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Úvodník

Farewell party
Ptal se mě nedávno kamarád, také již škole 
odrostlý, co budu dělat o prázdninách. Opá-
čila jsem, že žádné prázdniny nemám a on se 
s vyvráceným zrakem opravil: „No, dobře… 
v létě jsem myslel.“ Musím ale přiznat, že mož-
ná i díky skautskému rytmu roku, který je určo-
vaný letními tábory, expedicemi a kurzy, oče-
kávám vprostřed kalendářního roku příjemnou 
proluku léta, kdy jde všechno o něco radostněji.

Veškeré cesty jsou rovnější a sušší, postele a lou-
ky měkčí, boty do lesa i do tance pohodlnější, 
holky krásnější a kluci ztepilejší. Léto je čas 
setkávání s lidmi i s místy. Léto je čas deníků 
a cancáků, vrcholových knih, logbooků, pohle-
dů a pozdravů.

Mám ráda léto, které je hektické a horké, které 
nedává odpočinku, protože člověk je navnazen 
na další a další dobrodružství. Mám ráda léto, 
protože směřuje ke klidnému podzimu. K pod-
zimu, kdy začíná další rok, aby další mohl začít 
prvního ledna. Tolik začátků a konců během 
365 dnů.

Letošní začátek léta je pro mě radostný i pro 
tento rozlučkový úvodník. Prožívám euforii 
podobnou při dokončování běhu na dlouho 
trať, radost při dohazování posledních ok sve-
tru, úlevu při dopisování posledních vět závě-
rečné práce. Až tento úvodník dopíšu, padne na 
mě takový ten lehký smutek, který připomíná, 
že je něco skončeno, něco neopakovatelného. 
A zároveň povzbudí elán k něčemu dalšímu: 
hmmm, příště doběhnu ještě dál, další svetr 
bude zase s jiným vzorem a na další seminárce 
si dám víc záležet.

Na těchto místech se s vámi v následujícím roč-
níku bude potkávat nová šéfredaktorka Rover-
ského kmene – Dominika Potůčková, zvaná 
Jůlie. Věřím, že vytvoří s Kmenem symbiózu, 
která bude naplňovat všechny dnešní i příští 
čtenáře. Držím jí spolu s vámi palce a těším se, 
že se třeba potkáme zase někde jinde.

Přeju Roverskému kmeni, jeho čtenářům, všem 
roverům a roverkám hodně radosti a dobré ces-
ty nejen v létě.

Eva Měřínská – evelina.ta
evelina.ta@centrum.cz

ilustrační foto: autorka

PS: Na dalších stránkách najdete rozhovor 
s novou šéfredaktorkou a texty točící se kolem 
ústředního tématu „jazyku a řeči“. Nalistujte 
třeba na článek O jazyku, kobylkách a jiné zví-
řeně, Matematickou lingvistiku anebo na Kter-
ak se reportáž píše a nechte se inspirovat pro 
napsání nějakého báječného článku třeba pro 
„kmen“. Příjemné počtení!

I cesta může být cíl

Ty nejlepší fi lmové polibky
Roverský kmen vám přináší výběr krátkých 
fi lmů prezentovaných v uplynulých ročnících 
Polibku múzy. Neváhejte a roztočte to. Rover-
ský kmen s fi lmovým diskem… i z něj můžete 
být stále na větvi.

Dobrý obraz i zvuk přeje redakce.
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Rozhovor

Rozhovor s Dominikou Potůčkovou – Jůlií
      novou šéfredaktorkou Roverského kmene
Ve spěchu před Julčinou maturitou a během dokončování jejího prvního čísla časopisu jsem jí položila pár 
otázek. Milí čtenáři, odpovídá nová šéfredaktorka časopisu.

Co tě baví na skautingu?

Lidé, lidé, myšlenky, lidé, myšlenky, hodnoty, 
které sebou nese, skotačení kolem vzdělávání, 
dlouhé vysedávání na střediskových radách, 
dříve to bylo vedení nezkrotných puberťaček, 
se kterými jsem tak ráda pojídala palačinky 
a nakonec snad ještě barvičky. Skauting je totiž 
děsně barevnej.

Jak ses dostala ke Kmeni?

To takhle jednou Evička přišla a zeptala se mě, 
jestli bych nemohla napsat něco o kultuře. Tak 
jsem řekla ano. Pak jsme šli na koktejl a zepta-
la se mě, jestli bych občas nenapsala něco na 
Rovernet. Řekla jsem ano. Po návratu z lesního 
kurzu mi došel mail, jestli by si nemohla stáh-
nout nějaké články z mého blogu. Řekla jsem 
ano. Po dvou týdnech mi znovu napsala, že 
by potřebovala ještě 40 000 znaků. Řekla jsem 
ano a poslala jí je. Vyšla Semínka. Nakonec už 
se jen občas zeptala, zda-li bych nevěděla o ně-
kom, kdo by napsal ten a ten článek. Pokud jsem 
o někom věděla, řekla jsem ano. No a za to, že 
jsem se odhodlala stát se šéfredaktorkou může 
vlastně kromě Evičky ještě Křeček s Mauglí a asi 
trochu barvičky.

Čteš Kmen? Které články tě vždycky lákají 
a přečteš si je?

V autobuse, tramvaji, posteli, zády opřená 
o dveře, se zmrzlinou i bez… jo, čtu a jsem 
z něho na větvi :-). Láká mě vždy kultura pod-
le… protože čekám na nějaký skvělý kulturní 
tip, pak cokoliv, co se týká roveringu v praxi. 
Nejradši mám ale ty hodně barevné.

Jůlie (*1988)

Studentka právě maturující. Chystá se na vyso-
kou školu, na kterou, uvidí se po přijímačkách. 
Neustále hledající. Ráda píšící a přemýšlící. 
Poněkud tvrdohlavá a umíněná. Kdyby byla 
dopravním prostředkem, bude tandemem 
a šlapat bude za oba jezdce. Často je dva kroky 
napřed sama před sebou. Samotář vprostřed 
davu. Okatá tmavovláska s mexickou duší. 
Poetická duše s nohama na zemi, se slabostí 
pro outdoor a fazole.
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Co nás v Kmeni čeká pod tvým šéfredaktorováním?

Určitě to budou barvičky. Nemohu se rozhod-
nout, jestli ty podle Goetha nebo Schopenhau-
ra. Chtěla bych, aby byl Roverský kmen časo-
pisem pro mladé lidi, aby se na vás z každého 
čísla smál, kladl odpovědi a dával dost prostoru 
odpovídat, aby byl více praktický, a aby z něj 
měla šéfka radost.

Máš nějaké oblíbené časopisy?

Týdeník Respekt, Aperio – časopis o vtazích, 
životním stylu a rodičovství, Gymnasion o zážit-
kové pedagogice a Iluminaci o historii, estetice 
a teorii fi lmu. Ten poslední mě ale trápí svou 
nízkou barevností. 

Kde hledáš svoje vzory? Máš nějaké?

Ve výtvarném umění, knihách, fi lmech, diva-
dle a v životě. Můj výtvarný vzor je hnědý 
František Skála, literární vzor je šedivý David 
Zábranský, fi lmovým je modrý František Vlá-
čil, divadelními jsou některé fi alové postavy 
z Dostojevského podle brněnského Provázku 
a životními vzory jsou červená Evička a má žlu-
tá přítelkyně Malda. 

Za rozhovor děkuje a hodně 
radosti v šéfredaktorování přeje 

Eva Měřínská – eve.ta 

foto: Petr Puna – PeP 
a Kristýna Dvořáková – Malda

Název družiny mluví za vše – Bambulové…
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Reportáže

    Inspirace
„Prosím…nakresli mi beránka…“ „Cože?“ „Nakresli mi beránka…“ Ale já nevím, jak se kreslí 
beránek. Neumím kreslit. Jak ti ho tedy můžu nakreslit. Možná tak panáčka pomocí čtyř čárek a jed-
noho kolečka.“ „To nevadí. Nakresli mi beránka…“

INSPIRACE
  NENADÁLÝ
     Společně
        PROCÍTĚNĚ
           Intenzivně
              RACIONÁLNÍ(?)
                Akusticky
                   CELEK
                      Elementární částice

…věnováno všem Alenášům…

TAM NA ZAČÁTKU VELKÉ CESTY

Do zasnění jsem procitl až tam, na konečné vel-
kého Začátku. Reálněvirtuální realita se poma-
lu vzdalovala a já se nořil dál a dál… Konečně! 
Tak jsem se těšil! „No konečně jste tady! Tak 
moc jsme se těšili!“ „Posaďte se k nám do kru-
hu. Zrovna tady čicháme tu báječnou atmosfé-
ru. Zrovna si tady pouštíme jazyk na špacír.“ 
„Aha, tak to by mohlo být zajímavé.“ A nemělo 
by býti snad?

Přijeli jsme se sem inspirovat!? Přijeli jsem si 
sem nabrat trochu té povzbuzující atmosféry 
a vytvořit společnou paměť víkendu o všemož-
ných činnostech, které v konečném, konkrétním 
i obecném důsledku mají hodnotu nedozírnou. 
Společně poznat trochu ze svých osudů v oby-
čejněneobyčejných situacích.

Kolik osudů se může přihodit za pouhou chví-
li? Kolik úsměvů na lidských tvářích se může 
objevit v jediný okamžik? Kolik duší se spojí 
v jedinou, aby překonali? A kolikrát jsme sami 
v sobě lidmi?

VZÁJEMNÉ POZNÁVÁNÍ SEBE SAMA
A POZNÁVÁNÍ SE NAVZÁJEM
A TAKY NEZAPOMENOU NA TĚŽIŠTĚ!

Rychlostí světla se k nám blíží miliony hvězd, 
které nám chtějí říci. A nečekaně z rohu na nás 
vybafne zapomenutá galaxie, která jde jen tak 
kolem…nás. Snad aby to všechno dávalo nějaký 
smysl. Snad aby se to všechno spojilo v jeden 
funkční celek s množstvím funkčních podcelků, 
které mají mnoho funkčních celků podcelků, 
které mají mnoho funkčních podcelků podcel-
ků…a tak dále. Pro pána krále, blíží se k nám 
veliká dále. Je už blíže a blíže, s ní se blíží i ta 
tíže. Té dály. Která je však blíže. Stav beztíže. 
Žádné zábrany či mříže. Jen ten zvláštní pocit 
u kříže. Těžiště! To si nechám až na příště!

RANNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE! 
SNÍDANĚ JE ZÁKLAD!

Procitnutí do jarního ranního oparu mysli, 
ve chvíli kdy řeším zapeklitý snový matema-
tický problém o jedné neznámé známé, mladé 
a krásné. A ještě v tu samou chvíli šel kolem 
Docent a s jistotou na sto procent mi povídá: 
„Tak si to první vyčísli!“ A pak bác(!) a já padám 
do reálněsnové reality za zvuků banality(?). Ne, 
kdepak! Není to banalita ani žádná formalita. 
Ranní ptáče dál doskáče. Za zvuků kytáry, kte-
rou bych si chtěl koupit kvůli tobě. V týhle době. 
A šum a svist! Tohle teď musíte honem rychle 
číst. A šelest a třese se pelest! A koulení očima. 
Padání do peřin. Mžikání do dáli i blízky, jako 
by se nás to vůbec netýkalo. Drbání za uchem. 
A ranní hygiena. Projít si ty stejné cesty, ty stej-
né rituály tolikrát za život. Zahnat tu banalitu 
a pokořit formalitu. Pronést pár úvodních frá-
zí a pak pokračovat po stejné bázi. Tohle a tak. 
A ještě několik dalších fází.
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No prostě sekec a mazec! Taky mazanec. Někde 
na talíři, ke kterému se něčí lačná ruka blíží. 
Mazanec namazaný Namazankou, pomazaný 
sladkou Pomazankou, okořeněný Přichystan-
kou a Vypiplankou. A všechno to končí velkou 
Putovankou a Pochutnankou. To je však teprve 
začátek VELKÉHO.

Jak se říká, s úsměvem jde všechno lépe. Nutno 
však dodat, že úsměv, ten jde lépe po dobrém 
jídle. Do úsměvu a do polibku plného lásky se 
klidně vejde i celý širý svět. Nevěříte? Tak to 
zkuste třeba teď hned!

DIVADELNÍ, HUDEBNÍ, LITERÁRNÍ 
I JINÉ TVOŘIVÉ WORKSHOPY

A už je to tady zase! Lehká husí kůže na těle 
způsobená letmým dotykem neuchopitelných 
zážitků, o kterých ví jen ti, co jsou vnímaví 
a připraveni na vše. Co se třeba už stalo v jiném 
vesmíru, paralelním světě…nebo stane na jiném 
časovém úseku života. Všechno a nic, které nás 
obklopuje…neustále, stále se tvářící, že vlast-
ně se nic neděje… My jsme všichni ti nezávisle 
závislí pozorovatelé dění smrti, života, světa, 
vesmíru, lásky a krásy toho všeho okolo nás 
a v nás… Tvoříme a ničíme, rosteme a uvadá-
me, stoupáme a padáme, kocháme se i ignoru-
jeme, milujeme i nenávidíme, hladovíme i lač-
níme, žijeme i umíráme… Otevřeně-uzavřený 
kruh dějství na prknech, která znamenají život. 
Malicherné a uslzené okamžiky střídané smys-
lem nabitými a úsměvem prodchnutými úseky 
dějin nás.

NA KONCI ZAČÁTKU POZNÁNÍ 
VLASTNÍHO TVŮRČÍHO POTENCIÁLU 
A BOŘENÍ VLASTNÍCH ZDÍ

Rád se zastavím a s očima zavřenýma a s jed-
nou nohou ve vzduchu zakřičím s úplným 
naplněním chvíle: „Já žiju!“ A bude to pravda. 
A ozvěna se ke mně bude vracet tak dlouho, 
jak dlouho budu chtít. A jestli mi někdo chce-
te vlézt na záda, tak mi tam taky klidně vlezte. 
A jestli vás to přestane bavit, tak klidně otočte 
na jiný list nebo přeskočte odstavec…tohoto pří-
běhu…svého života…běžte prostě dál. Neříkej-

te si, udělal jsem to špatně nebo nechám to na 
zítra. Řekněte si TEĎ to udělám správně. TEĎ 
to UDĚLÁM!

POSLEDNÍ VTEŘINY UBÍHAJÍ 
NENÁVRATNĚ DO MINULOST, TAKŽE 
JE TŘEBA REKAPITULOVAT

Všechny ty brány, kterými jsme prošli a museli 
projít, nás vrhají do jiných životů … Přešli jsme 
tolik mostů poznání a zapomínání…ulicemi 
osudů a skutků…myslíce na to jediné…nebo 
vlastně na všechno najednou…hlavně nezapo-
mínat na to podstatné a důležité…všechny ty 
zdi, které jsme stihli zbořit, možná zase začnou 
růst…všechno, co jsme stihli (snad) postavit, 
možná zase jednou spadne…ovlivněno našimi 
rozhodnutími…přijdou-li včas…

A tak jsme se znovu narodili. Byli jsme zno-
vuzrozeni z prachu, ve kterém zůstaly ukryty 
VŠECHNY TY…

Co se událo, nedá se vrátit zpět. Všechno, co se 
proneslo, nemůže být spolknuto. „Přesně takhle 
jsem to chtěl. Myslíš, že ten beránek spotřebuje 
hodně trávy?“

Jan Bezděk – BezĎa, člen VŠRK Skrypta, 
http://jenik-si-pise-denik.blog.cz/

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Webové stránky akce: http://inspirace.skauting.cz/

No řekněte, neinspirovalo by vás to?
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ZAHÁJENÍ SNĚMU

V pátek večer jsme měli příležitost seznámit se 
s kandidáty do Náčelnictva Junáka a klást jim 
nejrůznější otázky. Jako delegáta z malého měs-
ta mě zklamalo přesvědčení některých z nich, že 
je třeba podporovat zejména velké prosperují-
cí oddíly a střediska. Jako kdyby byla velikost 
hlavním ukazatelem kvality.

Sobotní jednání zahájila vystoupení pozvaných 
hostů. Naše sympatie si získala především paní 
Mgr. Zdeňka Mašková z ministerstva školství. 
Účast na našem sněmu prý zpočátku vnímala 
jako nutné zlo. Svůj postoj ale přehodnotila ve 
chvíli, kdy jí jeden z organizátorů přivítal bod-
rým „Nazdar!“ Zpoza řečnického pultu pro-
mluvili také zástupci WAGGGS a WOSM, haví-
řovský pan primátor a další vzácní hosté.

    Vzpomínání
            na XII. valný sněm Junáka
Ve dnech 11.–13. dubna 2008 se v Havířově uskutečnil XII. valný sněm Junáka. Mezi jeho hlavní 
úkoly patřilo zvolit nové vrcholné orgány Junáka, diskutovat o strategických prioritách na další roky 
či rozhodnout o budoucnosti skautských časopisů. Následující odstavce přinesou postřehy jednoho 
z přibližně 450 přítomných delegátů.

