičemž intimita setkání je ještě 
zesílena těžkými závěsy u oken, která oddělují 
soukromý svět od toho veřejného, k němuž mají 
opět nejblíže muži, zpravidla sedící u okna.

ODKAZ PRO BUDOUCNOST

Rodina v 19. století tedy přestává být defi nována 
svojí výrobní funkcí a stále více se stává jednot-
kou spotřeby a reprodukce obyvatelstva. Jejími 
charakteristickými rysy se stávají oddělené sféry 
soukromého a veřejného světa, a také city jako 
základ rodinných vazeb. Podíváme-li se tedy na ni 
z tohoto úhlu, zjistíme, že má mnoho společného 
s rodinou, kterou známe ze současnosti. I do naší 
rodiny neodmyslitelně patří intimita a city, i naše 
rodina odděluje soukromé a veřejné, i naše rodina 
se vyznačuje orientací na spotřebu a citovou vaz-
bou k potomstvu, i naše rodina má doma ve skří-
ni schovaná alba s rodinnými fotografi emi a schá-
zí se k nedělnímu obědu. Ne nadarmo se o naší 
společnosti říká, že jsme děti 19. století. 

Jitka Mašátová
působí na Katedře historie Filozofi cké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci

Obrázky z: PERROT, Michelle (ed.): A HISTORY 
OF PRIVATE LIFE. Cambridge and London, 1990.

Spokojené hrající si děti jako neodmyslitelná součást rodinného štěstí.
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Počtení

    Mše za Aničku
      věnuji…
in nomine patris; ve jménu otce
jménem otce voláš
v patře tvého pokoje se drolí noční ptáci 

z nemocničních lůžek 
dvojací po stínu světla z lamp 
chodí ode zdi k rámu srdečního záchvatu 
a povídají 
a tropí špumprnágle k smíchu kradou šepot 
do peří 
mše začíná rozkrýváním peřin 

kopancem do hran horečného snění
mše začíná a vrací 
křivku pádu zkrvavených úst 
až k políbení 

confi teor; vyznávám se
vyznávám se dveřím do tvého pokoje
že je chvíle k nevstoupení 
že praští v kloubech strachem
že jsi    my

prodlévání na dvou končetinách 
zapřený
a srdce tluče o futra 

kyrie eleison; pane smiluj se
pane smilujte se a vražte hřeby na dno nádoby
džbán se kývá na stolku    bude rozbit
drcnutím nemocného zoufalství
a usychání

pane smilujte se    kruci vražte hřeby 
do plačtivých ran mokvajících z okolností
nekonečné ztráty rozumu
a blekotání

gloria; sláva
sláva    do mateří neviny    nic není jako dřív
bolestínská mihotání dlaně po čelech
tvých chlapců
tvých rozmítačů nepokojné pohody
tvých ale    co by stály za starost

za tu starost
pro srážení vrásek obvyklými metodami
lži a vyvlékání z ok 

a ty je stražíš podél cesty ke mně 
a já se chytám 

pokaždé

evangelium; radostná zvěst
čtení z první knihy 
na polici hned vedle Bible
leží s rozervaným hřbetem
změť pamětí a rozjímání nad minulým časem
letokruhů zrajícího vína
padlého stromu    a po něm jdeš
na kraj kajícnosti v obličeji
zčernalý obtisk rtěnky
smrtky 

credo; vyznání víry 
věřím    něco se zláme v kolenou
až do kleknutí 

mravenčí pochod skrz nervy 
do krajíčků těla kam se jinak city nedostanou

věřím v obtékání pohledů    že je možné
brát a držet za ruku a bloumáním po ulici
rozčesávat přítomné chvíle 
v proplétání kroků 

věřím okenní kličce co se točí zvenku
okna v patře prolévaná touhou 
nemístného pohledu 
vždyť třeba …    protékají skla 
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sanktus, sanktus; svatý svatý 
svatá prostoto je mi to líto 
kolébání stranou sem a tam 
a vyrážení zubů nad pětidenními strništi
je mi to lito že už ti z tepen neprýští
krev a mlíko

svatá prostoto    miluj mne a ber mi z dlaní
žár a nad ohněm za pátou z bran
poprosím i za ni
až jí bude lehká zem
a nebe    zbude dokořán

pater noster; otče náš
otče ber a sbírej tam 
kam jsi nás nechal vbloumat 

postranním úmyslem 
a řečí co je na srdci
k neudržení
báli jsme se otvírat rány
tak opravdu jak se to dělá
když je blízko chvíle prolínání 

agnus dei; beránek boží
beránků z běloby je na obloze
až těžko počítat 
skrze průhled zvonů prý kolikrát trvá ráno

hodiny a hodiny
a potom se vrací noční spřádání nad svící
dáš ji do voskové dlaně    a smlčíš co se ví
o podobě tvého smutku
o smutku beránků 

