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Žluté patálie

Na konci srpna, kdy slunce ještě svítilo o sto 
šest a kdy jsem byla ještě nabitá pozitivní ener-
gií získanou na jednom roverském kurzu, bylo 
potřeba najít asi 200 hodin času, rozložit je do 
jednoho a půl měsíce, zapnout v mozku tlačítko 
„intelekt“ a začít tvořit s optimismem a poho-
dou svůj milovaný časopis. 

Intuice mi ale upřímně našeptávala, že se budu 
muset ještě mockrát prokazovat „průkazkou 
talentu“, abych neztratila záhy po Velkém Dni 
svou důstojnost. 

Protože jsem občas trochu zmatkař, stávalo se 
mi, že jsem onu průkazku zahrabala v kapse, 
nebo založila do nově půjčené knihy, někdy 
jsem ji nemohla nalézt celé dny.

Při zpětném vydobývání mi někdy pomohl tep-
lý jasmínový čaj, někdy zas jen tak si lehnout 
na zem a jindy duchovní moudra buddhismu 
či judaismu ☺.

Jaká to byla nádhera, když se zčistajasna v pod-
vědomí ozval šotek a pomáhal mi ji najít či 
dokonce velkoryse nabízel špetku inspirace!

Vždy jsem se usmívala, když hledání cest šlo 
hladce jako po másle. Hledala jsem více v Nápa-
dech a méně v Reportážích. Hledala jsem hlav-
ně cesty roverské. 

Chtěla jsem vás, čtenáře, inspirovat, hlavně 
k tomu, abyste i vy buďto sami či se svým 
roverským kmenem hledali. Abyste se vydáva-
li na výlety (Po stopách předků), dělali bláz-
niviny (Žluťoučké tipy a nápady), lámali si 
hlavy (Dnem i nocí) nebo se vydávali za dobro-
družstvím a přijímali nové výzvy (S kmenem 
za dobrodružstvím, s kmenem do lanáče!). 

Teď je vše za mnou, průkazku mohu klid-
ně uklidit do peněženky, vzít zas na chvilku 
jinou – třeba tu do kina a jít si na krátký čas 
odpočinout do měkké sedačky v sálu a nechat 
se unášet  plynoucím obrazem, dokud se šo-
tek neozve, že je čas jít něco dělat, že je čas 
jít dělat „Kmen“. A mezitím občas doufat, že 
budete shovívavými čtenáři a že se vám bude 
„Kmen“ líbit.

J.

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Úvodník

1úvodník

Jasmínový čaj pomůže téměř vždy a ve všem Pohodička je potřeba



2 reportáže

Zleva: Malý Turek, naše turecká průvodkyně a litevská účast-
nice. První pozoruje, druhé dvě pózují.

Jeden z posledních výletů. Češi a Turci, všichni veselí 
a pod dozorem turecké vlajky na modravém blankytu.

Objevili jsme v Turecku i pivo. 
Bývá dobře schované, jmenuje 
se Efes Pilsen a je to lepší než 
rezavým drátem do oka, ale ne 
o moc.

A na závěr mladá odhodlaná mus-
limka trénuje se střelnou zbraní. 
V ruce drží propagační leták 
Junáka – svazu skautů a skautek 
ČR. Krásný obraz tolerance 
a spolupráce.

Turecký organizátor převleče-
ný za českého skauta laškuje 
s rumunskou účastnicí převleče-
nou za tureckou Turkyni. To vše 
a spousta dalšího bylo k vidění 
na „intercultural night“.

reportáže

Europe hid
inside of our cameras
To jsem takhle jednou na Rovernetu potkal článek o fotosetkání v Turecku. Termín akce 
sice patřil zrovna do zkouškového období, ale skauting mě už naučil vybírat si priority. 
A když jsem nakonec zjistil, že za Česko tam pojedou další čtyři známí skauti a že Evrop-
ská unie náš výlet téměř celý zaplatí, už nebylo nad čím váhat. Jak desetidenní akce 
nakonec vypadala a za co všechno teď můžu vděčit Rovernetu, to snad ukáží fotky.

Aleš „z Dvojky“ Vitinger, Pražská Dvojka http://ales.vitinger.eu
foto: Aleš Vitinger
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Boj začíná

Týmy se rozbíhají ke kostelu, kde naleznou foto-
grafi i detailu zábradlí s nápisem datel. Rozbalu-
jí tedy ruličku označenou nálepkou datel a zde 
je první šifra. Zadání zní: Vše, co potřebujete, jste 
již dostali na startu. Zní to jednoduše, ale co teď? 
Čas rychle utíká, s úsměvem pozorujeme týmy, 
jak sedí, přemýšlí a neví, co dál. Po devadesáti 
minutách zveřejňujeme nápovědu – karikaturu 
ženy v latexovém oblečku s bičíkem. Xena to 
opravdu není, jak se domnívá tým z Milevska. 
Napovídáme domina ve středním rodě – tedy 
domino. Jenže jak ho hrát? Co třeba vzít si fot-
ky, které jsem dostal na startu, a pořádně si je 
prohlédnout? Ano, názvy zvířat na fotkách jsou 
v jednom z jejich rohů. Zbývá je poskládat tak, 
aby pozice zvířat následující fotky odpovídala 
pozici zvířat na předcházející fotce. Z písmen 
vychází název druhého stanoviště.

Džbány, sudoku, hasičárna Jankov

Druhá šifra je lehká, stačí šrafovat různými 
směry tak, jak ukazují puntíky na obrázku. 
V obrázku jsou ukryté džbánky. Na vrcholu 
kopce Džbány je tabulka s písmeny. Týmy musí 
napadnout, že bez vyluštěného sudoku s tím 
nepohnou. Když už se ho podaří vyluštit, je 
třeba podle něj odečíst z druhé tabulky patřičná 
písmenka a zjistit, že je třeba vydat se do míst, 
kde člověk vystavěl přístřešek.

Šifra u altánu byla obtížná. Nápověda říkala, že je 
třeba použít věc, která má rub i líc – a tou je turis-
tická mapa, kterou všichni mají. Jen je nutné ji 

otočit a v legendě najít článek popisující přírodní 
park Džbány – Žebrák. Nakonec odečíst správná 
písmena ze slov a vyluštit hasičárna Jankov.

Stateční uprostřed noci

V Jankově se zdržujeme přes půlnoc, náplň prá-
ce je vracet týmy, které neprošly trojku a rovněž 
odpovídat mobilem na řešení čtyřky. V zadání 

Naše týmová orientačně-šifrovací 24 hodinová hra začíná v sobotu 6. září, přesně dle 
plánu v 10:45. Každý tým obdrží třicet dva ruliček se šiframi a nápovědami. K nim třicet 
dva fotografi í, na kterých jsou vyfoceny detaily nějakého předmětu ze čtrnácti stano-
višť. Na stanovišti má tým za úkol identifi kovat detail z fotografi e a podle jeho ozna-
čení pak otevřít správnou obálku se šifrou. Šifru musí vyluštit, pak splnit jednoduchý 
kontrolní úkol, pokračovat k dalšímu stanovišti a celý postup opakovat až do cíle. Pokud 
tým potřebuje k šifře nápovědu, může si ji vyzvednout v terénu. Dále týmy dostávají 
kalendářík na rok 2009, pohádkový příběh, sudoku a nápovědu k morseovce. Cílem hry je 
za pomoci šifer, hádanek a úkolů projít celou trasu se stanovišti v nejkratším čase.