Svorně v jednom duchu
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BUDOUCNOST SKAUTSKÝCH ČASOPISŮ

Prvním oříškem k rozlousknutí bylo schvále-
ní programu sněmu. O zásadních otázkách se 
začalo jednat teprve odpoledne. Ve skupinách 
po 20–25 členech jsme nejprve debatovali o stra-
tegických prioritách Junáka. Velká diskuze se 
poté rozpoutala okolo budoucnosti skautských 
časopisů. Náčelnictvo navrhlo, aby byl spol-
kový časopis zasílán každému členovi Junáka. 
Tato varianta počítá se zvýšením registračního 
poplatku o cca 65 Kč. Přestože zaznělo množství 
věcných protiargumentů, hlasovalo pro tento 
návrh nejvíce delegátů. Věřím, že ještě bude 
vyřešena otázka sourozenců a členů ze sociálně 
slabých rodin.

NÁVRHY Z REGIONŮ

Za další klíčový bod sněmu jsem považoval 
návrh sněmu Pardubického kraje na snížení 
minimálního počtu mladších členů v oddíle 
z dvanácti na osm a počtu oddílů ve středisku 
ze tří na dva (bratr Daniel Vychodil – Simba mi 
říkal, že si dokáže představit i středisko s jed-
ním fungujícím oddílem). Na našem okrese 
kvůli těmto minimálním kvótám zanikla už dvě 
střediska. Jeden z delegátů však – asi s vidinou, 
že bude moci dříve zalézt do spacáku – nane-
štěstí podal procedurální návrh, aby se sněm 
tímto problémem vůbec nezabýval. Valný sněm 
poté smetl tuto záležitost ze stolu. Přísné kvóty, 
které visí jako Damoklův meč především nad 
skautskými středisky na vesnicích a v malých 
městech, tak zůstaly v platnosti, aniž by byl dán 
prostor předkladateli, aby mohl svůj návrh zdů-
vodnit v plénu. Předkladatelé všech ostatních 
návrhů přitom tuto možnost dostali.

NOVÉ STEZKY

Na valném sněmu také proběhl slavnostní křest 
nových stezek pro skauty a skautky. Podle 
mého názoru jsou znamenité – jak obsahově, 
tak grafi cky. Jedinou výtku mám ke karetní hře 
Sacculus. Jestliže stezka slibuje odměnu v podo-
bě karet, stává se hra takřka povinnou. Domní-
vám se, že by bylo lepší, kdyby byl Sacculus 
spíše dobrovolným doplňkem.

VOLBY

V neděli dopoledne se volilo do ústředních orgá-
nů. Výběr kandidátů byl dosti omezený, o práci 
v náčelnictvu dívčího kmene a ústřední revizní 
komisi se ucházelo dokonce méně adeptů, než 
kolik je potřeba. Staronovými náčelníky byli zvo-
leni – nemajíc žádných protikandidátů – sestra 
Michala Rocmanová a bratr Zdeněk Prančl.

STRATEGICKÉ PRIORITY

Jaké priority pro roky 2008–2011 sněm schvá-
lil? Myslím, že docela dobré: podporu kvalit-
nější skautské činnosti v oddílech, získávání 
a udržení činovníků a posilování pocitu souná-
ležitosti. Před sněmem mi sice připadaly tyto 
cíle poměrně obsáhlé, ale z diskuze v pracov-
ních skupinách vzešlo několik zajímavých kon-
krétních nápadů, jakými prostředky lze tyto cíle 
naplňovat.

ZÁVĚREM

Od zkušenějších kolegů ze svého okresu jsem 
se dozvěděl, že letošní valný sněm nebyl tak 
vyhrocený jako ty předešlé. Plně souhlasím se 
závěrečnými slovy bratra starosty Josého, že na 
sněmu vládla „přátelská, místy až veselá atmo-
sféra“. Nemalou měrou k tomu přispěli vyni-
kající moderátoři Špalek s Víťou a vtipné glosy 
bratra Jiřího Navrátila.

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

Hlavní byla diskuse o strategických prioritách
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ČÁST I.; PRO DÁMY:

Začínáme úkrokem levou nohou dozadu. 
Tedy nastupujeme do autobusu plni očeká-
vání, dalšího dobrodružství s experimentem. 
Máme za sebou již jeden, co přinese tento? 
Zkontrolujeme, jestli stojíme pevně na nohou, 
podpatky jsou záludné, lehce držíme partnera 
za rameno. 

V pozdních hodinách dorazíme před vídeňskou 
klubovnu, baťůžky se scouttexkou… Uléháme 
vyčerpáni. Díváme se stále ve směru tance, dbej-
te na tempo, umcaca, umcaca…

Probudíme se valčíkem, po ránu nás čeká roz-
cvička, a proč ne? Je to zdravé. Máme před 
sebou celý den zážitků, začínáme přednáškami. 
Hned po prvním bloku výuky vyrážíme vzhůru 

    Experimentální čekatelský
            kurz Scout-tex
Trojvíkendový čekatelský kurz se odehrává vskutku v netradičním stylu, připravuje mladé čekatele 
na práci s dětmi v oddílech a novou skautskou Stezkou. První víkend jsme strávili v Krkonošských 
horách, jako překvapení nás čekal brzo ráno výstup na Černou horu…
Ten druhý jsme byli ve Vídni, pojďte jím protančit spolu se mnou…

Vídeň…
… umcaca, umcaca, umcaca, umcaca, umcaca, umcaca, umcaca.

Rusové z Vídně odešli, ruské kolo zůstalo…
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do velkoměsta. Dívejte se pánům přes rameno. 
Vím, že váš partner vypadá jako onen podivu-
hodný mladík, co je na obrázku před vídeňskou 
operou, má i vlastní čokoládu, egoista.

Setkání na náměstí před známým _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ . Zahrajem si hru, dám ti papírky, půjdeš 
po cestě a dozvíš se něco o Vídni. Znáš Stephan-
sdom a Albertinu? Chceš se se mnou podívat 
na hrobku Marie Terezie? Zavázali nám oči šát-
ky, aby to bylo překvápko. A bylo, to vám řek-
nu, jen mi chyběl obchod se suvenýry, kde bych 
si mohla pořídit sádrový odlitek rakve nějakého 
z Habsburků. Dýchej potichu, není pěkné, když 
muži slyší tvůj dech, éterické se ztrácí. Odpo-
ledne bylo ve jménu přednášek, přednášejících, 
přednášeného, přenosu informací k našemu pří-
nosu (nepleťte si přínos a podnos, přínos vám 
vždy nebude donesen až pod nos; pozn. auto-
ra). Nakroč si pořádně a ve výkroku už musíš 
nohu točit, chyť tempo a švih, neboj se, nespad-
neš, podrží tě.

Večer jsme se setkali s místním skautem ve víno-
vém kroji. Úžasná barva krojů, když se sepere, 
tak to nic moc není, ale je jako právě vyteklá krev 
(alespoň taková je moje zkušenost s vyteklou 
krví). Má manželku, která není skautka, ale je 
pro skauty přínosem. Taky neshledává rozdílu 
mezi rakouskými a českými skauty. Je to usmě-
vavý pán, moc se mi líbí barva jeho hlasu. Nech 
se unášet, jen vnímej ten pocit, neboj, povede tě.

Pak jsme se jen oddávali hře na kytaru, fl étny, 
zpěvu…, než jsme vyčerpáním usnuli.

ČÁST II.; PRO PÁNY:

Začni jako první, nakroč pravou dopředu a dej 
pozor na velikost kroku. Není schopna se ti kro-
kem vyrovnat, je menší. Neboj se, spoléhá na te-
be, půjde tam, kam půjdeš ty.

Druhého dne ráno zase nanovo. Vstát za rytmu 
valčíku, dojít si na wc nebo cw (po ránu se to ple-
te), vyčistit si zuby a nasnídat se, nebo obráceně. 
A pak přednášky, přednášky. Je to zvrhlé, ale 
přednášky mě fakt baví, touha a možnost zjistit 
něco nového, možná to vím, možná ne. Tanec je 
jako loterie (ne, teď není chvíle přemýšlet nad 

Marií Terezií, že zavedla Lotynku), vybereš si 
dívku a nevíš až do poslední chvíle, jestli vám 
tanec bude ladit.

Hráli jsme taky hry, třeba hutututu, ale to už 
včera, dnes jen aby nám ty nohy neupadly. Pra-
cujeme venku na svém projektu, je nejvyšší čas 
ho začít vymýšlet. Teoreticky se to vždycky lépe 
praktikuje (kdo pochopil mou slovní hříčku?). 
Víš, že čeká na to, že ji budeš bavit a udržovat 
s ní rozhovor. Když nevíš, co říct, bavte se tře-
ba o chroustech. Nesmrtelnost chrousta, co by 
na to řekl Nietzche?!

Zabalit, uklidit, naobědvat se. Poslední úkoly 
před odjezdem. Sbohem a šáteček, máš vlasy 
plné cukru. Když jsme si mysleli, že se neuvidí-
me, dáma s cukrem ve vlasech si nás přivábila 
čtvrtí Pratr.

Už si nevšímáš okolí, žiješ pouze v tom rytmu, 
máš ruku na lopatce, ale zahrada je daleko. 
Okolí neexistuje, bojíš se? Ne, proč, smířen se 
světem žiješ.

Hráli jsme důvěropodporové hry, smrkono-
soplenou zachytávali jsme pláč, snad strachy 
či Dobrovskému na paškál. Postavili jsme věž 
z lidských těl, odvaha a my se dali krájet. Pak 
vzhůru za zábavou. Nespouštěj ji z očí. Klid.

Bojíte se výšek? Já jo, a jak! Nejlepší, co jste moh-
li udělat, bylo vlézt do kabinky ruského kola 
a vznést se do nebe (mezitím se křečovitě držet 
tyče a nedívat se ven). Zase jsem jednou pokoři-
la samu sebe. Umcaca, umcaca…

Cukrová vata, ta nervy uklidní, mám to ozkou-
šené. Tohle je asi fakt konec. Nasedáme do auto-
busu, motor již vydává zvuky. Programem 
v autobuse se protlučeme až do Prahy. Vídeň, 
mám tě ráda, ale Prahu, Prahu víc. Zastav se až 
uslyšíš poslední takt, ne ještě ne, umcaca, umca-
ca, pozor, umcaca, teď! …

Kdo ví, co nás potká příště…

Eva Skopalová, Praha
účastnice Scout-texu

foto: Martin Vaníček



1. MÍSTO – FOTOSERIÁL „REKLAMNÍ 
AKCE RÁDIA KISS HÁDY Z BRNA.“
Autor: Václav Růžek – Váška, Tábor 

Fotky pocházejí z akce rádia Kiss Hády z Brna, 
kdy rádio rozptýlilo na náměstí v rámci reklamy 
dva typy kuponů – jedny se daly směnit za sku-
tečné Kč a druhé nikoliv. Při rozptylování těchto 
kuponů se celá akce zvrhla, protože lidé, kteří 
nic nezískali, začali peníze v návalu zlosti zapa-
lovat a napadat ty, co získali hodnotné kupony. 
Zasáhnout museli nakonec hasiči a následně 
i policie, která výtržníky rozehnala.

    Jarní Obscura
          Ostrava (24.–27. 4. 2008)
Od čtvrtka večer do nedělního poledne proběhla ve skautských klubovnách v Ostravě-Svinově pro všech-
ny zájemce o fotografi i akce Obscura – jaro 2008. Nosným tématem bylo fotografování výstupu na Ivan-
čenu a pro někoho i industriální Ostravy. 
Součástí setkání byla i fotosoutěž účastníků na téma „Akce kolem mě.“ Vítězné snímky zde uveřejňujeme…

inzerce 
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2. MÍSTO – FOTOSERIÁL „SKAUTSKÉ 
PRASÁTKO“
Autor: Petr Puna – PeP, Kroměříž. 
Více na www.puna.cz.

Fotografi e byly nafoceny na II. ročníku skaut-
ské propagační akce pro rodiče členů střediska 
Polárka Kroměříž.

3. MÍSTO – FOTOSERIÁL „PLOFKAŠOU“
Autor: Jan Motalík – Bahňák, Tábor

Plofkašouje tradiční akce na rozloučenou s létem. 
K programu této akce přispívá každý oddíl 
nějakou atrakcí: lanové aktivity, batikování, 
casino, vyjížďky na lodičkách. Jedna z fotografi í 
zachycuje závod na gumovém laně. Soutěžící se 
oblékne do ochranného obleku, dostane ochran-
nou helmu a prsní úvazek, ke kterému je připnu-
to silné gumové láno. Cílem je dojít co nejdál, 
a není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

   IVANČENA 2008    JE ZA NÁMI! 
Chcete vědět jaká byla? Podívejte se na webové stránky http://www.skautifm.cz/ivancena/
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Ne, nejsme v Afghanistánu ani v Čečně, jsme 
padesát kilometrů od Prahy v bývalém výcvi-
kovém prostoru Ralsko. V dálce jsou vidět hus-
té lesy, které nedávají nijak tušit zrádné bažiny 
a skalní rokle v nich skryté. Tu a tam lze spatřit 
osamělé vrcholy hor. Ale co ti lidé, co je to za 
blouznivce, kteří se tento podzimí čas rozhodli 
trávit v nehostinné pustině daleko od výčepů 
a dalších výdobytků civilizace?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Jsou to 
účastníci již šestého ročníku Závodu tří vrchů 
– Extrémního závodu dvojic, prestižního klání 
pro ty, kteří se chtějí podívat za hranice všed-
ních vandrů a svých možností. 

V okolí Mimoně v severních Čechách absolvují 
asi padesátikilometrovou procházku zpestře-
nou výstupem na tři význačné vrcholy a několi-
ka „zkouškami“, které prověří, co ve vás je a jak 
jste dávali pozor, když jste byli malí. 

Na co se můžete těšit: trasu asi 50 km vzduš-
nou čarou, vodní úsek, lanový úsek, asi stovku 
kamarádů, ranní vstávání, guláš, zimu, mlhu, 
déšť … Ti nejšťastnější potkají posledního zapo-
menutého ruského vojáka.

    Závod tří vrchů
Je sobota 1. listopadu 2008. Širou plání kolem ruin betonových bunkrů s nápisy v azbuce a zbytků 
vojenské techniky a munice se potácejí dvě postavy. Na obzoru se rýsují další dvojice zdánlivě bez-
účelně bloumající krajinou…

Po padesátikilometrové procházce přišly zkoušky, které každého doopravdy prověřily

Ano, i ty můžeš být mezi nimi, stačí když budeš čtrnáct 
a více let stár a spolu s další podobně schopnou osobou 
se přihlásíte na stránkách závodu: http://z3v.cz
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NĚKOLIK ÚRYVKŮ Z MINULÝCH ROČ-
NÍKŮ PRO DOKRESLENÍ ATMOSFÉRY:

2003

Na Bouřňáku si hlídky uvařily polévku a poté 
vyrážely na Mikulovský most, kde probíhalo 
slaňování. Tam se rozpadla první hlídka (zvolili 
špatnou obuv… kanady fakt nebrat).

Dalším kontrolním bodem byl zatopený lom 
Barbora, kde závodníci absolvovali vodní část 
závodu. No, nečekané se stalo skutkem a jedna 
z hlídek se odporoučela ke dnu. Mají můj obdiv, 
protože se vyždímali, zabalili do dek a pokračo-
vali v cestě .

Jan Tobek – Kulda

2004

Bylo 5:15, když skautským domem v Litoměři-
cích zazněl zvuk trubky. Ano, skutečně to byl 
budíček a následovala rozcvička, která se konala 
před klubovnou na chodníku a silnici. U startu 
jsme dostali mapu se zakresleným prvním „ček-
pointem“, což byla Křížová hora. Jakmile jsme 
vyběhli, zjistili jsme, že viditelnost není nejlepší, 
všude byly spousty mlhy (ta vydržela celý den). 
Cestou nahoru nás mlha mírně zmátla a došli 
jsme o kus dál, takže jsme se museli vrátit. Prv-
ní stanoviště bylo slaňování z vyhlídky. Ovšem 
vyhlídka nefungovala, bylo vidět nejbližší stro-
my, mlhu a dál už oko nedohlédlo.