eucharistia; svátost; večeře páně
to je tvé tělo    a tvá krev pod postelí
válí se tu jako beznadějná bouře
v příkrovu vlasů a splínů 
jako by už znělo mrtvým hlasem
že je v pekle sezóna sběru variací na životní téma rakovina
a nebe se rve s bezradností v podávané dlani
přijímám
a vracím se k plačtivému oknu 
a vidím co se děje na odraze 
a venku
k smíchu odraná skutečnost se mstí

za prodlévání a bojácnost 

benedicamus domino; blahořečme pánu 
jdi, ve jménu Páně…

Miloš Říha – Šípek
(autor publikuje na www.pismak.cz 

pod jménem Augustin_Šípek)

Mše za Aničku byla publikována 
v literárním almanachu Wagón 

(www.almanachwagon.cz). 

ilustrační foto: Lojza Holub 

Věřím v obtékání pohledů, že je možné brát a držet za ruku.
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Jako děti v roce 1989 vstupovali do obrozeného 
skautského hnutí, prošli si celou jeho výchovou 
a vydrželi v něm dodnes. Porevoluční světluš-
ky a vlčata již dorůstají do rodičovského věku, 
dokonce i v Náčelnictvu se to dnes hemží kočár-
ky. Budou děti skautů opět skauty? Bude to jed-
na z důležitých cest, kterou se bude doplňovat 
členská základna Junáka? Můžeme těmto novo-
pečeným rodičům nějak pomoci, mohou oni 
pomoci našim oddílům?

Trochu moc řečnických otázek a málo odpově-
dí. Zaručené odpovědi nečekejte, ale mohu se 
s vámi podělit o svůj názor…

Nejdříve si popišme, jak takový typický skautský 
rodič vypadá. Není to už žádná cibule, ale uvě-
domělý oldskaut, který ví, že se skauting nemá 
přehánět a rodina zanedbávat. Své dítko nech-
ce do ničeho nutit, ale se skautingem ho určitě 
„nenuceně“ seznámí, ve skrytu duše však doufá, 
že se dítěti šátek kolem krku zalíbí. Sám si totiž 
vzpomíná, kolik dobrého v oddíle prožil, čím 
vším mu skauting v životě pomohl. Má v tom jas-

no. Ví, že skauting není o uzlování a morseovce, 
ale že jde především o zkušenosti s týmovou spo-
luprácí, odpovědností a seberozvojem. K doko-
nalosti programu pro jeho dítě chybí snad už jen 
znalost cizího jazyka. Rodič ze svých zkušeností 
ví i o temnějších stránkách oddílů, a proto ve svém 
okolí pečlivě hledá onoho vůdce, který jeho dítěti 
všechny tyto kompetence namíchá v osvěžujícím 
elixíru zabaleném v atraktivním hávu. K jeho pře-
kvapení (a dle našeho tušeného očekávání) tako-
vý oddíl ale v jeho okolí neexistuje. 

Našemu milému rodiči, tak zbývají tři možnosti: 

Buď si vybere nejschopnějšího vůdce v okolí, 
kterému postupně bude přednášet své nápady 
a požadavky na to, jak by se v jeho oddílu měl 
zavést družinový systém, zatraktivnit program 
a vymalovat klubovna. Sám se bude chtít do cho-
du oddílu v omezené míře také zapojit, a pokud 
nedojde k názorovému střetu, bude spolupráce 
mezi rodičem a oddílem oboustranně prospěšná. 

Druhou možností je pro rodiče založení vlast-
ního oddílu. V dnešní době, kdy se členská 
základna našeho hnutí stále snižuje, oddíly se 
spíše rozpadají, slučují a zanikají, by zakládá-
ní nových oddílů bylo příjemným osvěžením 
situace. V tomto případě by pomocnou ruku 
mohli nabídnout lidé z vedení středisek. Využít 
potenciálu bývalých skautských činovníků, 
nabídnout jim klubovnu na schůzky, základní 
materiál na výpravy a informace o tom, co vše 
se ve skautingu mění a proč tomu tak je. 

Nebo si rodič vzpomene na svá cibulí léta, skau-
tingem už se nebude chtít zatěžovat a své děti si 
vychová s pomocí školy sám.

Proto bychom se měli snažit rodičům skautům 
pomáhat, aby u nás prenatální skauting vzkvé-
tal a dětí bylo stále dost.

Pavel Češka – Pajáda
ilustrační foto: Lojza Holub

Čtěte také článek „Teorie cibule“ 
v Kmeni č. 51 (říjen 2007)

    Skautem před narozením

Budou děti skautů opět skauty?