Dnem i nocí

reportáže

Boj začíná 
Hlavu si lámem 
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šifry jsou souřadnice a jako první je uvedena 
hvězdička. Souřadnice udávají pozici čísla na klá-
vesnici mobilu. Pokud se na uvedené číslo zavo-
lá, týmům odpovídáme „Sledujte Lauriho!“.

U pomníku bitvy u Jankova je kvíz a jen jeden ze 
tří příběhů popisuje cestu k prameni sv. Anny 
u Ratměřic. Stačí odpovídat správně na otázky 
z příběhu o bitvě, kterou popisoval Lauri Torni, 
švédský voják. Odpovědi lze najít na tabulích 
naučné stezky. 

U pramene sv. Anny je pomocí čísel, rozděle-
ných morseovkou do tří polí, zakódováno Odlo-
chovice – branka zámku. Jedno pole jsou čárky, 
další tečky a poslední oddělovník. Stačí postu-
povat od jedničky dál a všímat si, ve kterém 
políčku je umístěna daná číslice. 

V Odlochovicích týmy naleznou na papíru 
změť čar. Pokud se papír přehne tak, aby na 
sebe pasovaly vždy dva a dva řádky, vzniknou 
římské číslice, které kódují dvacet šest písmen 

abecedy. U kostela ve Šlapánově stačí složit dle 
návodu puzzle a vychází mapová značka dolu 
– nejbližší je zlatodůl Roudný.

U dolu se z obrázku musí vyčíst, že další sta-
noviště se nachází dva kilometry daleko a že se 
jedná o most poblíž tábořiště. Tuto jedinou šifru 
žádný tým nevyluštil. Pokud ji vyluštíme a ote-
vřeme správnou ruličku, najdeme horoskop. 
Po jeho přečtení a vyškrtání zmiňovaných dnů 
do kalendáříku, který týmy dostaly, vznikne 
v polích kalendáře grafi cký text a nápis Lesáky 
– kaštan. Na dalším stanovišti musíme podle čar 
vyřezat okénka a tento díl přiložit na pohádko-
vý díl šifry ze startu a měli bychom vidět text 
rozhledna Velký Blaník. Odtamtud nutno pospí-
chat k pomníku padlých do Louňovic. 

Letošní vítězové

Zde s hrnkem kávy čekáme na první skupinu. 
Netrvá dlouho a jsou tu Bednajti. Je něco po půl 
šesté. Zbývá jim už jen vyluštit poslední, čtrnác-
tou šifru. Zhruba za dvě hodiny po svém přícho-
du zkouší sestavit závěrečné heslo z kontrolních 
otázek a ono je to dobře! Vítězné heslo zní „day 
& night trip!“. V půl deváté tedy známe vítěze 
letošního ročníku, gratulujeme a předáváme 
každému 0,4 litr s logem hry a diplomy. 

Na viděnou příští rok?

Takhle tedy vypadal letošní ročník Dnem i nocí. 
Z původně patnácti přihlášených týmů se do hry 
zapojilo nakonec asi jen dvanáct týmů (tj. přibliž-
ně čtyřicet pět lidiček). Počasí nám, narozdíl od 
minulých ročníků, velice přálo, máme ze hry dob-
rý pocit a nebýt boty s mapou, bylo by vše téměř 
perfektní. Za rok nás čeká pátý jubilejní ročník 
a když bude chuť a čas, pokusíme se ho připra-
vit. Na emailové adrese dneminoci@centrum.cz 
uvítáme jakékoliv připomínky a podněty ke hře, 
neboť je to hra od nás pro vás. 

Petr Skalický – Bratránek, 
12. oddíl, středisko ZVON Sedlčany

https://din.havlin.info/

foto: Jan Hejhal – Jéňa

reportáže

 Kde to jsme? 
 S úsměvem jde všechno líp :-) 
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Tomáš Tkáčik – Rozum, Bratislava/Praha, http://rozum.13zbor.sk
foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

reportáže

Lesní kurz FONS 
Beníšky 2008
24 účastníků, 14 instruktorů, 1 nemluvně, 4 psí nohy
Návrat vojáků z fronty domů, tančírna, kulturní zážitek pří poslouchání opery, putování 
krkonošskou krajinou, výrazový tanec, večery strávené dlouhými debatami v čajovně, 
spaní na seně, koupání v rybníčku, kosení louky, loutkové divadlo. 
To je jenom zlomek toho, co jsme zažili během 210 společně strávených hodin na krko-
nošské samotě Beníšky.

Uvolnění při tanci

Tak to jsme my! Fonsáci!

Po práci musí následovat odpočinek

Brousím kosu na další ročník Fontu.
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Setkání s boubeli

S boubeli jsem se poprvé potkal ve druháku 
na střední, když jsme při hodinách biologie s pa-
nem profesorem Čápem dospěli až ke kapitole 
o parazitech. Onehdá jsem ještě neměl potuchy 
o tom, do jakého světla bude toto líbivé slovo 

postaveno o pár let později. Veden tajuplnými 
nitkami osudu a předsevzetím, že ač mám vůd-
covky zapotřebí, prázdniny nejsou od toho, aby 
se člověk učil, zabrouzdal jsem jednoho večera 
na stránky popsatelné jako “intenzivní růžový 
zážitek” a po vypilování přihlášky na přijatel-
nou úroveň se upsal dosud neznámému a pat-
řičně experimentálnímu víkendovému vůdcov-
skému kurzu. Cítil jsem, že kurz s tak úchylným 
názvem, jako je Růžový boubel, prostě musí 
být skvělý. I reakce oddílu byla nadšená, neb 
už dlouho si nemohli z nikoho takhle utahovat. 
A teď, když už jsem starší, bohatší o dekret, 
zážitky, zkušenost i nápaditou trojrozměrnou 
multimateriálovou extraordinérní růžovou 
nášivku na kroj, teď je mi jasné, že to byl dobrý 
krok.

Boubelení 

Starali se o mě, dobře mi vařili, hráli si se mnou, 
o lecčem diskutovali, hromady políček ve vůd-
covské stezce se mnou vyplňovali, kompetence 
lovili, ochotně vysvětlili, proč mám účetnictví 
projektu špatně, v noci potmě lézt po zmrzlé 
skále uprostřed hor mi dovolili, korejské fi lmy 
i cizokrajnou hudbu pouštěli, na přírodní pár-
ty nás vzali, poránu pro radostnější probuzení 
hráli, kam že vlastně máme jet operativně měni-
li, mého drahého bratra vůdce pozvali… jen to 
školní učení a zkoušení memorizovaných faktů 
ze čtrnácti oborů jsme nějak nestihli, škoda. Nic 
zkrátka není dokonalé…

Ondřej Koupil – Vokoun, Hradec Králové
www.hranostaj.cz

foto: Janek Dočekal – Lupen

Růžový boubel

reportáže

Informace o kurzu:

http://ruzovyboubel.skauting.cz 
První ze čtyř víkendů: 
24.–28. 10. 08 na skautské základně Mentau-
rov poblíž Litoměřic

 Boubeláci
 Slušivý doplněk skautského kroje… ,,To musím mít!“ 
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Po jaderném výbuchu

Nedlouho po pátečním zahájení došlo k jader-
nému výbuchu a bylo potřeba se evakuovat do 
krytů. Samotný přesun probíhal více než zábav-
ně. Bylo nás sedm v chatičce pro čtyři, vůbec 
jsme se neznali a před sebou jsme měli slušnou 
hromádku obálek, která se později proměnila 
v několik hodin plnění úkolů. Před třetí ráno 
jsme došli k několika zajímavým poznatkům 
a teoriím: Niagarské vodopády v roce 1932 zamrzly. 