Hana Hojdarová – Mánička

2005

Vyplazili jsme se na vrchol, tam nás přiví-
tal Fousek a oznámil nám, že budeme dělat 
„Céemtéčka“.“Co to po nás chce?“ Hňáca sebou 
začal mlátit rychle o zem, nejdřív dopředu, pak 
se postavil, pak dozadu, pak se zase postavil 
a tak pořád dokola. No, já na to blbě čuměl 
a říkal jsem si, jestli jsou normální. Fousek chtěl, 
aby to každý udělal dvacetkrát do dvou minut…
blbost! Z posledních zbytků sil a se značnou 

bolestí v koleni jsem se do toho pustil. Zvládnul 
jsem jich čtrnáct, což nám přineslo deset trest-
ných minut. Pedro si na to zul boty, začal makat 
jak fretka a udělal jich dvacet tři.

Jan Tobek – Kulda

2006

Největší změnou měla být skutečnost, že start 
a cíl již nebudou totožná místa. Avšak tento fakt 
byl závodníkům utajen. Hned od počátku se 
plánovala trasa Teplice – Litoměřice (respekti-
ve Mentaurov). Jedinou překážkou na trati bylo 
Labe, čehož se dalo náležitě využít. Díky Labi 
se naskytla možnost uskutečnit přejezd „sku-
tečné vody“ a ne jenom plácání se na rybníce. 
Po loňském Sedle (třetí nejvyšší vrch Českého 
středohoří) jsme postoupili nejvýše. Milešovka 
se svými 836,6 m. n. m. nemohla zůstat opo-
menuta. Další vrcholy byly nasnadě. Lovoš 
(569,7 m. n. m.) a posledním vrcholem v řadě se 
stalo Hradiště (545 m. n. m.). Pak už jen kope-
ček dolů na Mentaurov. Zde byl pro každého 
připraven gulášek, teplý čaj, sprcha a hlavně 
postel. Poslední hlídky byly dovezeny do cíle 
kolem jedenácté hodiny večerní. 

Jiří Vocásek – Papouch

2007

Po asi čtyřhodinovém bezesném převalování 
se na tvrdých parketách a nočním chrápacím 
koncertu ze všech stran nás pořadatelé vzbudili 
hudbou z reprobeden. S Tomajem jsem naházel 
do batohu to nejnutnější, z ešáku usrkával teplý, 
jarem (myslím přípravek na nádobí a ne roční 
období) provoněný čaj a očekával nejbližší udá-
losti. Mezitím co si ostatní balili na cestu, při-
šel k nám Kulička a začal živě vyprávět zážitky 
a dojmy z Anglie, máchaje přitom instrukcemi 
k závodu tak mocně, že nebyl problém přečíst 
si, jaká budou první tři stanoviště.

Eduard Zboran – Eda
foto: archiv Závodu tří vrchů
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Co jsi očekávalo, když jsi nastupovalo do vlaku?

Asi jen to, že tahle akce je pro mě celkem zpes-
třením, nevím, dlouho jsem nebylo na výpravě, 
která mě něco naučí. Tolik jsem fakt nečekalo.

Mluvilo jsi o učení, tak mi o tom řekni něco víc. 
Zajímá mě, co jsi dělalo, co dělali ostatní?

No, nejdřív je potřeba říct, kdo to organizo-
val. Byli to roveři a rangers z 925. Excaliburu, 
V.R.J.N. a částečně také z 929. Irminsûl. Byla to 
záchranářská akce, hráli jsme si na policii, hasi-
če, jednotku rychlého nasazení, zdravotníky 
a saniťáky dohromady.
Sešli jsme se fakt dobrý kolektiv účastníků, prostě 
sehraný team! Já jsem si zahrálo roli psychologa, na 
své košili jsem mělo visačku, která to potvrzovala.

Jaké jsou tvé nejsilnější zážitky?

Asi to, když jsem slaňovalo ze skály, fakt príma, 
vždycky mě to hrozně „rajcuje“, nevím, jak bych 
to mělo vyjádřit jinak. Taky se mi moc líbilo stří-
let z replik opravdovskejch zbraní. S kalašniko-
vem v ruce se ve mně probudilo mé militaristic-
ké já... Naučilo jsem se nejnutnější sebeobraně 
a zopakovalo jsem si základy z první pomoci.

Zažilo sis nějaké praktické využití dovedností, 
které ses naučilo?

Jasnačka, měli jsme dva hrané zásahy a jednu 
hru na živo.
Při tom prvním jsme zachraňovali uvízlého 
horolezce na skále, jednoho spadlého a jejich 
šokovanou přítelkyni. Ošetřili jsme je a dostali 
do rukou doktorů v sanitce, bylo to náročné.

Druhým byla autonehoda se šesti zraněnými, 
muselo jsem si nasadit plynovou masku, abych

se nenadýchalo škodlivých zplodin z kouře 
hořícího motoru. Všechny jsme samozřejmě 
zachránili.
Ta hra na živo byla fakt supr. Teroristi unesli tři 
nevinné a my jsme vyjednávali o jejich propuš-
tění. Jednotka V.R.J.N. nám nejdřív zahrála, jak 
takový zásah vypadá. Bylo to opravdu oprav-
dické. Měli jsme zbraně, kostýmy, vymysleli 
jsme si imaginární helikoptéru…
Celou atmosféru zásahu ještě dokreslovali novi-
náři, těch bylo kolem jako smetí, které neby-
lo možné spolehlivě odehnat. Alespoň máme 
mnoho fotek...

A to jste pořád jenom zachraňovali? Co trochu 
legrace a odpočinku?

Toho jsem si užilo večer u táboráku, opékalo 
jsem buřta a zpívalo písničky. Staré skautské, 
folkové, ale i matfyzácké! Našlo jsem tam oprav-
du príma kamarády a už se nemůžu dočkat, až 
se bude pořádat další!

Jak jsem tak pochopila, Rescue team na tobě 
zanechal výraznou stopu, myslíš, že i na ostat-
ních? A co organizátoři?

Určitě ano, odjížděli jsme všichni s pusou od  
ucha k uchu! Organizátorům tam sice zbylo po 
nás pár špinavých hrnců a trocha omáčky, ale 
troufám si tvrdit, že to dopadlo o tisíc procent 
lépe, než si mysleli. Jak už jsem říkalo, těším se 
na příště a na nové tváře a zážitky.

Na závěr, kdyby jsi mělo charakterizovat uply-
nulý víkend třemi slovy, jaká by to byla?

Akce – zábava – přátelé.

Za rozhovor s imaginárním kamarádem 
Erwínem děkuje Evča Skopalová

    Rescue team
V pátek odpoledne se devět téměř neznámých lidí setkalo na Hlavním nádraží očekávajíce velké dob-
rodružství, které, jak doufali, spolu prožijí v lese blízko Slatiňan. Podařilo se jim to, asi jo, poslechně-
te si fi ktivní rozhovor s onem, které se akce vůbec nezúčastnilo, přec to všechno prožilo s nimi…
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     Mafi e
Velice dobře si vzpomínám na ten okamžik zhruba před rokem, kdy mi na krk uprostřed vyučo-
vání sáhla smrt. Hlavou mi projela nejblbější možná myšlenka „To není možné…už?“. Nebyl 
to žádný integrál ani derivace, co mě zabilo, ale plíživá vražedkyně. Měl jsem jediné štěstí. Byla 
to jenom hra.

HRA V ŽIVOTĚ – ŽIVOT HROU

Abych předešel všem nedorozuměním, tak 
hned na začátku upřesním, že nejde o počíta-
čovou hru, ale i tak je veškeré násilí čistě fi k-
tivní. Hra by se dala najít v myšlené Encyklo-
pedii všech podivných her v kategorii těch 
(ne)společenských. Každý hraje sice sám za sebe 
a proti všem ostatním, ale pokud se opravdu 

snaží, pozná mnoho nových tváří, nemluvě ani 
o nových místech, která procestuje.

Konec chození kolem horké kaše. Už slyším 
nedočkavé hlasy ptát se: Jak se hraje? Úkolem 
každého je vystopovat svoji oběť – a jak již bylo 
naznačeno, dotekem bílé rukavice ji sprovodit 
ze světa. Po tomto aktu přechází oběť mrtvoly 
na úspěšného lovce. Základním kamenem pát-

Nápady

Jedině bílá rukavice vás může zachránit
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rání je karta oběti. Tu o sobě vytvoří každý při 
registraci a její součástí je fotka, jméno, škola, 
týdenní rozvrh. Třeba vyplnit pečlivě a hlavně 
pravdivě. Na začátku se celé podsvětí sejde na 
jednom místě a karty se rozdají tak, aby vzni-
kl jeden velký kruh. Kostky jsou vrženy. Měsíc 
trvající prolévání krve může začít. 

Ze všech různých rolí, které na sebe berete 
v nespočetných hrách, hrajete v téhle nejví-
ce sami za sebe. Normálně chodíte do školy, 
do práce, do hospod a domů. Jediná změna 
tkví v tom, že někde tam na vás bude někdo 
čekat. Vaše možná obrana je rychlý útěk spoje-
ný s rychlým nasazením bílé rukavice na levou 
ruku. „To, že jsem paranoidní, neznamená, že 
po mně nejdou,“ řekl k tomu jednou Woody 
Allen. A měl pravdu.

MAFIÁN NEBO CIVILISTA?

Dejme tomu, že uniknete pozornosti líného vra-
ha a sami se začnete poohlížet po oběti. Jak to 
uděláte? Počkáte si před školou a budete risko-
vat, že ji přehlédnete? Vpadnete do vyučování 
a budete pak vysvětlovat učitelům, že jste si 
spletli třídu? Kontaktujete pochybného spo-
lužáka, který by mohl něco vědět, ale taky vás 
prásknout? Vystopujete svoji oběť na večírek 
pro uzavřenou společnost? Jak daleko zajdete, 
je, v mezích zákona a slušnosti, vaše věc. Loň-
ský vítěz byl schopen zastavit tramvaj několika 
vhodně položenými popelnicemi na kolejích. 

Obětí byla sama řidička. Naopak jméno mafi á-
na, jenž dostal facku v dámských šatnách, když 
si spletl oběť s civilistkou, je raději neznámé.

POČÁTKY OBESTŘENÉ TAJEMSTVÍM

Kořeny této hry jsou zahaleny tajemstvím. 
V této podobě se objevila v Praze před třemi 
lety a od té doby probíhá vždy jednou za rok, 
v dubnu. Organizátoři mezi řečí prohodili, že 
podobné hry hráli už jejich rodiče. V současné 
době se hrají obdobné hry (třeba pod jménem 
Assasin, místo rukavice kartáček či toaletní 
papír) například v Praze, Ostravě, Brně, Plzni 
a Liberci. Pokud se ve vašem okolí nic podob-
ného nekoná, můžete se inspirovat na stránkách 
pražské mafi e: http://mafi e.podsveti.cz, jejíž 
organizátoři vám rádi s organizací vašeho vlast-
ního podsvětí pomůžou.

NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, 
ALE ZÚČASTNIT SE

Vítězem se sice stává ten, kdo nasbírá nejví-
ce trofejí, ale užije si rozhodně každý, kdo se 
aktivně zapojí do plnění fi ktivního mafi ánské-
ho hřbitova. Je to pravděpodobně nejlepší hra, 
pokud se chcete seznámit s mnoha novými lid-
mi. Vždyť už jen z karty lze o své oběti zjistit 
všechny její koníčky, kam chodí na koncerty, co 
studuje a jak pečlivě. Pokud zůstanete v kon-
taktu, nezískáte jen přítele třeba na zbytek 
života, ale i cenný zdroj mafi ánských informací 
z jeho okolí.

Když o někom najdete všechny informace 
na internetu, přiměje vás to k zamyšlení kolik 
informací tam necháváte vy. A díky stínu, kte-
rý se mi kdykoliv může vynořit za zády, jsem 
si začal víc všímat lidí kolem mne. Může to být 
mafi án? Kam asi jede? Proč se tváří tak zarpu-
tile? A nemá snad na té ruce v kapse bílou 
rukavici?!

Marek Soukup – Teclis, Praha
člen roverský kmen RK Exit Praha 
http://www.rkexit.ic.cz/index.php

foto: Jan Krapáč

Zabiju tě!
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     Umlčme tu písničku!
Festival Jeden svět pořádá každé jaro společnost Člověk v tísni s cílem upozornit na porušování 
lidských práv ve světě a přiblížit lidskoprávní problémy ve světě. Letošním tématem festivalu byli 
diktátoři nejautoritativnějších režimů současného světa. Svoji „písničku“ stále ohrávají: běloruský 
prezident Alexander Lukašenko, barmský vojenský diktátor Than Šwe, severokorejský komunistický 
diktátor Kim Čong-il a Robert Mugabé, terorizující již 28 let Zimbabwe. Posledním do party je dnes 
již bývalý kubánský diktátor Fidel Castro.

Během devíti let své existence se festival Jeden 
svět vyvinul v největší lidskoprávní fi lmový fes-
tival v Evropě a stal se jednou z nejvýznamněj-
ších kulturních akcí v rámci Prahy a celé České 
republiky. V roce 2007 získal Jeden svět Čest-
né uznání Organizace Spojených národů pro 
výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) za výcho-
vu k lidským právům.

Festival není jen o promítání fi lmů a vyhlašová-
ní cen pro úspěšné dokumentaristy; v rámci Jed-
noho světa probíhá velké množství přednášek, 
diskusí, ale třeba i módní přehlídky („Nechci mít 
na triku další totalitu!“) nebo fórum neziskovek. 
Do Prahy se sjíždějí dokumentaristé a bojovníci 
za lidská práva z celého světa. Média jej podpo-
rují svými přidruženými projekty a rozsáhlým 
aktuálním zpravodajstvím.

Desátý ročník festivalu byl věnován Aun Schan 
Su Ťij, nositelce Nobelovy ceny míru, a lidem 
v Barmě, které utlačuje brutální vojenský 
režim.

JEDEN SVĚT PRO SKAUTY

Organizátoři si uvědomují, jak důležitá je výcho-
va k lidským právům u školních dětí. Kromě 
projekcí pro školy a školních projektů myslí také 
na skauty. Právě pro ně se konaly dvě víkendo-
vé projekce a nabídly hodně zajímavou směs fi l-
mů. Sobotní projekce byla zaměřena na mladší 
děti 9–12 let a nabídla tři krátké fi lmy.

První vyprávěl očima Pipaluk a Sáry, dvou 
čtrnáctiletých holek, o znečištění životního 
prostředí tam, kde by to člověk čekal nejméně 
– v Grónsku. Mořské proudy a vítr zanáše-
jí do těchto míst stále více zplodin z Evropy, 
Asie i z USA. Následkem oteplování je místní 

zátoka částečně rozmrzlá, takže už se přes ni 
nedostanou rybáři se psími spřeženími a ani 
Pipaluk se Sárou se nemohou navštěvovat tak 
jako dřív. Kvůli horšícím se životním podmín-
kám řada obyvatel tento, na první pohled zcela 
nedotčený, kout světa raději opouští, a vesnice 
se vylidňují.

Animovaná Žirafa v nesnázích načrtla velmi jed-
noduchou formou cestu azylantů do nové země, 
obtíže, které jim znesnadňují život, i předsudky, 
se kterými se setkávají.

Poslední snímek představil mikropříběh holčič-
ky, která během dovolené s rodiči a sourozenci 
přežila tsunami – ale odnesla si trauma z moře 
na další roky. Kdyby ji na poslední chvíli nevy-
táhl z vody místní prodavač ovoce Kalu, utopila 
by se. Po návratu domů do Nizozemska nemoh-
la dlouho spát a ještě dnes je pro ni snazší svůj 
zážitek namalovat, než o něm vyprávět. Právě 
malování a milující rodina jí nejvíce pomáhají 
defi nitivně se strachu zbavit.

Festival není jen o promítání fi lmů



V neděli projekce pro skauty staré 13–15 let 
nabídla jediný fi lm Lakšmí a já. Natočila ho 
indická režisérka Nistha Jain o dvacetileté Lak-
šmí, která jí pomáhá v domácnosti a jež se živí 
jako služebná v bohatých rodinách. Lakšmí 
pracuje deset hodin denně sedm dní v týdnu za 
měsíční plat, který se z pohledu jejích zaměstna-
vatelů rovná jedné větší večeři. Když se autorka 
fi lmu postupně dostává hlouběji do Lakšmíi-
na života, je sama nucena přemýšlet nad jejich 
vztahem – je stále její zaměstnavatelka a záro-
veň fi lmařka, nebo její přítelkyně?

NAROZENINOVÉ DÁRKY

V rámci oslav deseti let festivalu Jeden svět pro-
bíhala na stránkách České televize diskuse „Proč 
potřebujeme demokracii?“ s tématy jako „Co by 
vás přimělo k tomu stát se revolucionářem?“ 
nebo „Proč se obtěžovat chodit k volbám?“.

Na stránkách jsou ke stažení také hodně zajíma-
vé sociální spoty (v sekci Noncomm, doporuču-
ji) a především devět vítězných snímků z před-
chozích ročníků – zdarma.