Knihovnička

Mezi ženou a mužem
Milí čtenáři, 

mezilidské vztahy jsou všudypřítomné. Záro-
veň bývají složité a nelehké, stejně tak krásné 
a hluboké nebo bolestivé a povrchní. A což tepr-
ve milostné vztahy, dá se o nich mluvit dlouze,

zaujatě a víceméně pořád. Žádný takový vztah 
není obyčejný, žádný se nedá opakovat a přitom 
nás každý může poučit pro další. Nejen proto 
jsou tak často takové příběhy námětem krásné 
literatury, stačí se tedy uvelebit, otevřít knihu 
a pustit se do dobrodružství…

Vaše Mirka

Švýcarský spisovatel Widmer Urs vypráví pří-
běh neopětované lásky mladé osamělé švýcar-
ské dívky, která celoživotně miluje dirigenta 
a mecenáše současné hudby, jemuž věnuje pod-
statnou část svého života. 

Autor popisuje do značné míry autobiografi c-
ký příběh osudové lásky mezi Clarou, vypra-
věčovou matkou, a Edwinem, zpočátku bez-
významným, později naopak velmi bohatým 
a slavným dirigentem. Hlavní hrdinka, šílená 
láskou, a Edwin, ve své egocentričnosti k jejímu 
citu naprosto nevšímavý, si v průběhu vyprá-
vění vymění role: zatímco Clařin zámožný 
otec přijde vinou krachu na newyorské burze 
o veškerý majetek, Edwin si sňatkem s majet-
nou dědičkou zajistí společenské postavení 
a postupně se vypracuje v jednoho z nejbohat-
ších mužů země. I Clara se vdá a porodí syna, 
její život však už navždy zůstane pod vlivem 
osudové a neopětované lásky, která nakonec 
vede až k tragickému konci.

Widmer Urs: Milenec mé matky, vydalo nakla-
datelství Paseka v roce 2006, přeložila Michae-
la Jacobsenová

Dalším drásavým milostným románem je kniha 
Moniky Maronové německé autorky, která svůj 
román situovala do prostředí intelektuálů zra-
lého věku.

Román líčí vášnivý vztah zralého muže a ženy 
středního věku na pozadí vzrušené a chaotic-
ké doby po pádu Berlínské zdi a sjednocení 
Německa. Silné milostné téma na pozadí vel-
kých společensko-politických změn – po pádu 
Zdi, před ním, i těsně po 2. světové válce – i ten 
nese hrdinka ve svých vzpomínkách; později 
též New York se vším, čím údajně osvobozuje 
a očišťuje evropskou úpornost ducha. Stejně 
nesmlouvavý je milostný vztah samotný, pro-
vždy maximálně milenecký, jelikož muž žije 
ve fungujícím manželství.

Monika Malonová: Animal triste, vydalo 
nakladatelství Albatros v roce 2005, přeložila 
Michaela Škultéty

Téma „muž na předělu“ je vcelku časté, vděčné 
a bývá úspěšné. Ve vynikajících povídkách sou-
časného německého autora Bernharda Schlinka 
se však toto téma propojuje se zaujatým pátrá-
ním ve stále bolavé a živé německé minulosti, 
touhou vyrovnat se s ní, a se snahou najít cestu 
ze zakotvenosti, která se v daný moment stává 
pastí. „Předěl“ v autorově podání ale není žád-
né rozloučení s minulostí a nový začátek, je to 
objevení marnosti dosavadního života a ztrace-
ní cesty dopředu. Jeho hrdinové bilancují, utí-
kají ze vztahů, které do té doby budovali, nebo 
je ničí, i když vědí, že jejich životní plány ztros-
kotají. Minulost je ztracená a budoucnost velmi 
nejistá až žádná.

Bernard Schlink: Útěky z lásky, vydalo nakla-
datelství Prostor v roce 2001, přeložil Tomáš 
Kafka



Alois Holub – Lojza
V roce 1999 mě zaujaly černobílé portréty od Lišáka z Wilwarinu. Tehdy jsem pochopil, že je jistý 
rozdíl mezi zrcadlovkou a „mýdýlkem“ s plastovou čočkou a pevným ohniskem. Patřím tak k těm 
několika málo, kterým voní vývojka a digitálům nerozumí. Baví mě experimentovat. Jednou s dír-
kovou fotografi í, podruhé s barevným procesem nebo černobílými diáky. V klasické fotografi i exis-
tuje tolik tvůrčích přístupů! Zrcadlovka je pro mě živý deník. Alespoň v to se po našem osmiletém 
soužití proměnila. Ač jsem vždycky pokukoval po jiných tématech, vždycky jsem nakonec skončil 
u focení lidí kolem sebe. Jenom se to za ty roky trochu posunulo. Namísto pěkných děvčat fotím 
najednou svatby kamarádů a jejich dětičky. Na radosti z vydařené fotky to ale nic nezměnilo. 
Můj fotografi cký deník lze nalézt na http://www.rfprop.com/holuba