Nejnižší možná výška jakési chovné dogy je 61 cm od 
země. Jak se do lesa volá, tak se do lesa ozývá (ne, není 
to chyba). Největším vynálezem civilizace byla zbraň. 
Největším vynálezem posledních 80 let je kolo (to už 
bylo opravdu pozdě a zadání někdo zformulo-
val příliš komplikovaně). Jméno růže z nás sice 
nikdo nečetl, ale tento titul se objevil na našem 
seznamu důležité literatury. Narkomana ve stadiu 
rozkladu do svého krytu určitě nechceme. Jazyk je 
jediný sval s úponem pouze na jednom konci.

Varování roverského
hydrometeorologického ústavu
O víkendu se přes Moravu přehnala Smršť. Následky byly extrémně ničivého rázu. 
Na základně Jitřenka u Bučovic se téměř padesátka roverů nechala vtáhnout do víru a užila 
si tradiční zážitkový víkend organizovaný účastníky roverského lesního kurzu Safír.
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Sžití s novým světem

Druhý den (totiž po deseti letech) již intenzita 
záření zeslábla a nás čekalo sžití s novým světem. 
Vedle mapování vzniklého terénu a následné 
záchranné akci jsme v mezičase stihli workshop 
o Fair Tradu, který v omezených časových mož-
nostech skvěle vedla Dajda, dílny pro šikovné 
ruce (výstupem byla smršťová trička) a taky 
dostatek pohybových aktivit. Klasičtější z nich 
bylo Safari, které ovšem trpělo značným nedo-
statkem zvěře, tím méně tradičním byl koňský 
dostih, při kterém jsme si namohli všechny exis-
tující svaly a splavili se doslova jak koně (alespoň 
nám tedy bylo i v chladném počasí chvíli teplo).

V neděli nás čekala zpětná vazba, velká hra, 
slavnostní nástup a zběsilý útěk na vlak.

Vzorná organizace, 
přehnaná uzavřenost

Celou dobu jsme tedy měli o zábavu bohatě 
postaráno a i organizace byla téměř vzorná (až 

na neukázněnou slepici k obědu, která se pek-
la o hodinu déle a zapříčinila tak pěkný skluz). 
Nepříjemné pocity pramenily pouze z pocitu 
přehnané uzavřenosti a tím pádem ne úplně 
přátelské atmosféry – prostě se pozná, jestli jede-
te na akci, kde každý někoho znáte a takřka se 
od něj nehnete (a navíc máte jen dva dny), nebo 
jestli jedete na akci každý za sebe a dní máte tře-
ba deset. Na druhou stranu nutno říct, že veške-
ré skupiny na program byly vytvořené pokaždé 
jinak a vždycky tak, abychom se neznali.

Celkově byla letošní Smršť pozitivním zážit-
kem, pro který jsem dokonce zvládla vstát 
v pondělí o půl páté, a moc děkuju organizáto-
rům, že do nás investovali tolik času a energie. 
Vážíme si toho, přestože jsme to možná nedali 
dostatečně najevo.

Markéta Tučková – Markys, Praha
http://markyss.blogspot.com

foto: Jirka Trpkoš

 Voják v terénu
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Pomalu a nejistě se drápu po žebříku nahoru. Říkám 
si, jestli to byl fakt dobrej nápad sem jet. Přeci jen 
sedět doma na zadku, nebo jen tak v klubovně u čaje 
a povídat si, nebo třeba koukat na nějaký vypečený 
fi lmek s kamarádama… Ale ne, já se teď drápu kdoví 
kam a snažím se asi o sebevraždu. Ale ok, žebřík je 
zatím v pohodě, to znám, když na podzim sklízíme na 
zahradě jabka anebo taky na táboře na rozhlednu po 
tom lezu. Ale co je? Najednou žebřík končí a objevují 
se divný kovový věci zatlučený do dřevěnýho vysoký-
ho kmene, po kterých prý mám jako pokračovat dál. 
Kra…co? Jo kramle. Nu tak když to říká ten instruk-
tor, tak to asi zná. Ok. Tak tedy, snažím se pokračovat 
po těch kramlích dál a výš. Už jsem celkem vysoko. 
Páni, to je výška. Hej ty kramle pomalu končí a skoro 
narážím hlavou do nějaký desky nad sebou. No a co 
jako dál? Jako že mám vylézt na tu desku? Plošinka? 
Jo na plošinku. Teď jsem se s obtížema dostal na tu 
plošinku, jak to nazvali odborně, tak snad to utrpení 
už brzo skončí… Cože se mám? Postavit… Tak jo, 
na tři… Raz, dva… Teda to je fuška. Tak ještě jed-
nou… Raz, dva, tři. A stojím! Celkem se mi klepou 
kolena, nu baže, vždyť jsem tak vysoko. Kolik že je to 

metrů? Jedenáct? Ty mede. A co teď? Překážka? Jaká 
překážka? Ta vlevo? Nu tak to potěš. Já věděl, že sem 
nemám lézt. Ještě že sem za mnou leze Vorel. Už je 
skoro u mě. Překonává bravurně překážku a už stojí 
vedle mě. „Čau kámo, to je supr, že jsi tady taky.“ 
Tak teď se mi fakt ulevilo. Jak já toho Vorla moc 
nemusím, tak teď jsem tak rád, že je tu se mnou. „Nu 
prej máme překonat tadytu překážku vlevo. Jak se 
cítíš?“ Já teda dost mizerně. Přeci jen nestojím noha-
ma pevně na zemi… Jasně ten výhled je skvělej, ale… 
Jak myslíš teda, jdeme do toho. „Tak běž první. Já 
tě budu jistit zezadu.“ No tak to jsem zvědav. Vorel 
na tu překážku skočil jak nějaká opice. Copak já jsem 
nějaký Tarzan, abych tady skákal? Počkat, Vorel 
něco chce. Cože? Jak to myslí? Jako že máme jít po té 
překážce oba? „A nespadne to? Udrží nás to? Hele já 
tomu moc nevěřím…“ Co? Ten instruktor říká, že to 
udrží i kamion… Tak to asi dva lidi zvládne taky… 
Tak jo, jdu za Vorlem. Prej si musíme pomáhat, jinak 
tu překážku nepřelezem, tak se budu aspoň snažit mu 
to moc nekazit a taky abychom nespadli. Hlavně se 
nesmím dívat pod sebe. Nee. Teď jsem se tam kouk-
nul. Ty kokso, to je výška… Vorle, Vorlíčku, počkej 

S kmenem za dobrodružstvím, 
s kmenem do lanáče!
Adrenalin, výšky, dobrodružství, drsné sporty, ale i přátelství, odvaha, zodpovědnost. Tak 
o tom přesně bude rubrika „Co se skrývá za dveřmi?“. V tomto čísle zavítáme do lano-
vých center v České republice…

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?