VÍTĚZOVÉ

Jeden svět každoročně udílí ceny pro nejlep-
ší lidskoprávní dokumenty světa. V kategorii 
nejlepší fi lm zvítězil brazilský snímek U soudu 
režisérky Marie Ramosové o nedospělých delik-
ventech, kteří se za své činy dostali ke zvláštní-
mu soudu pro mladistvé. 

Zvláštní uznání udělili porotci českému snímku 
Občan Havel.

Míša Čakrtová – Střízlík
dobrovolník Jednoho světa pro skauty

foto: archiv Jednoho světa

inzerce 
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    Rizikové jevy
            & zpestření tábora
V poslední části svého cyklu o roveringu se zaměřím na problémy, s nimiž se potýká nejeden 
roverský kmen. V minulých příspěvcích jsem vyzdvihoval zejména výhody. Nyní bych rád ote-
vřeně pojmenoval i odvrácenou stranu mince, aby byl každý kmen připraven i na případná 
úskalí. Ve druhé části se upře moje pozornost k blížícím se táborům.

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš!

NECHODIT KOLEM HORKÉ KAŠE!

Parta! To slovo slýcháváme ze všech stran. 
I roverský kmen by měl být především sehranou 
partou. Je ale zapotřebí předcházet tomu, aby 
se z této „party“ stala uzavřená skupinka, jejíž 
někteří členové přestanou komunikovat s mlad-
šími členy střediska. Někteří roveři či rangers 
mohou mít pocit, že jsou „něco víc“. Třebaže 
ještě sami donedávna nosili zelenou šňůrku, 
potřebují si nyní dokazovat svoji autoritu napří-
klad ostrým napomenutím nezbedného skautí-

ka na nástupu. Pak se diví, že se s nimi mladší 
členové nebaví a že jim nevěří. Vedoucí by měli 
takové rovery a rangers na tento problém včas 
upozornit, aby si dotyční uvědomili svoji chy-
bu a změnili svůj přístup. Pokud vedoucí včas 
nezasáhnou, hrozí, že tato uzavřená roverská 
společnost mezi sebe nebude přijímat nové čle-
ny (rozuměj odrostlejší skauty a skautky) a tito 
úplně odejdou.

V roverském kmeni se mohou vyskytnout 
i jedinci, kteří pouze využívají všemožných 
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výhod a požitků, ale sami málokdy přiloží ruku 
k dílu, roverské heslo možná někde zaslechli, ale 
očividně je nechává chladnými. Takoví lidé jsou 
pro středisko prakticky bezcenní a takto je třeba 
k nim přistupovat a stanovit jasná pravidla hry: 
Pokud si chceš užívat a sbírat zážitky, měl bys to 
středisku nějak oplatit (aktivní účastí na opravě 
skautského domova či na stavbě tábora).

Vychovávat ostatní lze jedině vlastním příkla-
dem, praví další moudrá poučka. A skutečně 
snad nic nemůže více shodit zamyšlení o skaut-
ských zákonech, než sprostá nadávka z úst 
rovera, která následuje hned v následujícím 
programovém bloku. Je proto bezpodmíneč-
ně nutné od roverů vyžadovat, aby se ovláda-
li – minimálně ve společnosti mladších členů, 
pokud to nezvládnou v každodenním životě 
(i když nevím, zda lze člověka, který mimo 
skautské prostředí mluví „sprostě jak dlaždič“, 
ještě považovat za rovera – slušní dlaždiči pro-
minou).

Alkohol je omamnou a návykovou látkou, kte-
rou naše společnost přinejmenším toleruje. Hol-
duje mu i značná část dospívajících lidí. Bylo 
by pokrytecké se tvářit, že se to skautů vůbec 
netýká. A bylo by hodně naivní si myslet, že 
skautská organizace vychová ze všech svých 
členů zapřísáhlé abstinenty. Na druhou stra-
nu není myslitelné alkohol tolerovat na skaut-
ských akcích. A je nutno rázně zasáhnout proti 
jakýmkoliv výstřelkům. Pokud se část roverů 
neovládne a místo na noční bojovku zamíří 
do nejbližší hospody, musí je stihnout důrazná 
domluva a přiměřený trest (provinilci na tábo-
ře oželí slaňování, jsou podmínečně vyloučeni 
z tábora apod.).

Naprosto klíčovou záležitostí je vztah R&R 
a vedoucích. Vedení by rozhodně nemělo být 
v tomto vztahu dominantním partnerem, rove-
ry a rangers přehlížet a předem zavrhovat jejich 
nápady. Ale i opačný přístup – přehnaná snaha 
vedoucích dostat se do roverské party – může 
být nežádoucí. Vzdorný rover, který v životě 
nikdy nikoho nevedl a jehož odpovědnost je 
skoro nulová, se pak na táboře klidně postaví 
na roveň dlouholetým vůdcům. Tomuto druhé-
mu extrému vedoucí nejsnáze předejdou tím, že 
si od R&R budou udržovat mírný odstup.

Své postřehy bych rád uzavřel krátkým citátem 
vynikajícího psychologa Václava Břicháčka: 
„Hlavní pravidlo zní: jednejme otevřeně a bez 
oklik. Jasně si řekněme, co se nám nelíbí a proč. 
Obě strany mají právo na vyjádření a často se 
ukáže, že jde o vzájemné nepochopení či o chyb-
ný výklad jednání.“ (Václav Břicháček a kol., 
Rovering, Liberec 2000, s. 58.)

PRŮBĚH TÁBOREM

Přepadnout cizí tábor v noci, kdy je celý pono-
řen do spánku a zahalen tmou, svede kdekdo. 
Útočníci hrdinně obelstí dvě vystrašená hlíd-
kující vlčata, seberou špalek na zatínání sekery, 
svoji odvahu stvrdí zabodnutím výsměšného 
vzkazu na ohořelém papíru do stožáru a vítězo-
slavně se vytratí.

Zkusil už někdo podobné kousky ve dne, kdy je 
ve vytipovaném táboře největší ruch? My ano! 
Svoji akci jsme nazvali Průběh cizím táborem. 
Spálili jsme noviny, vzniklým popelem si začer-
nili obličeje a vyrazili na zteč. Naším cílem bylo 
proběhnout vůdcákem, nakouknout do kuchy-
ně, chaotickým pohybem vyvolat zmatek a vzít 
nohy na ramena. Moje čtveřice vpadla do tábo-
ra skutečských skautů. Chytli jen dva z nás. 
Museli jsme jim pomoct s přípravou táboráku, 
vyslýchali nás. Odpovídali jsme jim mnoho-
značně jako Pýthie a tvářili se jako partyzáni. 
Za vynucenou brigádu se nám bratři odvděčili 
tím, že nás nechali svézt na jejich úžasné lanov-
ce. Dodnes nelituji, že jsem byl chycen.

Vojta Homolka – Vlk, Hlinsko
foto: Petr Puna – PeP

PODĚKOVÁNÍ A PROSBA ZÁVĚREM
Využil-li jeden jediný kmen některý z mých 
námětů, věřím, že mé příspěvky nebyly psá-
ny nadarmo. Všem odběratelům Roverského 
kmene, kteří nepřeskakovali mé články, děkuji 
za pozornost. Velmi bych přivítal, kdyby někte-
ří z vás ode mne převzali pomyslný štafetový 
kolík a v příštím ročníku našeho časopisu se 
podělili se všemi jeho čtenáři o nápady, které se 
vám osvědčily při vaší pouti po roverské stezce. 
Své výtvory posílejte na adresu kmen@skaut.cz.
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ZÁKLAD DOBRÉ REPORTÁŽE

Základem dobré reportáže, jak nám bylo vště-
pováno, je autorovo pozorování situace. Musí 
být vědomé, aby posléze mohly být náležitě 
popsány detaily (další naprosto nezbytná část). 
Máme-li napsat reportáž, nejdříve musíme zvo-
lit téma. To by mělo zaujmout a být ohraniče-
né tak, aby se dalo zvládnout, zároveň by mělo 
být blízké čtenáři. Vybrali jsme si tedy téma, 
které ostatním něco řekne, a můžeme jít na lov. 
V ideálním případě skutečně někam vyrazíme 
s blokem na poznámky, něco zažijeme, uvidí-
me, nafotíme, vyčteme z knížek a jinak zjistí-
me a s množstvím materiálu se vracíme zpátky 
k počítači.

SEPSAT ZAŽITÉ

Sotva usedneme na židli a obrazovka na nás 
přívětivě zabliká, velmi pravděpodobně nám 
zůstanou prsty viset ve vzduchu. Najednou 
máme mnoho informací a nevíme, jak jim dát 
nějakou formu, jak je uhladit do čtivého for-
mátu. Přispěchají nám na pomoc poznámky: 
reportáž totiž může být objektivní i subjektiv-
ní, hlavní je, že přinese informace. Nemusí se 

zaměřovat na strohá fakta, smíme si dokonce 
dovolit i komentovat, vnášet osobní pohled, 
vyjmenovávat příčiny a souvislosti. 

ZVOLIT FORMU

Takže setřídíme v myšlenkách fakta, ujasníme 
si, co budeme chtít zdůraznit a můžeme začít 
psát. Stavba textu závisí na zvolené kompozici, 
dramatická postupuje stejně jako drama: expo-
zice (úvod) – kolize – krize – peripetie – kata-
strofa (závěr), zatímco kruhová se na konci vra-
cí k úvodnímu motivu.

UZAVÍRÁME DÍLO

Po celou dobu psaní nezapomínáme na závěry, 
které jsme při pozorování dělali, aby reportáž 
měla trošku odstup. A na konci se nezapome-
neme podepsat. :)

Kateřina Vančurová – Žabka, 
studentka žurnalistiky na FSV UK z Prahy

http://zabcin.blog.cz/

foto: Petr Puna – PeP

Kterak se reportáž píše
Sedím u počítače a lámu si hlavu, jak se píše o psaní reportáže? Prsty lítají po klávesnici, pak zase 
mažu, co bylo napsáno. Zalovím proto v poznámkách, které k teorii reportáže mám a hurá! Máme 
tu pár nápovědných tipů:

Můj milý deníčku, … …loučí se tvá J.
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    Pecky (,) do světa!
Každá pecka musí jednou do světa…
IST jsou tři písmenka. Pod nimi se skrývá označení International Service Team (mezinárodní servis 
tým). Pod ním zase zážitky a zkušenosti spousty lidí na spousty místech. Jako třeba ty Gumídkovy 
nebo Iáčkovy.

VZHŮRU NA JAMBOREE!

V létě 2007 se vydala asi pětatřicetičlenná výpra-
va českých skautů na Švédské národní jambo-
ree, tzv. Jiingijamborii. Patnáct roverů a rangers 
se do Švédska dopravilo dvěma Transity, kte-
ré jsme si sami řídili a účastníci, pod vedením 
Marka Bárty a Mauglí, přijeli linkovým spojem 
do Malmö, kde strávili několik nocí v klubovně 
místního oddílu.

Hned po příjezdu na tábořiště nás ohromila jeho 
velikost. Přeci jen louka s několika stinnými háj-
ky o celkových rozměrech přibližně 2 × 2 km 
není v Čechách zase tak obvyklá. K našemu 
obdivu ještě přispěl fakt, že kolem tábořiště jez-
dil v pravidelných intervalech autobus. Přeci 
jen akce pro skoro 20 000 lidí je na podmínky 
ČR nezvyklá.

Výprava na Švédské národní jamboree

Hromadná fotografi e IST před odjezdem z Prahy směr sever
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ŠŤASTEN TEN, KDO NALEZL 
SVOU PRÁCI

Naše patnáctičlenná skupina brzy zapadla mezi 
dva tisíce dalších servistýmáků. Většina z nás 
byla zařazena na akivitu ,,Together“, což jak 
sám název napovídá, byly aktivity zaměřené 
na týmovou spolupráci a souhru. Mezi aktivita-
mi tohoto hlavního bloku, který trval od rána až 
po druhou hodinu odpolední, bylo např. nese-
ní vody v děravé plastové trubce, kde účastní-
ci museli svými prsty dané díry zamáčknout; 
jiingiblingii, což bylo vedení plechovky od bar-
vy po vyznačené dráze tak, že plechovka byla 
zavěšená na provázcích, účastníci byli okolo 
vyznačeného území a daná plechovka se nesmě-
la dotknout hranice vytyčené dráhy. Na konci 
každé aktivity byl velice bohatý ,,feedback“ 
neboli zpětná vazba, kde se s účastníky diskuto-
valo ,,proč aktivitu dělali zrovna takto“, ,,zda si 
myslí, že je spolupráce důležitá“ atp. 

Odpoledne byl prostor pro tzv. ,,Spontaneous 
activities“, čili jakési spontánní aktivity – např. 
nejrůznější rukodělky, lázně, masáže, lezecké 
a ledové stěny, bungee jumping z jeřábu, tram-
políny, cirkusové dovednosti, zpívání karao-
ke… s výčtem aktivit bych mohl pokračovat 
ještě do zítřka.

KRÁSY SEVERU

Po konci jamboree jsme se rozdělili. Účastníci 
a jeden Transit jeli přímo do Prahy, my s dru-
hým autem jsme se ještě pár dní toulali Švéd-
skem a poznávali tuto krásnou zemi. Navštívili 
jsme např. švédské Stonehenge nazývané Ales 
Stenar, čili Staré kameny; nádherný hrad Bosj-
okloster na břehu jezera anebo nádhernou pís-
čitou pláž u města Ahus. Nejsilnějším zážitkem, 
alespoň pro mě, je návštěva okolí jezera Vattern, 
které se nachází asi na poloviční cestě mezi již-
ním cípem Švédska a Stockholmem. 

Velice zajímavou zkušeností také byla ranní 
evakuace tábořiště, kdy se nad jezerem Vattern 
v noci prohnal přívalový déšť, během pár hodin 
napadlo asi 60 mm srážek, a naše tři stany, byť 
ležely na velice nenápadném místě, se rázem 
ocitly v korytě potoka.

Celkově pro mě byla návštěva Švédska a Švédské-
ho národního jamboree nezapomenutelnou a jedi-
nečnou zkušeností. Pokud bych dostal nabídku jet 
do Švédska znovu, určitě nebudu váhat. V roce 
2011 se má ve Švédsku, na místě loňského Jin-
gijamborii, konat světové jamboree. Pojedeme?

Tomáš Buman – Gumídek
foto: Medin, Myška

Jazyků mnoho, smích jeden  
Jedna z aktivit Together a Švédští skauti 
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•  Ve dvou dnech na tábořiště přijel průměrně kaž-
dé dvě minuty autobus plný dětí a zavazadel

•  Jedna role toaletního papíru byla celá využitá 
za jednu minutu.

•  Přes 100 000 kg masa bylo spotřebováno při 
stravování účastníků.

•  Okolo 90 cisteren odpadních vod bylo denně 
odvezeno z tábořiště.

•  Do knihy rekordů bylo zaznamenáno odpále-
ní přes 1032 modelů raketek ve stejné chvíli. 

•  Skauting je zapsán do knihy rekordů jako nej-
větší mládežnická organizace na světě.

A CO JÁ? JÁ BYL ČLENEM IST 
(INTERNATIONAL SERVICE TEAM) 

Stejně jako každý jiný, pokud mi bylo již 18 let, 
mohl jsem se zúčastnit světového Jamboree jako 

člen mezinárodního servis týmu. K tomu mi sta-
čilo málo, vyplnit na podzim přihlášku vyvěše-
nou na skautské křižovatce (údaje o dovednos-
tech a svém zdraví), mít v peněžence sponzora, 
dárce nebo dostatek svých fi nancí na zaplacení 
relativně vysokého poplatku cca 15 tisíc korun 
a udělat si v kalendáři poznámku na 17 dní 
v létě. A pak jsem se velice rychle objevil v týmu 
stejně naladěných servisáků z celé ČR a zapadl 
si do některé ze sekcí pro přípravu na léto, jed-
nalo se dopravu materiálu, hledání sponzorů, 
medializace jamboree, a další … 

KDO CO

Až na samotném Jamboree jsem se dozvěděl, na 
které aktivitě budu angažován. Někteří se stara-
li o nově přijíždějící skauty, někteří byli na akti-

21st World Jamboree – Proč jezdit 
           na mezinárodní setkání jako IST?
Velká Británie … Essex … město Chelmsford … park Hylands … 12 dní … červenec–srpen 2007 …
… 38 000 skautů … ze 158 zemí světa … přes 50 000 jednodenních návštěvníků … 8600 členů 
servis týmu

Společně na Open Ceremony



vitách ve světové vesnici, na vodních aktivitách, 
v globální vesnici, v Gilwell parku a někdo 
pomáhal v zázemí.

Každé pracovní zapojení mělo svá specifi ka, 
jinou pracovní dobu a rozlišný typ činností. 
Samotné rozdělení pracovního uplatnění neby-
lo dostatečně rovnocenné. Přesto si myslím, že 
si každý servisák nalezl ve svém okolí svou 
skupinku kamarádů, s kterými zadané úkoly 
a s nimi spojené starosti řešil, s kterými si rozu-
měl a vytvořil tak pevné přátelské pouto.

Stalo se mi, že jsem dostal kromě svých čin-
ností v info-stánku ve světové vesnici nabídku 
aktivně se podílet na ceremoniálech (počáteční 
a závěrečný). To bylo pro mne velikým zážit-
kem, když jsme probíhali mezi tisícovkami 
skautů, mávali vlajkami, nosili kousky puzzle, 
svítící lampióny, papírové holubice.

ZÁBAVA A PŘÁTELÉ

Jako IST jsme bydleli pohromadě v kempu pro 
dospělé, kde pro nás byly připraveny večerní 
odpočinkové aktivity, sportovní vyžití, rukoděl-
ky, koncerty na pódiu, taneční disko, otevřený 
bar. Přes celý pobyt jsme si plnili „výzvu přátel-
ství“, sháněli kontakty na kamarády, seznámili 
jsme se s novými lidmi během teplých večeří, 
procházeli si některé aktivity.

Myslím, že o samotném Jamboree již bylo na-
psáno mnoho. Mně bylo příjemné se podílet 
na chodu Jamboree z té druhé strany, pochopit, 
co lidi na celém světe spojuje a vnímat světovou 
pestrost skautingu.

Chceš to také poznat a cítit, jaké to je? 

Jan Konečný – Iáček
foto: Bóža

inzerce 
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    Sebranka
70. brněnský roverský oddíl 28. střediska Brána
VZNIK SEBRANKY

Vznik Sebranky se datuje k roku 2003, kdy došlo 
k rozdělení velkého 70. oddílu na tři Sedmdesátky 
– dle jednotlivých věkových kategorií. Sebranka 
je tedy samostatným roverským oddílem. Rove-
ři mají ale v 70ce mnohem delší tradici. Silnější 
generace vždy utvořila po dvou či třech letech 
samostatný paralelně fungující kmen, a tak tomu 
je i po založení Sebranky. Možná že některé z nich 
budete znát: Nosotros (nejstarší, jako jediní se už 
nezapojili do Sebranky), Kuřata, Gonio, Suky, 
Frax (alias Klobouci) a nejmladší jsou Plechovky. 
Za vznikem Sebranky stála rada, tehdy spíše tan-
dem, vůdce a zástupce, kteří se věnovali budování 
roverského oddílu. Mimo jiné vytvořili i stanovy, 
které formulují členství, poslání a vedení oddílu.

 Název SEBRANKA v sobě skrývá více, než se 
na první pohled zdá: SE – jako sedmdesátka, BR 
– jako Brno, BRANKA – identifi kace ke středis-
ku, jenž se jmenuje Brána.

JAK FUNGUJEME?

V současnosti existují v Sebrance dvě fungující 
družiny, z nichž ta mladší vznikla na podzim 
minulého roku. Starší družiny již nevyvíjejí vlast-

ní činnost, avšak jejich bývalí členové se dále 
aktivně zapojují do dění v oddíle. I když Sebran-
ku tvoří přibližně 45 členů (25 registrovaných 
přímo v Sebrance, ostatní u oddílů s+s či s+v), 
na akcích se nás málokdy sejde více než 20. 

V čele Sebranky stojí vůdce (Dan) s oddílovou 
radou, kterou momentálně tvoří 6 členů. Členem 
oddílové rady se může stát každý, kdo se chce 
zapojit do vedení oddílu. Také se snažíme o to, 
aby v radě Sebranky byli i zástupci nejmladších 
družinek. Oddílová rada se schází podle potře-
by 1× za 3 týdny či za měsíc. Její hlavní smysl 
spočívá ve směřování oddílu k vytyčenému cíli, 
koordinaci, příp. zajištění akcí a dohledu nad 
fungováním oddílu. Kromě toho se někteří čle-
nové rady dlouhodobě věnují nejmladší roverské 
družině, pro kterou chystají program a snaží se jí 
předat potřebné znalosti pro samostatnou činnost. 
Máme také zvyk, že si mladší roveři při vstupu do 
Sebranky plní roverskou podmínku a poté skláda-
jí roverský slib, ale to by bylo na delší povídání.

NAŠE ČINNOST:

Pokud by si člověk chtěl udělat co nejpřesnější 
obrázek o našem oddílu, musel by se zaregistro-
vat na naše webové fórum, kde to opravdu hodně 

…a v létě po svých v RumunskuSebranka v zimě na lyžích…
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žije. Co se ale týče naší skutečné aktivity, musí-
me se zmínit o adopci indické dívky, protože náš 
oddíl dokáže spojit příjemné s užitečným a na její 
studium jsme si vydělali pečením a prodáváním 
vánočních perníčků, což hodláme každý rok opa-
kovat (a nic jiného nám také nezbývá, tedy pokud 
bychom dívce nechtěli její studium drasticky pře-
rušit). Každé úterý jsou všichni pravidelně zváni 
zahrát si frisbee a kuřimská horolezecká stěna se 
už pomalu, ale jistě také stává tradicí. Kulturu 
určitě nezanedbáváme, kromě různých koncertů 
a výstav je asi nejčastější sledování fi lmů, nejra-
ději v podobě maratonů (velice dobrý nápad, jak 
zabít páteční noc, nejlépe se spoustou nezdravé-
ho jídla a pití). Takovéto nezdravé povalování se 
snažíme vyvažovat výlety a puťáky. A samozřej-
mě se občas schází celá Sebranka v prostorách 
naší klubovny, kde má vždy někdo přichystaný 
zajímavý program. 

TRADIČNÍ AKCE

Za tu spoustu let, co je Sebranka Sebrankou, 
a možná i déle, pořádáme a jezdíme na naše tra-
diční akce. Mezi tyto akce patří například Spo-
lečenská večeře, Roverský Blažkov, Roverský 
tábor, Silvestr nebo brigády v Horní Čermné.

Společenská večeře vznikla dávno předtím, než se 
zformovala Sebranka, letos se konal její již 10. roč-
ník. Je to (až na výjimky) otevřená akce pro široké 
spřátelené roverstvo. Jak již napovídá název, jde 
o společenskou večeři s doprovodným progra-
mem. Ze zprvu malé akce se časem vyklubal pod-
nik s účastí v silných ročnících okolo 70 lidí. 

I když se poslední dva roky nekonal, přesto pat-
ří podzimní „Roverský Blažkov“ k tradičním 
akcím Sebranky. Jedná se o víkendové setkání 
roverů nejen ze střediska, ale i spřátelených 
oddílů, například z Nového Města n. M. Pro-
gram je velmi různorodý, nezapomenutelné 
jsou zejména: kilometrový sedánek, po němž 
pak nikdo nemohl ani chodit; detektivka – vraž-
da magnáta (Čiči); zdravotní osvěta v podobě 
„vybouraného“ Šotka či „oběšené“ Berušky.

Roverský tábor: poměrně nová tradice. Jednou 
za dva roky v mezidobí ObRoku se koná roverský 
tábor. Týdenní táborový pobyt nabitý roverským 

programem se poprvé uskutečnil na tábořišti 
u Jedlí roku 2004. Velice kvalitně připravený tábor 
navštívila spousta skautských hostů s různoro-
dým programem. Celotáborová hra byla na téma 
Okupace ČSR 1968, a kromě běžných etap se 
velice povedla i závěrečná noční etapa – obsazení 
armádami států Varšavské smlouvy. Za pomoci 
externích komparzistů byla okupace velmi realis-
tická. Zatčení celého tábora a následný spontánní 
emotivní zpěv československé hymny byl neza-
pomenutelný. Roverský tábor roku 2006 se konal 
na našem domovském tábořišti v Horní Čermné. 

Kromě tradičních akcí podnikáme i expedice po 
naší republice i do zahraničí. Po cestě na Kor-
siku následoval přechod Karpat v Rumunsku. 
Průzkumná skupina byla v loni v okolí Dubrov-
níku. A v září se chystáme do Barcelony.

Co se týká celorepublikových roverských akcí, 
tak Sebranka nemůže chybět na Ivančeně, Miku-
lášském víkendu, Obroku či Kapce. 

BUDOUCNOST: 

V létě nás čeká třetí roverský tábor a rovněž prv-
ní změna vůdce v historii Sebranky. Kromě této 
změny dojde k celkové obměně oddílové rady, 
kterou opustí většina stálých starších členů. Nej-
mladší roverská družina se vydá vlastní cestou, 
zatímco celá Sebranka by měla směřovat k vyšší 
aktivitě, službě druhým a navázání nových kon-
taktů s dalšími kmeny.

Pavel Zikmund – Zip, člen oddílové rady Sebranky, 
dále spolupracovali Bětka, Dan, Šťovík a Verča

foto: archiv Sebranky

Jednou ObRok, jednou tábor
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POKÁNÍ PRO DUŠI

Romantické fi lmy vskutku nepatří do mého nej-
oblíbenějšího žánru a německé romantické fi l-
my si s chutí nechávám ujít. Avšak ve fi lmovém 
menu roku 2007 jsem objevil jednu romantickou 
specialitu (s příměsí dramatu), kterou bych si 
troufl  zařadit mezi to nejlepší z minulého roku. 
Jedná se o Pokání režiséra Joe Wrighta, který zfi l-
moval stejnojmenný román od Iana McEwana. 
Jedná se o fi lm odehrávající se za dob II. světové 
války, který vás již od začátku chytí za jeden prs-
tík a na konci vás pohltí celé. Záběry uvádějící 
do snového kómatu, mrazivá hudba v jedinečné 
hříčce s děním na plátně, smutný příběh zaviněn 
chybou malého dítěte. Co dokáže způsobit jed-
no špatné rozhodnutí? Toto jedinečné dílo výji-
mečné neskonalou atmosférou nám prezentuje 
svůj vlastní svět, kterému když otevřete dveře, 
zůstane ve vás. Doufám, že nadšení z tohoto díla 
není zapříčiněno mým opomínáním tohoto žán-
ru, a věřím, že se také necháte unést. 

ALL THAT JAZZ

Když vyslovím tu kouzelnou formuli jazz, mno-
zí z vás si vybaví omšelý zapadlý klub upro-
střed potemnělého městečka a v něm kromě pár 

alkoholem posilněných individuí na pódiu hraje 
černošské trio klavíru, saxofonu a utlumených 
bicí. Ovšem jen toto není jazz, není to styl hud-
by pro starší či alkoholem posilněné. Jazz v sobě 
skrývá hravou melodičnost a každý tón, či druh 
rytmu má v sobě něco, co se vyplatí u onoho sty-
lu objevit. (Vyhraněnost každého tónu a rytmu 
stojí za prozkoumání tohoto stylu.) Mě zaujalo 
seskupení kolem světoznámého jazzmana Pata 
Methenyho. Jedná se o jednoho z nejlepších 
kytaristů poslední doby. Díky svým kouzlům 
s kytarou se mu na poličce práší už na mnohé 
gramofonky ocenění Grammy. Jeho poslední al-
bum Day Trip je důkazem, že není akademiky 
přeceňován. Rytmu vévodící kytarové vyhrávky, 
doplněné občas klavírem, se skvěle hodí k vla-
hým letním večerům nebo, jak album naznačuje, 
na nějaký ten day trip. Z hudby je cítit svižnost 
hemžícího se davu v rušných ulicích, proto si 
zkuste představit veškerý ten shon, zatímco 
všechno pozorujete za doprovodu těchto skla-
deb. K jazzu nenajde cestu každý, je to styl dost 
individuální a hodně záleží na příležitosti, kdy 
si ho pustit. Když však tyto příležitosti najdete, 
jednou se třeba potkáme v tom omšelém klubu 
při poslechu černošského tria ☺.

CO JE PODLE MĚ KULTURA?

Ukojení jakéhosi sociálního chtíče zakořeněné-
ho v každém z nás. Některé udolává víc, některé 
méně, někoho udolává skrz hudbu, jiného skrz 
knihu. Kulturu vnímáme skrze odraz naší osob-
nosti, tudíž je na každém z nás, jak se jí budeme 
věnovat.

foto: archiv autora

Čejný

    Kultura podle…
           Čejnýho

Martin Černý je student právě opouštějící 
lavice soběslavského gymnázia, který by rád 
přesídlil na školu vysokou. Jinak účastník 
kurzu MOA a Židle 07 a spoluorganizátor 
Židle 08.
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    Kultura podle…
         Markétky
POHLED Z LÁDVÍ

Čtyři lidé se rozhodli, že začnou aktivně pečo-
vat o okolí, kde bydlí. Zasadili třešňový strom, 
opravili kašnu, obarvili starou zastávku, vyda-
li pohledy… Jejich okolím je pražské sídliště 
Ládví a ti čtyři jsou mladí umělci pojmenova-
ní jednoduše – skupina Ládví. Takže umění. 
Můžeme diskutovat o podnětech i cílech jejich 
projektů; pro mne je důležitá spontánnost a lid-
sky příjemná přirozenost jejich nápadů. Téměř 
k následování ;-) 

OSLÍM MŮSTKEM …

…mezi veřejným prostorem Ládví a tím, o čem 
chci napsat za chvíli, se mi stane Národní 
technická knihovna, která se právě dokončuje 
v Praze. Nechejme nyní stranou její architek-
tonickou podobu; to, co mne na ní láká ještě 
víc než pohledový beton, je mezioborová 
komunikace, která byla a je důležitá pro kon-
cepci vnitřního prostoru budovy. Barevné fl eky 
podlahy nebo nevšední nábytek, oboje občas 
viditelné na zveřejněných studiích, jsou výsled-
kem diskusí architektů, interiérových i gra-
fi ckých designerů, umělců a teoretiků umění. 
Jejich vkladem je různá zkušenost se zakouše-
ním (nejen) vizuálního světa, kterou přenesli 
do interiérů knihovny a proměnili ji na kvalitu 
výrazně určující vnitřní prostor. A to je to, co 
mne na nové budově přitahuje – komunikace 
a různost pohledů lidí, kteří se sešli, aby spo-
lečně mluvili a hledali tvar, který bude nejen 
příjemný, ale i inspirativní a vtipný a kdovíjaký 
ještě ;-) Jsem zvědavá, zda se jejich úsilí promě-
ní v reálnou věc. 

P.S. Popisovat celou koncepci by vydalo na dal-
ší článek, tak snad jen, že vychází ze zaměření 
knihovny (technická, jen připomínám) a pokud 
se vše zrealizuje, bude to pravděpodobně jedna 
z mála budov, u které budete znát její technické 
detaily, aniž byste o to vědomě usilovali.

KNIHOVNIČKA LENKY VÍTKOVÉ

V jedné galerii je čítárna knih. Týkají se převážně 
současného umění. Mezi nimi ale můžete najít polič-
ku s knížkami úplně jinými – romány, povídky, 
naučné. Tyhle „jiné knížky“ si můžete půjčit domů, 
a až je přečtete, zase vrátit. Jen sami zapíšete do seši-
tu, že si je půjčujete, nic víc. Knížky sem postupně 
přináší Lenka Vítková; jedná se o knihy, které sama 
přečetla a které chce nabídnout k přečtení i dalším 
lidem. Jemný dotek lidské přítomnosti mezi kupou 
každodenních starostí. U Lenčiny poličky se mi 
denní shon prostě vždycky na chvíli zastaví.

Kultura může být ledacos. Je možné ji vidět jako 
celý rámec, resp. rámce určitých kvalit. Který 
z těch rámců vybrat? Pro tenhle článek? Mám 
vás pozvat na koncert? Nebo na jedno? A nebo se 
nebudete se mnou vůbec bavit? Kde je ta hranice, 
za kterou se kulturní stává spíš nekulturním? Pro 
vás, pro mne?

foto: archiv autorky

Markétka

Markétka Strnadová je členka oddílu Stopaři 
Praha 10 a instruktorka kurzů Gemini, jinak 
koordinátorka programu Transitdisplay – 
http://transitdisplay.cz, http://transit.org 
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NĚKOLIK ČÍSEL

Dle současných výzkumů byla v ČR zkušenost 
s hazardní hrou na automatech prokázána v roce 
2003 u 16letých v 18 %, t. j. téměř u každého 
pátého/páté, a od té doby počet stále narůstá.

Souvislost mezi hrou na hazardních automatech 
a zneužíváním návykových látek je významná 
a pohybuje se mezi 46–60%.

Vzestup hospitalizací pro patologické hráčství 
v ČR stoupl od roku 1999 z 396 na 576 v roce 2004, 
což je 1,45krát. A to je pouze špička ledovce.

(citace dle www.plbohnice.cz/nespor, svépo-
mocné organizace: Anonymní hráči či alkoholi-
ci, linka tel. pomoci 284 016 666)

NEBUĎME K AUTOMATŮM 
BENEVOLENTNÍ!