Šalina Lanové centrum



na mě… Už jsem u Vorla, ani nevím jak. Jasně, jasně 
podržím to lano a podám ti ruku, jak chceš. Teda ten 
Vorel je tak klidný, má pod sebou deset metrů vzdu-
chu a tvrdý dopadiště a je klidný jak nějaký stoik… 
To já jsem na nervy jak sáňky v létě. A dokáže mě tak 
podpořit. Fakt mi pomáhá. A co teprve kámoši dole 
na zemi, co drží druhej konec toho divnýho špagátu, 
kterej mám připevněnej nějakou skobou na zádech. 
Bez nich by ze mě byl asi mastnej fl ek tam hluboko na 
zemi pode mnou… Je skvělý, že jim můžu důvěřovat, 
jsou to fakt kámoši a kluci do nepohody, tady jsem 
si to jen potvrdil. A všichni mi fandí a podporujou 
mě. To je fakt bezvadnej pocit. Sice se pořád třesu jak 
osika, ale už se tolik nebojím, když vím, že mi důvě-
řujou. Jo holky vedle na překážce lezou jak ještěrky. 
To bych do nich nikdy neřekl, jak jsou odvážný. Teda 
a v těch postrojkách, do kterých nás navlíknul náš 
instruktor, jim to teda fakt sekne. To je zajímavý, jak 
všechny z kmene najednou vidím jinak. A co tepr-
ve moje problémy. Ty jsou teď v týhle výšce fakt tak 
miniaturní, že teda až slezu dolů, tak se budu cítit 
jako naprosto šťastný člověk bez vážnějších problé-
mů. Jo tak tenhle zážitek mi hodně dal… Jsem fakt 
rád, že jsem se sem vyškrábal a mohl tady s kamará-
dama být a poznat nejen sám sebe… 

Poznat lépe nejen sám sebe

Výška, adrenalin, důvěra, přátelství, strach, 
nevšední zážitek, překonání sebe sama… Moh-
la bych pokračovat dál s výčtem slov, které by 
vyjadřovaly pocity z návštěvy lanového centra. 
Pracuji jako instruktorka v jednom takovém cen-
tru a vím, kam až může tento nevšední zážitek 
posunout vztahy ve skupině, jak dokáže upev-
nit přátelství, vzájemnou důvěru, poskytnout 
zpětnou vazbu na sebe samotného či nabídnou 
spoustu legrace a uvolnění. Máte před sebou 
výzvu a je jen na vás, jestli překážku překonáte. 
Je to jeden ze způsobů, jak s kmenem společně 
strávit čas a poznat lépe nejen sám sebe, ale i své 
kamarády. 

A jak taková návštěva
lanového centra vypadá? 

Na začátku programu se pěkně rozcvičíte 
a zablbnete si společně na zemi. Pak si zkusí-
te překonávat překážky z lan jen kousek nad 

zemí a zjistíte, jak reaguje vaše tělo, jak reaguje 
překážka a co je třeba dělat, abyste ji překona-
li. Zároveň je potřeba se vzájemně jistit, abys-
te nevryli do země své otisky. A takové jištění 
je také o důvěře, kterou si můžete u druhých 
potvrdit, objevit či ztratit. Stále je co objevovat. 
Zůstáváme stále na zemi a z překážek míříme 
do „převlékárny“, kde na sebe navlečete celo-
tělové úvazy, které vás budou zdobit po celou 
dobu programu. A honem na trenažer, kde se 
naučíte jistit. Když budete šikovní, tak se zane-
dlouho ocitnete deset metrů nad zemí s přilbou 
na hlavě, lanem cvaklým v úvazku a klátíte se 
přes překážku. Dole pod vámi budou kamarádi, 
kteří vás budou jistit a podporovat vás. Nejen, 
že si můžete zkusit překonat překážku sami, 
ale můžete překážku zdolávat i s kamarádem 
ve dvojici. Na to jsou v centru takové překážky, 
které by pro jednoho lezce byly příliš těžké 
a proto si musí pomoci dva. A co se takhle změ-
nit v Tarzana a skočit si do volného prostoru? 
Anebo ve čtveřici rozkvést na desetimetrovém 
sloupu jako lotosový květ? I na to dojde… Až se 
řádně vyblbnete, stačí ze sebe svléknout úvaz-
ky, popadnout batohy a hurá někam společně 
ventilovat své emoce a zážitky.

Martina Jetmarová – Mauglí (21 let), 
Vysoké Mýto / Brno

foto: Archiv Lanového centra PROUD Brno
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Kde se taková centra nachází?

Pro inspiraci pár odkazů na největší z nich:

www.lanovecentrum.cz
www.lanoveaktivity.com
www.tarzanie.cz
www.adrenalin-park.cz
www.sklarna.info
www.vysokalana.cz
www.cvakzlin.cz

Tak a teď už zbývá jen otevřít diáře, domlu-
vit si s kmenem společný termín a vyrazit 
za dobrodružstvím. S sebou sportovní oble-
čení, láhev s pitím a dobrou náladu :o).

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?



Mamma Mia

Pro ty z vás, kteří se ještě nesmířili s odchodem 
léta, doporučuji shlédnout fi lmové ztvárnění 
stejnojmenného muzikálu.
Mladičká Sophie bydlící na řeckém ostrově obje-
ví matčin deník. Z něho se dozví, že její matka se 
kdysi „spustila“ se třemi muži a není si jistá, kdo 
z nich je otcem její dcery. Sophie neváhá a pozve 
všechny tři muže na svoji svatbu v domnění, že 
jakmile je uvidí, pozná, který z nich je její otec 
a bude ji tak mít kdo dovést k oltáři. Jenže mat-
ka nemá o ničem ani potuchy, hosté se začínají 
sjíždět a bláznivá hudební smršť tak může začít… 
110 minut plných ABBA hitů zpívaných takovými 
hvězdami jako je Meryl Streep, Pierce Brosman 
nebo Colin Firth prostě musíte vidět! Už proto, že 
nenechá vaši bránici ani na chvíli v klidu:)

Čtyři dohody

Autor, don Miguel Ruiz, je lékař, jehož život 
změnil prožitek blízkosti smrti. Začal intenzivně 
zkoumat své nitro a učit se od své matky – curan-
dery (léčitelky) a dědečka – naguála (šamana) 
moudrosti svých předků. V knize nám odhaluje 
původ omezujících myšlenek, které nás připravují 

o radost a vedou ke zbytečným neshodám. Čtyři 
dohody vycházející z toltécké moudrosti pak nabí-
zí řešení, které dokáže rychle náš život osvobodit 
a udělat šťastnější.

MakoMako

Na začátku byl malý kluk (Ondřej Havlík) napodo-
bující staršího bratra, kterému z pusy občas nevě-
domky klouzaly různé zvuky. Nyní je to skupina 
čtyř mladých studentů JAMU v Brně, kteří se roz-
hodli dát nový háv beatboxu – stylu hudby tvořené 
z různých tónů pouze ústy. MakoMako chtějí uká-
zat veřejnosti, že tato hudební technika se nehodí jen 
do hip hopu, ale že v sobě skrývá potenciál, který lze 
využít i jinde. Vymysleli proto vlastní hudební styl, 
tzv. „Run‘n‘be“. Tento pojem vystihuje nejenom 
energii kapely (běžet), ale má i existenciální pod-
text (být). Jde o beatboxový koktejl smíchaný z hip 
hopu, funky, popu, hudebních nástrojů a živých 
vokálů. Ostatně přestaňte se divit a zaposlouchjte 
se sami na http://www.makomako.cz

Petra Eisnerová – Šamanka (21 let), 
Brandýs nad Labem

foto: archiv MakoMako
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Zajímá vás, co se děje v současném kulturním světě? Chtěli byste s „kmenem“ vyrazit 
do kina nebo na koncertík? Nebo jen načerpat energii u dobré knihy? Pak tedy čtěte, co 
si pro vás připravila redaktorka „Kulturních střípků“.