Naše úřady (místní i centrální) povolují herny 
s odůvodněním, že jejich zisk přispívá na sociál-
ní účely, školy, sport. Morální důsledky jsou ale 
nevyčíslitelné. Automaty učí, že je „možno rych-
le nabýt i rychle pozbýt“, svět mizí z očí a hráč 
žije v iluzi falešného pohledu na svět – na dis-
plej. Ohrožena je mládež, ale i celé rodiny.

Jistě nechcete, aby se to ve vaší čtvrti, obci či 
městě, kde bydlíte, hemžilo hernami, které svou 
„klamavou reklamou“ lákají na imaginární 
výhry, snadno vyvolávají chorobnou závislost 
a chorobné hráčství (gamblerství), které jdou 
ruku v ruce se závislostí na kouření, alkoholu 
i drogách a vedou mnohdy mladé lidi až ke kri-
minalitě.

Proto vzniklo občanské sdružení jako nevlád-
ní a nezisková organizace STOP HERNÁM. Je 
zaměřeno na ochranu a pomoc mládeži i rodi-
čům, kteří jsou ohroženi nabídkou blízkých 
heren.

Ideou sdružení je prosadit u námi volených 
představitelů obcí a měst regulaci heren, snížení 
jejich počtu či zakázání těch, které odporují 
zákonu o hernách.

Blíží se krajské volby. I postoj k hernám (nejen 
sliby) může být vodítkem našich preferencí 
navržených adeptů i politických stran.

       STOP HERNÁM
 Užívej hlavu a ruce – ne automat
Podle statistik je v Praze na počet obyvatel více heren než v Las Vegas, v ČR více heren než v celé 
Evropě, a zdá se, že právě v poslední době se jejich počet zvýšil.
Výzkumy ve světě i v ČR dokazují, že patologické hráčství (DSM-III-R) patří mezi návykové 
a impulsivní poruchy a je stejně nebezpečné jako závislost na kouření, alkoholu, drogách i počítačo-
vých hrách.

Pecunia non olet?



A ČÍM MOHOU SKAUTI A ROVEŘI 
POMOCI?

Připravte a zahrajte si hru na „Hledání bratrs-
tev kočičí pracky“. Na mapu ve vaší čtvrti, obci, 
městě zakreslete herny, ale také všechna zaříze-
ní pro děti (školy, zdravotní střediska, sportov-
ní a zájmové dětské organizace, hřiště…). Her-
ny nesmí být v jejich blízkosti do 100 m. Abyste 
zamezili vstupu hráčů do heren při jejich zkou-
mání terénu, můžete je „zamořit nebezpečnými 
parky“ apod. Jak a kdy hru provést sami nejlépe 
vymyslíte podle vašich podmínek a možností.

A co s mapou? Lze s ní jít za volenými zastupi-
teli na obecním úřadě i senátorem – jako s kon-
krétním důkazem stavu a ptát se na jejich postoj 
či návrhy řešení. Ptejte se na rozdělení fi nanč-
ních prostředků: kterým organizacím a podle 
jakých kriterií jsou poskytovány. Dobře uprave-
nou mapu lze vystavit např. za výlohu místní 
knihovny, spolu s hesly a informacemi o gam-
blerství.

Také lze s její pomocí oslovit známé osobnosti 
obce – soudce, ředitele škol, zdravotních středi-
sek, sociální odbor – a ptát se na jejich názor na 
herny.

Další aktivitou může být podpisová akce obča-
nů proti hernám.

I když se třeba nepodaří vše prosadit, neměli by-
chom mlčet a pasivně přihlížet šíření rizikových 
zařízení, které ohrožují i vývoj vaší generace.

Věra Břicháčková, 
členka o. s. STOP HERNÁM

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Praha nebo Las Vegas?

inzerce 
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Jedním ze základních nástrojů, jimiž poznáváme 
náš svět je pojmenovávání. Pojmenovat něco, 
znamená být schopen to myšlenkově uchopit 
a najít způsob jak „to“ přesně a srozumitelně 
vymezit za pomocí existující symboliky. Způ-
sob jakým symboly a myšlenkové konstrukce 

vytváříme se může často lišit. Skládáme dohro-
mady tak známé zvuky (či tóny) a používáme 
velké množství přirovnání, z nichž mnohá jsou 
srozumitelná pouze v našem vlastním kontextu. 
Přirovnávat můžeme jen k tomu o čem víme, že 
to znají i ostatní. Jenže popravdě, koho napadlo 

    O jazyku, kobylkách 
                  a jiné zvířeně
Slyšeli jste to snad tisíckrát: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem!“ Dokola opakované přísloví 
vyzývající ke spočtení lidí dlících v našem nitru se nám postupně stalo ohranou frází. Zkusme však 
překonat počáteční nedůvěru k této omšelé větě a setřít prach z jejích písmen obalených pavučinami. 
Přemýšleli jste někdy o tom, jakým způsobem vás ovlivňuje jazyk, kterým hovoříte? Uvažovali jste 
někdy nad tím, co o vás vlastní jazyk vypráví? 

Myšlenky

Sprechen Sie Deutsch, Parlez-vous francais
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pojmenovat latinský symbol @ zrovna slovem 
zavináč? A to možná nevíte, že v hebrejštině se 
tento oblíbený i proklínaný propletenec nazývá 
štrúdl a v Rusku dokonce sabak (pes). Někdy 
vzniká nové pojmenování prostým převzetím 
cizího slova. Věděli jste, že slova šerif, tarif, 
kabel, loutna, admirál, kanál, kmín, cukr a mno-
há další jsou původně arabská? Napadlo by vás, 
že slovo pistole je původem české? A konečně, 
nejvtipnější situace vznikají v důsledku toho, 
co nazýváme nedorozuměním (tj. selháním 
komunikačního nástroje!). Proč třeba nazýváme 
své západní sousedy Němci? Vždyť „Němec“ 
ve staré češtině znamená: „Ten, komu není 
rozumět“. Stejně paradoxně vzniklo například 
označení Turkmen. Víte, kdo je to Turkmen? 
To, je člověk který turecky říká „Já jsem Turek“, 
neboli „türk-men“. 

SPASENÝ KOBYLKAMI

Bůhví o čem asi přemýšleli prastaří arabští pře-
kladatelé při práci na řeckých fi losofi ckých spi-
sech, když jako překlad pojmu abstraktní použili 
slovo mudžarrad, tj. spasený kobylkami. Patrně 
hledali výraz označující pustou prázdnotu, při-
čemž odkaz na poušť použít nechtěli, neboť z ní 
pocházeli a věděli moc dobře, že poušť je vše 
jen ne prázdná. Pustá, plochá krajina zničená 
nájezdem všeničícího hmyzu, to byla skuteč-
ná prázdnota. To byla situace kde fyzický svět 
sice končí, ale kde nekonečný prostor lidského 
vědomí teprve začíná. Jakou složitou úvahu 
zakomponoval neznámý beduínský překlada-
tel do jediného slova? A jakou složitou úvahu 
použil v době, kdy střední Evropa byla stále 
na úrovni pravěku?

3 = 14 = 7 ?

Tím, co nejvíce fascinuje lingvisty celého světa 
je fakt, že všechny jazyky ať jsou jakkoliv roz-
dílné mají nějakou základní společnou struk-
turu. Všude naleznete něco co odpovídá našim 
podstatným jménům a slovesům a že tyto věci 
se staví do vět v systému podmět-přísudek. 
Všude také najdete něco na způsob pádů, i když 
jejich počet a charakter je velmi rozmanitý. Češ-
tina má sedm pádů a tři rody. Finština má prý 

dokonce čtrnáct pádů a naproti tomu arabšti-
na s hebrejštinou mají shodně po třech pádech 
a dvou rodech. A všechny tyto jazyky nakonec 
slouží témuž účelu, jsou schopné popsat stejné 
věci a vyjádřit tytéž nuance. Jedním ze základ-
ních poznatků lingvistiky je totiž fakt, že jedi-
nou měřitelnou „kvalitou jazyka“ je míra jeho 
použitelnosti. Je tak sice hezké, že nazýváme 
latinu vznešeným jazykem, ovšem v běžné řeči 
by už dnes byla nepoužitelná. Tento vznešený 
jazyk se tak stal zároveň jazykem mrtvým.

MLUVIT SPOLU

Vousaté rčení, které jsme vyrušili z jeho spán-
ku nám však říká ještě jednu podstatnou věc. 
Je-li pravda, že „kolik řečí znáš, tolikrát jsi 
člověkem“, pak musí být také pravdou, že při 
neznalosti žádného jazyka – tj. při neschopnosti 
mluvit, přestáváme být lidmi. A proto hovořte, 
mluvte, rozprávějte, rozmlouvejte, debatujte, 
diskutujte, ale třeba i blábolte, drbejte, žvaňte 
a kecejte. Zkrátka používejte hojně a moudře 
to, bez čeho by Vaše lidství nebylo úplné. A je 
jedno, zda hovoříte česky, „šprechtíte“ němec-
ky, nebo si třeba lámete prsty na znakové řeči. 
Důležité je mluvit a činit to spolu.

Zbyněk Tarant – Persi, 
student blízkovýchodních studií z Mostu

http://persiho.wz.cz/

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum
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    Bělorusko
        umlčená země
Když jsem na letošním festivalu Jeden svět přemýšlela, kterého krasavce z diktátorské kapely si poří-
dím na tričku, nakonec jsem se rozhodla pro Alexandra Lukašenka. Protože je nejméně vzdálený. 
A při představě toho, jak moc je blízko, mě až zamrazilo. 

ZTRACENÁ ŘEČ

V případě Běloruska, bývalé sovětské kolonie, 
které od června 1998 vládne Alexandr Lukašen-
ko, je označení „umlčená země“ nikoliv obraz-
ným vyjádřením, nýbrž poměrně přesným popi-
sem situace. Bělorusko totiž postupně neztrácí 
jen občany s odvahou říkat nahlas své názory, 
nýbrž i svou řeč jako takovou. Běloruština zde 
totiž od dubna 1995 není jediným státním jazy-
kem, o post se dosti nerovnoměrně dělí s rušti-

nou, která na školách i v dalších oblastech drtivě 
převažuje. Učitelé, kteří své žáky s běloruštinou 
seznamují (samozřejmě ne ve státních školách 
a většinou tajně), se vystavují značnému rizi-
ku. Běloruština je řeč totiž spojená s inteligen-
cí, nacionalistickými a liberálními kruhy, a ani 
jedno, ani druhé, ani třetí prezident Lukašenko 
nemá příliš v lásce. Stejně jako běloruština jsou 
v nemilosti mocných i původní běloruská vlajka, 
staletá běloruská historie a kultura. Projevovat 
vlastenecké cítění není v Bělorusku bezpečné.

„V zemi, kde zítra již znamená včera.“
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… A NIKDO JE VÍC NESPATŘIL

Jak již bylo poznamenáno, v Bělorusku mizí 
lidé. Někteří, jako např. bývalý šéf ministerstva 
vnitra Jurij Zacharenko (zmizel 7. května 1999 
cestou z parkoviště) nebo Viktar Hančar a Ana-
tolij Krasouski, kteří fi nančně podporovali opo-
zici proti A. Lukašenkovi (zmizeli 16. září téhož 
roku), dokonce beze stopy. Za těmito a dalšími 
únosy (a následnými vraždami, o nichž se však 
mluví jen šeptem), stejně jako za uvězněnými 
opozičními osobnosti a zmlácenými demonst-
ranty, stojí speciální jednotky zvané „eskadra 
smrti“, které letos slaví jedenáct let od své-
ho založení. Vzhledem ke stávající situaci je 
bohužel velmi pravděpodobné, že se dočkají 
ještě dalších výročí. 

ZA MŘÍŽE SNADNO A RYCHLE

Názornými ukázkami, jak lehce může bělorus-
ký občan skončit ve vězení, jsou příběhy dvou 
mužů, které spojuje zkušenost s represemi 
Lukašenkovy diktatury. Opoziční politik Vik-
tor Karnějenko komentuje situaci takto: „Dnes 
už není neřešitelný problém z Běloruska vycestovat 
a vrátit se tam. Nezavírají nás rovnou do vězení nebo 
do blázinců jako v dobách Sovětského svazu. Opo-
ziční aktivisté mají problémy v práci, jsou proti nim 
organizovány pomlouvačné kampaně, ale na to jsme 
si už zvykli.“ Třiadvacetiletý Artur Finkevič, 
aktivní člen opoziční organizace Mladá fronta, 
byl kvůli svým názorům vyloučen z univer-
zity a vězněn. „Už od šestnácti mě znali všichni 
příslušníci KGB a milice, v podstatě mě už tehdy 
zatýkali několikrát měsíčně. Pak jenom čekali, až 
mi bude osmnáct a budu plnoletý, aby mě už mohli 
posadit do vězení a nechat si mě tam. Nakonec jsem 
dostal dva roky omezení svobody v nápravném zaří-
zení v Mogilevě. To je takový internát s mřížemi. 
Podobných zařízení je v Bělorusku asi tak padesát. 
Funguje tam kontrola počtů jako v armádě. Navíc 
jsem tam byl vždycky obklopen někým, kdo na mě 
donášel. Pak se tu musí také pracovat a vždycky 
vybírají tu nejvíce ponižující práci. Například měst-
ského člověka vyšlou někam do lesů, což hodně půso-
bí na jeho psychiku. Pošlou ho sekat dříví. Navíc 
tam není třeba vůbec možnost dodržovat základní 
hygienické návyky.“ ²

SMUTNÉ PRVENSTVÍ

Bělorusko je v současné době zřejmě jedinou 
zemí v Evropě, kde dochází ke každodennímu 
hrubému porušování lidských práv. Česká spo-
lečnost Člověk v tísni se snaží běloruské opozici 
pomáhat – organizuje zájezdy běloruských akti-
vistů do České republiky i přímou materiální 
pomoc rodinám uvězněných. Nedaleko od nás 
jsou mnohé z aspektů naší vlastní předlistopa-
dové minulost – strach, bezmoc, morální roz-
klad, žití se lží – stále aktuální. S touto tragickou 
zkušeností na paměti bychom se měli alespoň 
v rámci svých možností snažit v duchu sloganu 
letošního Jednoho světa umlčet ponurou a ohra-
nou písničku diktátorského bandu, v němž 
za Evropu šumaří Alexander Lukašenko. Dou-
fejme, že mu nepřibudou další spoluhráči.

Petra Poncarová – Veve, Louny
foto: Miroslav Tomek

¹ Komárek, Michal:„Nechceme zůstat za oponou“, Refl ex 01/2007

² Šupová, Tereza: „Čekali, až mi bude 18. Pak mě zavřeli“, 
Lidové noviny 12. 3. 2008

FILMY:

•  Běloruský valčík: Andrzej Fidyk, Norsko/
Polsko/USA, 2007

•  Kalinovského náměstí: Yuri Khashchevat-
ski, Estonsko, Bělorusko, 2007

•  Lekce běloruštiny: Mirosław Dembiński, 
Polsko, 2000

•  Reportáž z králičího kotce: Viktor Dašuk, 
Bělorusko, 2001

KNIHY:

•  Dějiny Běloruska: Hienadz Sahanovič, 
Zachar Šybieka, Praha : 2006, Nakladatelství 
Lidové noviny, 2006, ISBN 80-7106-828-4

•  Neznámé Bělorusko: ed. Ales Ancipienka, 
Valancin Akudovič, předmluva: Václav 
Havel, Praha : 2005, Člověk v tísni, ISBN 
80-903510-9-3

INTERNETOVÉ ODKAZY:

• www.svobodnebelorusko.cz
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   Putování živého odkazu: 
buddhismus Diamantové cesty

BUDDHISMUS A VĚDA

V minulém čísle Kmene jste se mohli dočíst, 
že buddhismus ve své podstatě není nábožen-
stvím, fi losofi í ani psychologií. A to i přesto, že 
má se všemi těmito oblastmi mnohé společné. 
Někdy se říká, že je to „věda o mysli“. A jak 
souvisí buddhismus s vědou? Dozajista je to 
kritický přístup ke skutečnosti, který obě tyto 
oblasti spojuje. Dalailama ve svých knihách 
píše, že pokud se buddhismus a věda budou 
v něčem lišit, pak je třeba přiklonit se na stranu 

vědy. A právě takový přístup je buddhistům 
vlastní. Nejde o to něčemu věřit, ale skutečně 
zjistit, jak se věci mají, bez ohledu na to, jaká 
je naše současná představa o tom, jak by věci 
měly být.

I Einstein poukazuje na buddhismus jako 
na jediný systém, který může konkurovat vědě.

V současné době ve světě probíhají nejrůznější 
experimenty v oblasti kvantové fyziky či psy-
chologie, které zkoumají, co Buddha odhalil 
pomocí meditace. Výsledky dílčích výzkumů 
jsou velmi zajímavé.

„KRÁTKÁ REKAPITULACE

Buddhismus je soubor metod, které nám umož-
ní rozpoznat pravou podstatu naší mysli. Každý 
z nás má potenciál buddhy (tedy toho, kdo je 
„probuzený“, kdo očistil svou mysl od všech 
rušivých emocí a ztuhlých představ). Lze tedy 
dosáhnout stavu, kterému se říká osvícení. Je to 
stav plný trvalé radosti, neohroženosti a aktiv-
ního soucitu k ostatním bytostem. 

To, co se děje, není důležité. Důležitá je motiva-
ce, s jakou něco děláme.“

lama Ole Nydahl 

CO JE TO ŽIVÝ ODKAZ?

S tzv. živým odkazem se setkáme teprve tehdy, 
když se učíme od učitele, který to, co učí, záro-
veň trvale prožívá. Znamená to, že samotný uči-
tel je osvícený a nebo na velmi vysokém stupni 
rozvoje. Diamantová cesta má i v současné době 
stále nepřerušený živý odkaz od samotného 
Buddhy Šákjamuniho, tedy toho, který první 
dosáhl osvícení. 

„Krátký život, to není problém. Problém je život beze smyslu.“ 
lama Ole Nydahl
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DIAMANTOVÁ CESTA V TIBETU

Diamantová cesta (tib. dordže thegpa) je čas-
to popisována jako korunní klenot Buddhova 
učení. Využívá se zde tzv. gugujógy, medita-
ce na učitele. Původně byla Diamantová ces-
ta praktikována v Indii, později byl její odkaz 
přenesen do Tibetu. Z tibetských škol je třeba 
uvést čtyři hlavní: Ningma, Karma Kagjü (hla-
vou školy je karmapa), Gelug (hlavou školy 
je nám známý dalailama) a Sakja. Linie Ning-
ma se zaměřuje na lidi, jejichž základní rušivá 
emoce je hněv, Karma Kagjü transformuje tou-
hu, Gelug pracuje především s nevědomostí 
a zmatkem (Sakja takto vyhraněná není). Boha-
tost buddhova učení se odvíjí od toho, že kaž-
dý z nás je jiný a jednoduše potřebuje trochu 
jiný lék na své potíže. Jednotlivé školy nabíze-
jí na první pohled odlišné metody, které však 
vedou ke stejnému cíli.

„Jestliže se každý den několikrát silně zkoncen-
trujete na přání štěstí všem bytostem, strach 
postupně odejde.“

lama Ole Nydahl

DIAMANTOVÁ CESTA SE STĚHUJE 
Z TIBETU DO CELÉHO SVĚTA

Dánský učitel Ole Nydahl, osobní žák 16. Gjalwy 
Karmapy, přenesl na jeho přání živý odkaz uče-
ní linie Karma Kagjü do mnoha dalších zemí. 
Se svou ženou Hannah založil bezmála 450 cen-
ter Diamantové cesty po celém světě. O tom si 
můžete přečíst v jeho cestopisech „Moje cesta 
k lamum“ nebo „Jízda na tygrovi.“

Počet jeho žáků každým rokem vzrůstá. Jeho 
cestovní plán je připraven rok dopředu. Téměř 
každý den vede veřejnou přednášku nebo 
meditační kurz pro stovky nebo i tisíce lidí. 
V přestávkách píše knihy, rozmlouvá s lidmi 
o jejich potížích, zakládá další centra. Setkání 
s ním může být pro mnohé velkým zážitkem. 
Jeho zdroj životní energie se zdá být nevyčer-
patelný. 

DIAMANTOVÁ CESTA V ČESKU

Díky lamovi Olemu se s živým odkazem 
můžeme setkat i u nás. V současné době je 
v Česku bezmála 50 center Diamantové cesty. 
Konají se zde pravidelné přednášky pro veřej-
nost. Vedou je tzv. cestující učitelé – spolupra-
covníci lamy Oleho. Součástí každé přednášky 
je možnost klást jakékoli otázky. Na závěr pro-
bíhá ukázka buddhistické meditace. Zúčast-
nit se může každý, koho tyto metody zajímají. 
V těchto centrech se také návštěvníci mohou 
naučit jednotlivé meditace, aby mohli pracovat 
se svou myslí i sami doma. 

„Nejlepší čin je ten, který pomáhá co největšímu 
počtu lidí po co nejdelší dobu.“

lama Ole Nydahl

O víkendech bývají pořádány meditační kurzy. 
Občas k nám zavítají i učitelé ze zahraničí. Kro-
mě lamy Oleho je to například 17. Karmapa. Ten 
je považován za žijícího buddhu. Setkání s ním 
je velmi inspirativní. Naposledy byl Karma-
pa v Praze v červnu 2007. Za účasti primátora 
Prahy a dalších vysokých hodnostářů předával 
velmi cenná učení.

Používání metod buddhismu přináší do našich 
životů více svobody a radosti. Chcete-li se 
s těmito učeními setkat, můžete navštívit někte-
ré z center buddhismu Diamantové cesty.

Aleš Povolný – Mušilov
foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

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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    Letíme
VZHŮRU K NEBESŮM 

Kola se odlepila od země, letíme. Pohoda, to 
znám, párkrát už jsem letěl. Ve vyhlídkovém 
letadle vznášel jsem se nad naším Slováckem, 
tiskl jsem se k okýnku a viděl: Uherský Brod 
z výšky, městečko jak z krabiček od sirek posklá-
dané, jak papírový model z ABC staletí lepený 
a dohromady dávaný, ve vitrínce slunce se lesk-
noucí a k prohlížení zvoucí. Pásy lesů viděl jsem 
a uvědomil jsem si dar přírody. Řeky změnily se 
v tenké nitky, naše Olšava jako provázek šněru-
jící kraj. Vesničky rozhozené po úbočích. Újez-
dec u Luhačovic, Šumice a tady, skutečně, ves-
nička mému srdci nejdražší, Nezdenice v plné 
kráse pohledu z nebe. Dole, před domem číslo 
popisné 213, stojí malý fl íček, který nevidím. Je 
to moje maminka a má v očích slzy, neboť leta-
dlo je na obloze a já jsem v něm. Sama by do 
letadla nikdy nenastoupila, za nic na světě.

V malém větroni vznášel jsem se na Kunovi-
cemi, jen já, pilot a modrá obloha. Zažil jsem 
přetížení, které mě vlisovalo do sedadla a viděl 
jsem všechna okolní jezera až na dno. Každé 
mělo jinou barvu, jiný odstín slunečního světla. 

ZA MRAKY ZÁŘÍ SLUNCE 

Ve velkém dopravním letadle vznesl jsem se 
vysoko do ledového ticha, hodinu vznášel jsem 
se v nebi, v malých obláčcích malujících po zemi 
svými stíny. Pak křídly pročísli jsme bílou hrad-
bu. Zůstalo pod námi čisté krásno, souvislá plo-
cha bílé pěny, nedozírná pláň samých šlehač-
kových dortů, té nejvybranější zmrzliny hltané 
očima a srdcem, z vatových polštářků vysklá-
dané nebe, samá peříčka bílých labutí, kam oko 
dohlédne, labutí nebo snad andělů, všechno 
bylo za malým okýnkem. 

Pilot a modrá obloha
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Tohle je ale jiný druh letadla, místo sedadel 
jen lavice po stranách a nikdo nezavřel dve-
ře. Letíme. Výš a výš. Občas se někdo podívá 
na náramkové hodinky, podivně velké, dochází 
mi: výškoměr. Je nás asi deset, samé sólové sko-
ky, jenom já tandem. Mladý vlasatý instruktor 
sedí vedle mě, usmívá se, za chvíli mu svěřím 
svůj život. Známe se sotva dvě hodiny. 

SKOČIT NEBO NESKOČIT? 

Míjíme několik obláčků, dva kilometry nad 
zemí se všechno mění. Vystoupáme ještě další 
dva. Kam jsem to vlezl, kam jsem to vlezl probo-
ha. Všechno se ve mně svírá. Přeju si být někde 
jinde, kdekoliv, jenom ne čtyři tisíce metrů nad 
zemí v těsné kombinéze s přiléhavými brýlemi 
na očích a houpajícím se plechem pod nohama. 
Je pozdě, už nemůžu zpět, kamarádi už skočili. 
Taky to dokážu, když to dokázali oni, ujišťuji se, 
moc tomu ale nevěřím. 

První parašutista je venku, a druhý, třetí. Vyska-
kují jako na procházku, v klidu, bezstarostně. 
Dělá se mi špatně. Držím se sedadla, dělám, 
že se mě to netýká. Čtvrtý, pátý a šestý. Ještě je 
fůra času, ještě se můžu zachránit. Řeknu: „Ne, 
nezlobte se, ale…“ 

Instruktor vstane. Jsme sami, lavice jsou prázd-
né, všichni vyskočili ven. Nějak se mi podaří 
vstát. Kymácím se, nohy jak z olova. Instruktor 
se usmívá, padání je jeho život. Bude to moje 
smrt? O tom se za chvíli přesvědčím. Jdeme ke 
dveřím, nic za nimi není, nic! Prázdno, motory 
hučí. Všechno se ve mně vzpírá. Instruktor se 
staví za mě, karabinou si pojistí, abych neutekl. 
Mám zvednout nohy a překřížit ruce na prsou. 
On se snad zbláznil. To přece nemůžu udělat! 
Vypadnu!

Áááá! Visím na malé karabince, na cizím člově-
ku, čtyři kilometry nad pevnou zemí a klepu se 
po celém těle. Jestli tohle přežiju… Až vyskočím, 
mám se podívat nahoru, uvidím krásně letadlo 
zespodu. Pevně zavřu oči, zatnu zuby.

„Áááááááááááááááááááááááá!!!“ 

RYCHLEJŠÍ NEŽ GEPARD 

Řítíme se dolů. Volným pádem. Rychlostí sto 
čtyřicet kilometrů v hodině. Já toho chlapa zabi-
ju. Tohle si vypije! Instruktor mi dává signál, 
musí ho opakovat několikrát, konečně pochopím 
a uvolním ruce. Plachtíme vzduchem, to je něco, 
padák se pořád ještě neotevřel. Ještě ne, ještě ne. 
Teď… Trochu to cukne, pád je zastaven. Krouží-
me. Směju se. Úleva, nádhera, všechno je tak 
malé tam dole, obrovské nebe, nekonečné, slunce 
se prochází po dně jezera, les jako ze sirek, malič-
ká autíčka. Několik chvil nejvyšší euforie mění se 
v nebeský klid. Užívám si to. Pět minut. Nechce 
se dolů, chci být pták, kroužit už napořád, ale se 
nedá nic dělat, zem se blíží. A je tu.

Stálo to za to, bohatě stálo. Ale sám bych nevy-
skočil a znovu bych už do toho nešel. To ani 
náhodou.

Michal Čagánek – Básník, člen VŠRK Skrypta Praha
http://www.michalcaganek.wz.cz/

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Prázdno, motory hučí 
Úleva, nádhera 
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Můj Lucilie: začni si činit nárok sám na sebe 
a sdruž i uchovej všechen čas, o který jsi byl 
dosud olupován nebo okrádán nebo který ti při-
cházel nazmar. Věř mi, je tomu tak, někdy nám jej 
uzmou, někdy se nám sám vytratí. Nejhanebnější 
je však ztráta, která vzniká z netečnosti. A zamys-
líš-li se, shledáš, že největší část života uniká těm, 
kdo dělají špatně, velká část těm, kdo nedělají nic, 
celý život těm, kdo dělají, co dělat nemají. Jmenuj 
mi někoho, kdo přikládá času nějakou cenu, kdo 
si dovede vážit dne, kdo si uvědomuje, že denně 
umírá! V tom se totiž mýlíme, že vidím smrt jen 
před sebou; velká její část je již za námi. Celý náš 
minulý život je ve spárech smrti.

Nic jiného, můj Lucilie, nám nepatří, jenom čas 
je náš. Tento jediný majetek, prchavý a lehce 

uklouzávající, dala nám příroda, a kdekdo nás 
z něho vyhání. Lidstvo je do té míry pošetilé, 
že každý, komu se dostane sebemenšího daru, 
ochotně si jej zapisuje k tíži, avšak za dar času 
se nikterak nepokládá dlužníkem, ačkoli je to 
vskutku jediná věc, za kterou se ani vděčný 
nemůže dost odvděčit.

Z PRVNÍHO LISTU LUCILIOVI

To, co mi píšeš, i to, co se doslýchám, opravňuje 
mě k dobré naději v tebe; nerozptyluješ a nezne-
klidňuješ se střídáním míst pobytu. Každé 
těkání je známkou chorobného ducha. Prvním 
příznakem vyrovnané mysli je po mém soudu 
schopnost setrvat na místě a dlít sám se sebou.

    Etická čítanka
  Senecovy dopisy úryvky
Annaeus Seneca, římský politik a fi lozof, žil v letech 4 př. Kr. až 65 po Kr. Proslul jako spisovatel. 
V jeho literárním díle zaujímají přední místo dopisy příteli Luciliu Iuniorovi, které však byly určeny 
veřejnosti. Uvádíme několik výňatků.

Básníkem se člověk rodí, řečníkem se stává
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Ten, kdo je všude, není nikde. Lidem, kteří žijí 
v ustavičném cestování, přihází se, že mají mno-
ho známostí a žádného přítele.

Na to však dej pozor, aby tvá výběrová četba 
hojných autorů a spisů všeho druhu neměla 
v sobě cosi neklidného a nestálého. Je třeba sou-
středit se na ohraničený počet tvůrců a jim dát 
na sebe působit, chceš-li si osvojit něco, co by 
v mysli věrně utkvělo.

Množství knih rozptyluje.

Každodenně si zjednávej trochu pomoci proti 
chudobě, trochu proti smrti, ale i proti ostatním 
metlám. A když přečteš mnoho stránek, vypiš 
si s z nich jediné místo, abys je ten den řádně 
strávil. I já to dělávám a z hojné četby zachycu-
ji nějakou jednotlivost. Dnes jsem vytěžil něco 
z Epikura – rád totiž zabíhám i do cizího tábora, 
ne jako přeběhlík, ale jako zvěd. Zní to: „Veselá 
chudoba je věc čestná.“ Chudoba vskutku pře-
stává být chudobou, je-li veselá. Chudý není 
ten, kdo má málo, ale kdo touží mít více.

Z DRUHÉHO LISTU

Vpravdě všechno rozvažuj s přítelem, dříve 
však o něm samém. Po uzavření přátelství je 
třeba věřit, před uzavřením usuzovat… Dlou-
ho uvažuj, zda máš toho nebo onoho přijmout 
za přítele. Uznáš-li, že se tak má stát, otevři mu 
celé své srdce a hovoř s ním tak odvážně, jako 
mluvíš sám se sebou.

Někteří lidé věci, které by měli svěřit jenom přá-
telům, vykládají lidem na potkání a kdejakým 
uším vylévají, co je tlačí. Jiní se zase strachují 
i nejdražší přátele do něčeho zasvětit, a kdyby 
mohli, nesvěřili by to ani sami sobě. Obému je 
třeba se vyhnout, neboť obé je nepravost – jak 
důvěřovat všem, tak nedůvěřovat nikomu.

Z TŘETÍHO LISTU

Že vytrvale studuješ, všeho jiného jsi nechal 
a jenom o to usiluješ, aby ses každodenně učinil 
lepším, plně ti schvaluji a mám z toho radost. 
A abys pokračoval, k tomu tě nejen pobízím, nýbrž 

tě o to prosím. Přitom ti však kladu na srdce, abys 
snad po způsobu těch, kterým nejde o zdokona-
lování, nýbrž o vzbuzení pozornosti, nedělal něco 
takového, co by bylo patrné na tvém zevnějšku 
nebo na způsobu života. Varuj se nedbat o svůj 
zevnějšek, nestříhat si vlasy, mít nepěstěný vous, 
vyhlašovat nenávist stříbru, stlát si na holé zemi; 
ale stejně se vystříhej i všeho, co vyhledává zvrá-
cená okázalost… Uvnitř mějme všechno zcela 
odlišné, ale náš zevnějšek shoduj se s davem.

Usilujme o to, abychom ve srovnání s lidem 
vedli život lepší, nikoli protichůdný.

Z ŠESTÉHO LISTU

Šťastný život získáváme dokonalým zvládnu-
tím fi lozofi e, snesitelný život aspoň částečným 
obeznámením se s ní. Ale i v tom, co je jasné, 
musíme se utvrzovat a hlouběji si to vštěpovat 
každodenním uvažováním. Pracnější je před-
sevzetí uskutečňovat, nežli vznešené úmysly 
osnovat. Je třeba neochabovat a ustavičné úsilí 
zpevňovat, až se to, co bylo dobrým úmyslem, 
přemění v dobrou povahu.