Kulturní střípky

Kluci z MakoMako

KULTURNÍ STŘÍPKY
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John Francis Kovář

Takže momentálně jsem se nadchnul pro sérii 
knih o Johnu Francisi Kovářovi. Kniha se ode-
hrává ve světě M. Žambocha a J. Walkera Pro-
cházky a mnohým by se mohla zdát jako bezdu-
chý brak, ale je opak je, myslím, pravdou. Příběh 
je sice velice akční, ale pro nadšence do historie 
může být zajímavý a zábavný tím, že se v něm 
dají nalézt historické reálie. Hrdina, probíjející 
se řadami nepřátel zbraněmi všemožného kalib-
ru a velikosti (od vikinského meče až po super-
moderní střelné zbraně), sypající cynické hlášky 
na každém kroku, je myslím sympaťák stojící 
za podporu ☺.

Za suchým britským humorem

Nadšencům britských seriálů a jejich suchého 
humoru bych rozhodně doporučil Červeného 
Trpaslíka. Trpaslík je kultovní záležitostí stej-
ně jako například fi lm Pulp Fiction. Kdo nezná 

seriály IT Crowd a Black Books, měl by to také 
co nejrychleji napravit a zkouknout alespoň pár 
dílů. Humor těchto seriálů je specifi cký. Na jed-
né straně IT Crowd, kde hlavními hrdiny jsou 
dva počítačoví maniaci, kteří se snaží začlenit 
do společnosti, a pak jejich šéfová, která jim to 
moc neulehčuje a v počítačích se samozřejmě 
nevyzná vůbec (a to šéfuje IT oddělení). Na dru-
hé straně Black Books, kde jsou hlavními hrdiny 
Bernard, strašný opilec a vlastník jednonoho 
antikvariátu, Manny, jeho hippiesácký spolu-
pracovník a poskok, a Fran, notorička, kuřačka 
a žena, která neví, co chce…

Rocková klasika i moderní mladíci

Nezastírám, že poslouchám všemožné styly 
a nejradši je kombinuju jako nějaký barbar, ale 
co bych si dovolil zdůraznit, tak to je skupina 
Pink Floyd se svým albem The Wall (a stejno-
jmenným fi lmem).V této muzice je nádherně 
slyšet elektrická kytara a ona geniální sóla na 
ní. Text také není zrovna bezduchý, vychází 
z nechuti kapely vůči anglickému puritánské-
mu školství.

A pokud bych měl doporučit něco z novějších 
lahůdek, nedávným objevem mého zajíma-
vostního dalekohledu je skupina Aposepsis.
Tato mladá kapela, která hraje něco mezi pun-
kem, hard rockem a metalem, přijala nedávno 
nového zpěváka Huberta a tím dostaly mnohé 
písničky nový, zajímavější rozměr. Byl jsem už 
na pár jejich koncertech a musím uznat, že tato 
muzika jim rozhodně jde, a kdo má rád tento 
žánr, měl by si na ně zkusit někdy zajít.

foto: archiv autora

Kultura podle Pabla
KULTURA PODLE…

nápady | KULTURA PODLE…

Pablo ve svém živlu Jan Procházka, momentálně v oktávě 
na gymplu (snad i odmaturuje) velice rád čte 
fantasy, sci-fi  a historické knížky, někdy jeho 
zápal hraničí až s posedlostí. Můžete se s ním 
potkat na Festivalu Fantazie, kde přednáší.
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K tanci nepotřebuješ nic

Mám ráda tanec. Mám ráda chvíle, kdy chodím 
prostorem a mé tělo dýchá a já si jsem vědoma 
každé jeho části. Jsou to okamžiky, kdy jsem víc 
než kdy jindy v kontaktu se svým tělem a sama 
se sebou. Když teď mluvím o tanci, mám na 
mysli tanec vycházející z našeho přirozeného 
pohybového výrazu, tanec jako (sou)hru pohy-
bů, tanec jako prostředek k vyjádření tanečníko-
vých myšlenek a pocitů. V pojetí této fi lozofi e 
není tanec jen estetickým pohybem, ale snahou 
rozvinout tanečníkovu vnitřní osobitou tvorbu, 
která je důležitější než technická dovednost. Pro 
tanec, který je v souladu s výše zmiňovanou 
fi lozofi í, se užívá označení scénický nebo výra-
zový tanec. Tento název je trochu nicneříkající, 
zjednodušeně by se dalo říci, že je to tanec, který 
v sobě má hodně tvůrčí svobody a improvizace 
a trochu z moderního baletu. Ve světě je mno-
hem obvyklejší pojmenování současný tanec 
(contemporary dance), který od začátku 20. sto-
letí reaguje na pravidly svázaný, klasický balet 
a hlásá svobodu lidského sebevyjádření. 

Třeba to někdy také zkusíte – na nic nemyslet 
a jenom tančit. Protože k tanci nepotřebujete 
opravdu nic. Nic než své tělo a prostor… 

(taneční kurzy a semináře, které jsou na dobré úrovni, 
najdete na webových stránkách www.scenicky-tanec.cz, 
duncanct.cz, ProArt Praha, cyranovyboty.tw.cz, sdružení 
Filigrán Brno)

Taneční představení, festivaly 
a pohybové divadlo

Nevím, co přesně mě na tanci tak fascinuje. Mož-
ná to, že můžu žasnout nad krásou těla a obje-
vovat jeho možnosti. Současná taneční scéna 
divákům nabízí rozmanitá představení. Často 
jsou choreografi e vyjádřením tanečníkových 
niterných emocí a prožitků, divákovi jen obtížně 
srozumitelných. Tanečníci často kombinují tanec 
s moderní technikou, jako je například video-
projekce, využívají originální kulisy a materiály, 

kombinují více tanečních stylů nebo více či méně 
inklinují k divadelní tvorbě. Ostatně, to můžete 
posoudit sami. V Praze doporučuji navštívit fes-
tival Tanec Praha (www.tanecpraha.cz), který se 
koná vždy v červnu a kde pravidelně účinkují 
čeští i zahraniční choreografové, dále pak Pohy-
bové divadlo Ponec (www.divadloponec.cz) nebo 
konzervatoř Duncen centre (www.duncanct.cz), 
v Brně bezbariérové Divadlo Barka (www.barka.
unas.cz) a v Českých Budějovicích pak kultur-
ní centrum Bazilika (www.bazilika.cz). Taneční 
představení se také konají v magickém Českém 
Krumlově a s jistotou můžu říci, že i v dalších 
větších městech.

foto: Jirka Trpkoš

Kultura podle Jíti
KULTURA PODLE…
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Ve skutečnosti je Jítin úsměv ještě hezčí :-)

Jíťa Mozorová je studentkou oboru sociální 
práce, v centru Krajinská v ČB vedla kurzy 
výrazového tance pro vysokoškolačky, je 
instruktorkou RLK Safír a je to člověk s neob-
vykle silným tvořivým duchem a příjemným 
úsměvem na tváři.
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Na návštěvě
u Exitů
Tato rubrika se většinou vydává na návštěvu ke kmenům, které mají dlouhou tradici 
a nacházejí se ve všeobecném českém roverském povědomí. V tomto případě tomu ale 
tak není – jsme mladý kmínek, téměř ještě v plenkách. Právě slavíme druhé narozeniny 
a naše činnost se stále ještě rozjíždí, akceleruje a nabírá na obrátkách. Jsme roverský 
kmen Exit působící při 35. středisku Jaroslava Rady – Skalka na pražské Desítce. A čeká-
me, co z nás vyroste.

O tom, jak kmen zapustil kořínky…

Odrostou-li skautinky a skautíci skautskému 
věku, je potřeba, aby se někam uklidili a neboři-
li oddíly svými vysokými nároky a bláznivými 
nápady. Přesně tak vznikla v roce 2006 půda 
pro vznik našich nejdříve pouze roverských 
větviček a následně celého kmene.

Nejdříve jsme se oddělili v rámci tří samostat-
ných oddílu našeho střediska (dvou chlapec-
kých a jednoho dívčího) a (ne)fungovali ve vel-
mi malých skupinkách, říkali jsme jim větvičky. 
Ty se scházely téměř pravidelně ve třech až 
sedmi lidech. Musím zkonstatovat, že v pěti se 
program „sami pro sebe“ poměrně špatně dělá. 

,,Já jsem největší. Vidíte?“
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…vyrašily větvičky…

V průběhu toho roku jsme dvakrát vyjeli na 
společný celoroverský výjezd, kde se nás sešlo 
utěšených… něco ke dvaceti. A mezitím inici-
ativní mozky dávaly hlavy dohromady, jak by 
se to naše roverování dalo vylepšit ku prospě-
chu všech. Odehrály se první rady a vznikaly 
první vize a nápady. Následovaly fi lmové noci, 
nesčetná plavání, dohromady prožitý ObRok 
2007 a spousta setkání v čajovně.

První rok byl korunován táborem, na který 
odjely všechny tři větvičky v rámci svých oddí-
lů. Dvě větvičky dostaly příležitost udělat si 
tábor po svém a musím říci, že přes mnohé sna-
hy se to úplně nepovedlo. Vylámali jsme si zuby 
na zatvrzelém rovnostářství a určité nechuti 
k organizovanému programu, která je pozůstat-
kem pravděpodobně pozdních dob skautských. 
Třetí větvička je velmi úzce srostlá s vedením 
oddílu, a tak si lovila chvilky pro sebe(a to velmi 
vydařené) v průběhu přípravy programu. 

Větvička slečen se pak pokusila dát směr svému 
fungování účastí na Svatoplukových prutech 
2007, ale do dalšího roku jsme stejně změnily 
koncepci.

Žabka (20 let)

…mířil výše a výše…

Do druhého roku jsme vstupovali s členskou 
základnou čítající asi dvacet členů, stále rozdě-
lených do tří větviček, a s dohodou, že roverské 
schůzky budou jednou za dva týdny a v jejich 
přípravě se budou střídat právě větvičky. Nut-
no přiznat, že schůzky neměly valnou úro-
veň, ať už bylo na vině cokoliv. Plně nám to 
ale vynahrazovaly ostatní akce – a že jich bylo 
požehnaně. Společně jsme se plavili po Vltavě 
i Sázavě, připravili střediskový sraz, strávili 
Silvestr, lyžovali, upekli velmi mnoho kuřat, 
osmažili spoustu langošů a zvládli dokonce 
i svíčkovou, točili fi lm, snídali uprostřed Pra-
hy, jezdili v nákupních košících i na minibaj-
cích, prolezli štoly v Americe, dojeli na kolech 
do Bratislavy, absolvovali homeless akademii, 
lezli na stěnách, postavili několik latrín a tanco-

vali na všemožných plesech. Ze všech akcí jsme 
se vraceli unavení, ale přesto nabití. Byla usta-
novena kmenová rada a zvolili jsme si i název 
– RK Exit. A náhoda nám při spontánní noční 
akci postavila do cesty i kulatý modrobílý plech, 
který se stal našim znakem (a zřejmě i inspirací 
k výběru názvu).

…i když ne bez problémů…

Co vnímáme jako největší překážky? Zamyšlení 
se nad problémem v kmeni je věc velmi subjek-
tivní. Vzhledem k našemu poměrně vysokému 
počtu členů, který v současné době dosáhl hra-
nice pětadvaceti, se těžko všichni shodneme na 
společné věci, která nás trápí nejvíc. Jednoduše 
řečeno, chodí to u nás tak, že ten má rád tohle 
a ten zase tohle, a úspěchem je, když se sejde-
me nad něčím, co nás zaujme všechny dohro-
mady. Nemyslím si, že by snad bylo na obtíž, 
když jsme každý z jiného těsta, jen je potřeba si 
to uvědomit a naučit se s tím pracovat.

Mám-li být konkrétní, nemůžu nezmínit fakt, že 
každý žijeme ve vlastním, více či méně rozdíl-
ném světě. Jsou mezi námi dobrodinci, kteří se 
vedle roveringu starají i o běh oddílů, zatímco 
ostatní o tento druh služby nemají zájem. Máme 
mezi sebou nadšence, kteří by rádi společně oku-
sili náročné výpravy do hor, ale i takové, pro než 
je vrcholem fyzické námahy cesta od klubovny 
do tramvaje. Pro jedny z nás je hospoda místem, 
o kterém se doslechli jen párkrát z vyprávění, 
další v ní jsou takřka neustále a náruživě tam 
využívají její pohostinnosti.

Když shrnete předchozí řádky, určitě v nich 
poznáte nejeden roverský kmen. Koneckonců, 
kdybychom byli jeden jako druhý, nebyl by 
rovering o moc zábavnější než odpoledne strá-
vené ve školní družině. Takhle máme možnost 
zpestřit si svůj volný čas činnostmi, o které by-
chom normálně málokdy zavadili. Důležité je, 
aby se naše specifi cké životní styly nestřetly 
ve formě většího konfl iktu a aby nebyl nikdo 
k ničemu nucen.

ŠPG (19 let)



…rostl si, kam chtěl…

Typická kmenová akce? Kromě fi lmových 
nocí, které se těší veliké oblibě nejen u nás, 
ale i v jiných kmenech, byla velmi originálním 
a úspěšným podnikem Rosa na kolejích a rána 

v trávě. Ač by to určitě mělo svoji poezii, tak 
obojího se nám toho jednoho krásně prosluně-
ného rána nedostalo, v metru se totiž kupodi-
vu moc rosy nenachází a z trávníku nás zákeř-
ně vyhnali. Jednoho červnového jitra jsme se 

totiž rozhodli pohoršit všudypřítomné holuby 
a nasnídat se uprostřed náměstí Míru. Mnohé 
z nás tehdy stálo vstávání pro společné hodo-
vání před školou nemalé úsilí, ale musím se při-
znat, že i když jsem byla z těch, kteří by toho 
dne mohli vyspávat třeba do poledne, tak jsem 
své námahy nelitovala. 

Takže co je do našeho snídaňového receptu 
potřeba?
• Špetka vůle a přemáhání
• Nešetřit dobrým naladěním
•  Dle hladového oka pochutin (nejlepší kombi-

nace typu cereálie s buchtou potřenou araší-
dovým máslem)

•  Nesmíme zapomenout na dostatek blázni-
vých roverů

•  A na závěr dochutíme hrstí překvapených 
kolemjdoucích

Alka (19 let)

…a stále sílil. 

Dnes, na začátku třetího roku, je nás tolik, že se 
nevejdeme do klubovny. Systém přípravy schů-
zek jsme změnili a blýská se na lepší časy – zatím 
funguje a schůzky jsou zábavné (v září jsme 
oslavili Vánoce a chystáme se do Megasekáče 
na výpravu za stokorunu). Pijeme kofolu a jíme 
kyselé rybičky. Máme roverskou vázu a žmou-
láme (činnost, již jedna část kmene miluje a dru-
há nesnáší). Nacházíme si své obyčeje a cha-
rakteristické znaky, které patří jenom nám… 
Protože MY jsme ROVEŘI. Jsme mladí, aktivní, 
kreativní, nabití a jsme RK Exit!