ZE ŠESTNÁCTÉHO LISTU

Soudíš, že máš co dělat s potížemi, o kterých 
jsi psal? Nejvíc máš co dělat sám se sebou: sobě 
sám jsi největší překážkou. Nevíš, co chceš. 
To, co je čestné, spíše chválíš, nežli následuješ. 
Vidíš sice, v čem záleží štěstí, ale dojít k němu 
se neodvažuješ.

Z JEDENADVACÁTÉHO LISTU

Senecův „Výbor z listů Luciliovi“ (antická knihov-
na, svazek 4, Praha 1969) přeložil univerzitní profe-
sor Bohumil Ryba, jeden z našich největších znalců 
a překladatelů antických autorů. Za vlády komu-
nistů se stal obětí zločinného režimu. Byl dlouho 
vězněn v jednom z nejstrašnějších kriminálů, 
tereziánské pevnosti Leopoldově. Spoluvězňům 
vyprávěl řecké báje a dějiny římského císařství.

Miloš Zapletal, Zet
foto: Petr Puna – PeP
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DOBOVÉ OKO

Obrazy věcí, lidí, situací a dalšího vidíme 
od malička. Dalo by se tedy říct, že malování, 
společně s napodobováním zvuků, je pro nás ten 
nejpřirozenější prostředek k vyjádření a mělo by 
pro nás být i nejsnazší mu porozumět. S použí-
váním abstraktních pojmů a poté, co se naučíme 
psát, je pro nás ale jednodušší, rychlejší a poho-
dlnější se na papír vyjadřovat slovy.

Obraz má ale daleko větší moc. Dnešní člověk si 
jen stěží představí, že v době středověku obrazy 
s tématikou Kristova utrpení rozplakávaly své 

diváky. Buď jsme moc otrlí, nebo jsme se ještě 
nesetkali s námětem, který by se trefi l do našeho 
„dobového oka“ a mohl nás tak hluboce zasáh-
nout.

K vnímání obrazu ve smyslu uměleckého díla 
potřebujeme vnímat namalované a pochopit 
význam namalovaných věcí a jejich souvislosti. 
Tedy toho, co je nám přirozené už jako dětem, 
a toho, k čemu jsme dospěli osobním vývojem 
a zkušenostmi. Stejně jako laik na rentgenovém 
snímku nepozná, co je na něm podstatné, může 
být divák neznalý námětu ochuzen o emoce, 
které obraz přinese někomu jinému.

       Jazyk a řeč umění
Každá múza k nám promlouvá, každá to dělá jinak. Všimli jste si?

La Défense, Paříž
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Obrazy promlouvají ke každému jinak, záleží na 
našich zkušenostech, na tom, co už jsme vidě-
li, a na momentálních duševních pohnutkách. 
Autor do obrazu vloží své poselství a je už jen 
na nás, jestli najdeme, co hledáme, a zda vůbec 
budeme chtít hledat.

Kristýna Dvořáková – Malda, 
studentka dějin umění na MU

MLČÍ, ALE…

Navzdory jisté nevýhodě, která spočívá v mlčen-
livosti tohoto z nejpraktičtějších umění, jsou 
právě ticho a prostor jeho jazykem tak výmluv-
ným, že k jeho chápání není třeba rozumu. Stej-
ně jako v jakémkoli dalším umění, přestože to 
bylo v minulosti několikrát popřeno, má být 
nejpodstatnější sdělení staveb vnímáno emoci-
onálně, a smysly jsou jen nástrojem k jeho vstře-
bávání – na ně působí pouze jednotlivé vizuální 
prvky, od světla, přes materiál, až například po 
pojetí prostoru a jeho členění. Cílem většiny his-
torických i současných architektonických směrů 
totiž je a bylo útočit na city a lidskou psychiku 
– ať už gotická snaha člověka pokořit, nebo sna-
ha renesanční docílit pocitu klidu a rovnováhy. 
Ovšem nejdůležitějším předpokladem k získá-
ní jakéhokoliv příznivého projevu je alespoň 
náznak soudržnosti s okolím. Je-li architektura 
podle názoru Vitruviova spojením funkčnosti 
a estetiky, je jistě (nebo by být měla) také sply-
nutím prostředí a lidské existence. Energie mís-
ta spočívá v prolínání jednotlivých prvků, které 
mezi sebou komunikují a navzájem se respek-
tují, v jejich vzájemné harmonii a svým způso-
bem i vzájemném porozumění – protože stavba 
vytržená z kontextu je němá. 

Klára Třicátníková, skorostudentka FA ČVUT

ZAPOMENOUT NA SMRT?

Na počátku lidského vývoje si lidská společ-
nost uvědomovala síly, které mohou ovlivňo-
vat vzájemné vztahy, přísun potravy, zdraví, 
úspěch, blaho atp. Tyto síly pak dostaly podo-
bu nejrůznějších bohů a démonů. A lidé s nimi 
komunikovali pomocí náboženských rituálů. Je 

velmi zajímavé podívat se blíže na to, jak takový 
rituál vypadá. Můžeme zde najít různé prvky 
shodné s dnešním divadlem. Jsou to například 
čas, místo a jeho rozvržení na hlediště a jeviště, 
účastníci – aktéři a diváci, scénář nebo pravidla 
aktu, oblečení čili kostým, maska či líčení, zvuk, 
tedy hudba, řeč nebo zpěv, pohyb jakožto gesto, 
pantomima či tanec a záměr aktu. Ten je dnes 
poněkud jiný. Ale i zde nějaké spojitosti najde-
me. Jak se někdy říká – pomocí divadla se lidé 
snaží ovládnout to, s čím nemohou disponovat. 
Existuje dokonce názor, že veškeré umění, které 
je krásné, vzniklo díky tomu, aby člověk zapo-
menul na to, že musí zemřít. A nejlépe to udělá 
díky lásce. Láska a smrt jsou tedy základní dvě 
témata, která se vinou jako červená nit dějinami 
umění. Lidé své radosti a strasti ventilují tím, že 
je ukazují na divadle. Jsou to tedy hlavně emo-
ce, které dělají divadlo divadlem.

Divadlo tedy vypovídá hlavně o nás samot-
ných. Skrze samotný akt, skrze konvence diva-
dla se zobrazí naše kultura, náš způsob uchopo-
vání světa, naše životní fi losofi e. Porovnáme-li 
evropské divadlo a evropskou fi losofi i s fi losofi í 
a divadlem pocházejícími z dálného východu, 
zjistíme, že je zde více rozdílů, než na první 
pohled vypadá. O to více si pak člověk uvědo-
mí, jak je ovlivněn kulturou, ve které žije.

Aleš Povolný – Mušilov
absolvent DAMU, učitel Literárně-dramatického

 oboru na Základní umělecké škole

foto: Kristýna Dvořáková – Malda

Tábor
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Počtení

Jako zvoník od svatého Jakuba
Nedávno jsem byl seznámen s možností nav-
štívit zvonici kostela svatého Jakuba. Jednoho 
z nejvýznamnějších jihlavských kostelů. Nebu-
du nic nalhávat! Okamžitě jsem řekl, že tam 
musím jít, a to za každou cenu… 

Málokomu se poštěstí nahlédnout na místa, jako 
je toto. Vystoupat takřka sto schodů. Proklouz-
nout malými dvířky. Nakouknout na půdu 
kostela a konečně stoupat dál po dřevěných 
stupních až do zvonice. V šeru, které způsobuje 
bednění oken, vyčkat, až přijde ten správný čas 
a pak nehnutě sledovat, jak se pod „rukama“, 
resp. pod nohou zkušeného zvoníka začíná zvon 
dávat do pohybu. Nejprve pomalu. Plouživě. 
Ze strany na stranu. Později čím dál tím rychlej-
šími pohyby, až dostane tu patřičnou rychlost. 
Potom stačí jedno lehké zatáhnutí za ocelové lan-

ko a srdce zvonu udeří! Udeří podruhé! Potřetí! 
Udeří nespočetněkrát! Již tak dost silný dojem 
v člověku umocní pohyb dřevěné konstrukce 
pod nohama. Lešení, které pamatuje věky válek, 
míru, věky králů. Pamatuje generace zvoníků, 
pamatuje generace lidí, jako jsme my. A stále tu 
stojí a drží zvon – ZUZANU. Zuzana neustává 
ve svém křiku. Monotónní, avšak krásný zvuk 
se line městem… 

Tak, jako vše krásné na světě, i tlukot toho-
to chladného srdce jednou ustane. Nezbude 
nic jiného než vzpomínky. Nebo možná, příští 
neděli ve tři čtvrtě na dvanáct pod věží…

Jakub Pejcal – Boby
z Jihlavy, Roverský kmen Susscrofa

foto: archiv autora

Jakub …a Zuzana
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Matematická lingvistika
Když dojde na otázku, co studuji, odpověď „matematickou lingvistiku“ málokoho uspokojí. Podle 
nálady proto zvolím jednu ze svých vysvětlujících frází.

1. fráze (vtipně stručná): Matematičtí lingvisté 
počítají, kolik významů má věta: „Ženu holí 
stroj.“ 
2. fráze (machrující): To je to, co dělá Google. 
Vyhledávání, automatický překlad z češtiny 
do angličtiny a občas učím počítač i mluvit…

Ale vy si zasloužíte vysvětlení podrobnější… 

VYUŽITÍ MATEMATICKÝCH METOD 
V LINGVISTICE

V druhé polovině 20. století se v lingvistice začí-
nají používat poznatky i z jiných vědních odvět-
ví. Jednou z nich je i využití matematických 
metod k popisu jazyka. 

Nejjednodušší z těchto metod je počítání četnosti 
výskytů písmen, slov, dvojic slov a jiných jazy-
kových jednotek. Tak se například dozvíme, že 
nejčastějším písmenem v českém jazyce je „o“, 
že k tomu, abychom rozuměli čtvrtině všech slov 
v anglickém textu, nám stačí znát deset slov a že 
v češtině se před slovem krážem vždy píše slovo 
křížem (až na malinkou výjimku v této větě). 

Statistické metody k porozumění jazyka se 
používaly už ve středověku. Malý Karel IV. 
musel opisoval latinské knihy tak dlouho, 
dokud si nezačal uvědomovat vztahy mezi slo-
vy, jejich slovní druhy atd. Nebýt Komenského, 
mohli jsme tak dopadnout také. Pokročme ale 
k metodám sofi stikovanějším. 

ROZDÍLY MEZI KNEDLÍKY?

Jedním z úkolů matematické lingvistiky je sna-
ha o automatický překlad. Jednou z možností, 
jak k tomuto úkolu přistoupit, je pochopení tva-
rosloví (morfologie), pravidel jazyka (syntaxe) 
a významu slov a jejich spojení (sémantiky). 
Počítači se předloží mnoho vět, ve kterých lidé 
provedli větný rozbor. Počítač se z nich naučí 

pravidla a potom už umí dělat větné rozbory 
sám. Ne zcela správně, ale řekněme s úspěšností 
přes 80%. Pochopení jazyka je ale věc velmi složi-
tá, a proto vás asi nepřekvapí, že ještě mnoho let 
nebude kvalitní automatický překlad možný. 
Jedním z hlavním problémů je i to, že veškeré 
znalosti o jazyce počítači pro některé problémy 
ani nestačí. Počítač by totiž musel pochopit i svět 
kolem nás. Jak jinak by mohl poznat rozdíl mezi 
bramborovými a švestkovými knedlíky?

MLUVENÉ SLOVO

Počítače se také snažit porozumět mluvenému 
slovu. A opět to dělají podobně jako malé dítě, 
které se učí řeči. Nejdříve se naučí rozpoznávat 
jednotlivé hlásky (fonémy) a vytvoří si obrov-
skou síť uzlů, z nichž jsou některé i propoje-
ny. Zvukový záznam se poté rozdělí na malé 
kousky dlouhé 25 milisekund a podle toho, co 
v nich počítač rozpozná, se pohybuje po této síti 
po nejpravděpodobnějších spojích a nakonec 
nám sdělí slovo, které se z těchto malých kous-
ků nejpravděpodobněji skládalo. Pokud vás 
napadá, že tahle nějak to funguje asi i v mozku, 
nejste daleko od pravdy.

SLEČNA ELIZA

Na závěr bych vám chtěl doporučit sleč-
nu Elizu, kterou naleznete na této adrese 
http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html. Je to pro-
gram velmi starý a přelstít ho není těžké, ale 
za vyzkoušení rozhodně stojí. Povídat si s počí-
tačem je přeci jen nevšední zážitek. 

Doufám, že jsem vás v tomto článku přesvěd-
čil o tom, že matematika a lingvistika mohou jít 
ruku v ruce, a že to dokonce může být i zábava.

Pavel Čéška – Pajáda

P.S.: První fráze má významů minimálně šest ;)
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Znáte je?
Milí čtenáři, 

číslo tohoto časopisu je věnováno jazyku a řeči. 
Pochopitelně se můžeme pustit do sáhodlouhých 
úvah nad cizími jazyky, zamyslet se nad srozu-
mitelností některých slov v našem kulturně-
společenském kontextu atd. Přiznejme si ale, 
někdy si nerozumíme ani mezi sebou. A na vině 
není jenom pocitové vnímání, ale skutečnost, že 
i každý z nás používá jiným způsobem ten náš 
krásný český jazyk. Proto jsem tentokrát vybra-
la tvůrce tuzemské, jejichž sebevyjádření nepro-
bíhá primárně díky psanému slovu.

Dobré čtení.

Vaše Mirka

Pavel Juráček byl zcela jedinečným fi lmovým 
režisérem, který patřil do tzv. nové české vlny, 
což byla skupina lidí od fi lmu tvořící svá díla 
převážně během šedesátých let dvacátého sto-
letí. Jeho deníky, zaznamenána jsou léta 1959 
až 1974, jsou trýznivou výpovědí doby, pokři-
vení charakterů se nevyhnulo pochopitelně 
ani umělcům. Autor referuje nejen o kultur-
ních záležitostech, vlastně především popisuje 

svá osobní rozčarování, čím dál více se utápí 
v depresích, dostavuje se i tvůrčí krize. 

Pavel Juráček: Deník, vydal Národní fi lmový 
archiv v roce 2003

Rok kohouta je nyní nejprodávanější knihou. 
Snad je to i tím, že její autorka, Tereza Boučková, 
zde více než upřímně líčí soužití rodiny, která 
adoptovala dva chlapce jiného etnika. Nyní však 
přichází doba, kdy chlapci dospívají, a s tím jsou 
spojena nečekaná trápení a velmi vážné situace. 
Autorka a hrdinka v jedné osobě zcela upřím-
ně referuje o úskalích náhradního rodičovství, 
i o tom, jak je taková rodina „podporována“ lid-
mi okolo sebe. Boučková líčí peripetie se svou 
fi lmovou tvorbou, matně vzpomíná na před-
cházející zkušenost s fi lmem Smradi, k němuž 
napsala scénář. Autobiografi cký příběh končí 
nakročen do neznámé budoucnosti…

Tereza Boučková: Rok kohouta, vydalo nakla-
datelství Odeon v roce 2008

Adriena Šimotová je zcela originální českou 
výtvarnicí s nezaměnitelným uměleckým ruko-
pisem, která v roce 2005 poskytla obšírný rozho-
vor nejen o své tvorbě známému novináři, Kar-
lu Hvížďalovi. Výtvarnice se snaží pojmenovat 
vlastní tvůrčí proces – impulsy vedoucí ke vzni-
ku díla. Zabývá se zde problémem vnímání 
uměleckého díla a v závěrečné části řeší otázky 
možností výtvarného vzdělávání – a pochopitel-
ně se zamýšlí nad jeho vlivem na budoucí tvor-
bu umělce. Rozhovory jsou citlivé, bez patosu 
či příliš líbivého kalkulu. Šimotová umí formu-
lovat složité věci srozumitelným, netradičním 
a obohacujícím způsobem.

Adriena Šimotová: Stopy Adrieny Šimotové, 
vydalo nakladatelství Dokořán a Máj v roce 2005

foto: Vojtěch Třeštík

Knihovnička
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Eliška Hanzlová – Pampeliška
Fotím ráda cokoli, co mě cvrnkne do oka, záleží na náladě a na tom, jestli fotím barevně nebo černo-
bíle, digitálně či klasicky. Při focení přírody se snažím vystihnout charakter krajiny, ráda zpracová-
vám architekturu, objevuji „nalezená zátiší“, všímám si detailů. Často mi v aparátu vznikají obráz-
ky, mající význam jen pro mě. Důležitá je pro mě hra s kompozicí, barvami, světlem, protisvětlem, 
strukturami a texturami, kontrastem, úhlem pohledu. 
Fotografování je dle mého především o vnímání světa, který nás obklopuje, a práce s těmito vjemy.