Kristýna Drápalová – Kika (17 let)
www.rkexit.ic.cz, Praha 10

foto: archiv RK Exit

 To jsme my… 
 RK Exit !!! 

inzerce 
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Než jsem se vydal na cestu 

Před dvěma lety jsem se o prázdninách zúčastnil 
mezinárodního kurzu Eurochallenge, kde jsem 
se dozvěděl, jak snadno poznat skautský život 
za hranicemi. Trvalo mi dva roky, než jsem se 
donutil vyzkoušet některou z možností…

Ve spolupráci se zahraničním odborem jsem 
letos z jara poslal pár přihlášek na skautské 
základny, abych se o prázdninách mohl stát 
dobrovolníkem na některé z nich. Nakonec jsem 
odjel začátkem července do skautského centra 
Houens Odde v Dánsku.

Nakupovat a připravovat 
program až pro 300 lidí?

Po příjezdu mi místní dobrovolníci ukázali 
celé centrum, seznámili mne se zaměstnanci 
a ostatními dobrovolníky a postupně jsem se 
stal součástí týmu. Pět týdnů jsem pomáhal 
s vedením mezinárodních táborů, které zde 
probíhaly. Měl jsem možnost vyzkoušet si, 
jaké to je, nakupovat a zajišťovat program pro 
někdy až 300 lidí, vést různorodé aktivity, sta-
rat se o provoz tábořišť a mnoho dalšího. Dob-
rovolničení na skautské základně však není 
jen o práci! Společně s ostatními dobrovolníky 
(z Austrálie, Itálie, Anglie, Maďarska, …) jsem 
navštívil i jinou skautskou základnu nebo hlav-
ní město Kodaň.

Skvělé zážitky téměř zadarmo

Mých pět týdnů uteklo celkem rychle a i když se 
mi nechtělo, musel jsem se vrátit domů. V Dán-
sku jsem poznal mnoho nových přátel, přiučil 
se, jak vypadá skauting mimo naší zemi, a zís-
kal zejména nezapomenutelné zážitky a zkuše-

nosti. Pozitivní je také fakt, že Evropská skaut-
ská kancelář přispívá na cestu, tudíž jsem si užil 
skvělé prázdniny téměř zadarmo.

Jirka Kodet – Buba (20 let), RS Klecany
http://skaut.klecany.cz/obsah/roversky-kmen.html

foto: archiv autora

Každá pecka musí jednou do světa… Léto je pryč a člověk si říká: tak co bych si tak dala 
to příští? Co třeba vyrazit na skautskou základnu do zahraničí? A co tam pobýt trochu 
déle? Buba vyrazil do Dánska a Skippy do Švýcarska. Nechte se inspirovat…

Houens Odde

PECKY (,) DO SVĚTA | nápady

PECKY (,) DO SVĚTA

Tak vypadá nástup v Houens Odde 
Na tomto programu bylo potřeba být obzvlášť na pozoru :-) 
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Our Chalet

Our Chalet je světové skautské centrum 
WAGGGSu, které se nachází v Adelbodenu 
ve Švýcarských Alpách. Adelboden se nachází 
v německy mluvící části Švýcarska, ale v Our 
Chalet se mluví anglicky. Život v centru je 
rozdělen víceméně do ročních období, a stejně 
tak jsou rozdělena i období, na které sem člo-
věk může jet jako dobrovolník. Každé období 
také potřebuje jiný počet dobrovolníků. Nejvíce 
vytížené je léto a pak zima. Jaro a podzim jsou 
klidnější.

Když se chcete stát dobrovolníkem

Když se chcete stát dobrovolníkem v Our Cha-
let, musíte projít výběrovým řízením. Na webu 
www.ourchalet.ch najdete podrobné informace 
o tom, co vše musíte vyplnit a dodat a zejména 
v jakém termínu. Já jsem jela v létě a svou žádost 
jsem musela odevzdat už 1. února. Důležitými 
podmínkami jsou mimo jiné: věk nad 18 let, 
schopnost komunikovat v angličtině a registra-
ce ve skautském hnutí.

Jak to ve světovém centru 
WAGGGSu chodí

Dobrovolnictví v Our Chalet je skvělá zkušenost, 
která ale stojí spoustu sil (a taky peněz). Pracu-
je se 5 dní v týdnu a pak následují 2 dny volna 
(někdy ne společně). Pracovní den má kolem 
12 hodin a práce se obecně dělí na dvě části: 
programme (většinou mimo Chalet, např. výle-
ty, adventure park, lezecká stěna, vodopády, 
rafting…) nebo guest services (v Chalet, např. 
denní prohlídky Chalet, příprava jídel, úklid…). 
Váš pracovní čas je mezi tyto části rozdělen tak 
napůl, takže neděláte celou dobu jen jednu věc. 
Jako dobrovolník nedostáváte žádný plat (a to 
ani kapesné). Za svou práci můžete v Our Chalet 
zdarma bydlet a dostáváte jídlo. Platit si musí-
te cestu do a z Our Chalet, pojištění (což byla 
docela velká položka, vzhledem k rizikovým 
sportům, které tam člověk dělá sice jen občas, ale 
pojištěn být musí) a pak jakékoliv výlety, které 
děláte ve svém volnu. Celkově mě skoro čtyřmě-
síční pobyt vyšel tak na 30 000 korun. 

Přestože je práce v Our Chalet hodně náročná, 
vše kompenzuje krásná okolní příroda a zejmé-
na lidé, které tam potkáte. 

Magdaléna Žárská – Skippy (25 let), Praha
foto: archiv Our Chalet

Odkazy:

Our Chalet – www.ourchalet.ch

Houens Odde Spejdercenter – 
www.houensodde.dk

Další možnosti dobrovolnictví na evrop-
ských skautských základnách – www.rover-
net.eu (sekce Roveropportunities, ESVP 
– European Scout Voluntary Programme)

Informace o skautingu za hranicemi Česka –
www.skaut.cz/mezinarodni

Dobrovolnictví 
v Our Chalet

Dobrovolníci v Our Chalet
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Co je to Rovering?

Slovo rover má v angličtině několik významů. 
Nejlépe se nám hodí význam poutník.

Symbolicky myslíme poutníka životem. Tím 
je vlastně každý člověk, protože smyslem 
našeho života je, aby člověk šel stále kupředu. 
A rovering je jedna z cest. Velmi záleží na tom, 
jak se na cestu připravíme a jak přípravy dále 
využíváme. Skaut se na život připravuje dá se 

říci nevědomě, pod dohledem svého vůdce. 
Rover, dospívající nebo již dospělý skaut, při-
jímá svůj řád s rozmyslem, protože tuší jeho 
význam. Tím řádem je u skautů zákon, slib 
a heslo. 

Zákon a slib zůstávají pro skauty i rovery shod-
né, heslo však je rozdílné. Jak víte, heslem skautů 
je „Buď připraven“, heslem roverů „Sloužím“. 
Heslo „Sloužím“ může znít přísně a třeba 
i budit nedůvěru. Je však nyní na nás, abychom 

Nevíte, jak se vaří rovering? Jaká ingredience přidat, jaké jsou nadbytečné? Jak dlouho 
trvá příprava a jak dlouho musí být ve varu? V tomto čísle se podíváme na jeden z nej-
větších problémů při zakládání kmene – bývá to nejasná představa o tom, co to vlastně 
rovering je a jak je možné s rovery pracovat. V této rubrice se proto pokusíme rozebrat 
jednotlivé problémy.

Rovering?

JAK UVAŘIT ROVERING? | nápady

JAK UVAŘIT ROVERING?
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mu dobře porozuměli a zbavili se tak nedůvěry, 
kterou by mohlo u nezasvěcených vyvolat. Mir-
ko Vosátka píše, že heslo přijali roveři v Anglii, 
když při svém vzniku v roce 1917 získali znak 
ze štítu waleských princů. Princové přijali za 
své heslo „Sloužím“ a znak tří černých pštrosích 
per po bitvě u Kresčaku. Toto heslo a znak pat-
řily jednomu z největších středověkých rytířů, 
českému králi Janu Lucemburskému. 

Rytíři středověku sloužili ideálům své doby. 
Roveři – rytíři moderní doby slouží sobě (své-
mu „Já“) a skautským ideálům. Obě tyto služby 
vedou ke službě národu a lidství. Tuto myšlen-
ku si trochu rozveďme.

Co míníme pod službou svému „Já“?

Tato služba znamená pěstovat svoji inteligen-
ci, rozšiřovat svůj životní obzor, budovat si 
vědomě charakter, učit se jasně myslet, správně 
posuzovat, jít po správné cestě.

Co míníme pod službou svému 
skautské myšlence?

Sloužit skautské myšlence znamená činit dobro 
pro své bratry skauty i pro celé lidstvo. Ve skaut-
ských oddílech pomáhají roveři s vedením ať již 
jako činovníci, či jako instruktoři ve skautských 
disciplínách. Roveři slouží i ostatním lidem tím, 
že mezi ně rozšiřují zásady dobré vůle a poctivé 
práce jako základ dobrých vztahů. Uplatňují své 
zásady čestné a slušné hry. Znamená to učit se 

žít s druhými a pro druhé, umět i zapomenout 
na sebe, potlačit svůj egoismus a ziskuchtivost. 

Roverské heslo „Služba“, jak je jistě dobře vidět, si 
žádá opravdových mužů a žen – opravdových rytí-
řů moderní doby, neboť je velmi náročné. A právě 
v tom tkví jeho hodnota. Řekli jsme, že rovering je 
cesta. Je to způsob života, dává mu náplň, cíl, ide-
ál, který člověk se skautskou krví potřebuje. 

Způsob roveringu se může měnit, jeho podstata 
však zůstane vždy zachována, protože vychází 
z vysokých mravních principů.

Kdo jsou to roveři a rangers?

Je známo, že kolem patnácti let odcházejí kluci 
(děvčata i dříve) z oddílů, protože prošli všemi 
stupni skautské výchovy a dále již nic nenacházejí 
(hry jsou obehrané a činnost je již nenaplňuje). Je to 
normální a zcela přirozené. Vývoj se nedá zastavit. 
Jen hrstka zůstává, aby pomohla vedoucím s pří-
pravou programu či chodem oddílu. Vždyť kaž-
dý se také pro vedení oddílu nehodí a navíc pro 
všechny tu ani není místo. Je možné tedy pokra-
čovat ve skautingu v roverských kmenech a zde 
se dále rozvíjet. Ale kmenům často chybí nějaká 
hnací síla. V oddíle to byly řízené programy, jas-
né mantinely a osobnost vedoucího. A co roveři? 
Roverský věk je cesta hledání a poznávání. Každý 
mladý člověk si hledá právě tu svou cestu, která je 
plná jeho tužeb, představ, nadšení, snů, a málokdy 
si do ní nechá někým mluvit, natož aby mu někdo 
něco diktoval. Tím hlavním motorem je určitě 
vůdce kmene (kmenová rada) a právě všechny 
zmíněné představy a tužby členů. Pro vůdce kme-
ne je značně těžké skloubit u všech členů tyto jejich 
představy a dokázat s nimi pracovat, zvláště proto, 
že jsou často značně rozdílné. Stejně jako samotní 
členové. Aby se vůbec mohl nějak pokusit z těchto 
„nesourodých“ lidí udělat partu (která je základem 
kmene) a s ní dále pracovat – „dělat“ rovering, 
musí jim dobře porozumět. Měl by je dobře znát 
(co chtějí, jejich koníčky, tužby a přání…), vědět, 
co s nimi chce dokázat – cíl (vědět, co je to rovering 
a jaké je jeho poslání), ale také znát tzv. charakte-
ristiku roverské skupiny – s jakou věkovou kate-
gorií pracuje a co od ní může očekávat.

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

nápady | JAK UVAŘIT ROVERING?
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Každý jsme kolečko stroje jménem…
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Co je to rovering?

Hledání místa v životě, cesty životem, přístupu 
k reálnému světu; nalézání; cesta; služba sobě 
a ostatním; životní názor; přátelství; přelom…

Rovering by měl vycházet
ze tří pilířů:

•  principů skautingu (povinnost k sobě, povin-
nost k Bohu, povinnost k druhým)

• poslání roveringu (rozvoj osobnosti)
• roverská metoda

Principy i poslání skautingu uplatňujeme v kme-
ni pomocí metod roverské výchovy.

Pokud zahrneme do programu všechny tři prin-
cipy skautingu, máme jistotu, že děláme skaut-
ský program. 

Charakteristika roverské skupiny

Každý věk má svá specifi ka, své potřeby a tužby, 
které vyžaduje a je potřeba na ně brát zřetel.

Ty se podle Abrahama Maslowa dělí následovně:
1. biologické potřeby
2. potřeba jistoty a bezpečí
3. potřeby lásky a náležení
4. potřeby úcty a sebeúcty
5.  potřeby realizace a seberealizace (zažít úspěch, 

adrenalinové záležitosti, zvídavost)
6. potřeby duchovního rozvoje

Potřeby a tužby roverů:
1.  pohyb, aktivita, ale také klid a pohoda, 

atmosféra
2.  potřeba někam patřit, parta; pokecat si, poch-

lubit se; smysluplná činnost; hledání nových 
cest; jednota (rovnost)

3.  zájem, pozornost, zážitky; vzor, porozumění, 
naslouchání, vztahy, rozchody

4.  jaký jsem, jak mě vidí druzí, úcta, srovnávání, 
ukázat se, zažít úspěch, ocenění, radost, přib-
ližovat se dospělým, rozumná domluva

5.  plnění svých tužeb, samostatnost, pocit 
nekontrolovanosti, dohodnutý společný cíl, 
dálky, výzvy, posouvání hranic, možnost roz-
hodovat, ovlivňovat, právo volby, samostatné 
rozhodování, společné akce i mimo plán

6.  odpovědi na otázky: Proč to tak je? Jak to změ-
nit?; potřeba diskutovat, konzultovat; analýza 
vztahů, nové postoje, hodnotové žebříčky

Situace, které rovery ovlivňují
Hledání cest, přijímačky, maturita, méně času, bri-
gády, práce, řidičáky, alkohol a kouření (18 let)

Petr Husák – Šmudla, Praha
s pomocí textů Jana Poláška – Oldy

foto: Pavel Vrba – Čoktík

Stručně a přehledně:

JAK UVAŘIT ROVERING? | nápady

JAK UVAŘIT ROVERING?

inzerce 
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Eric Maisel vám to objasní

K čemu vám je obarvit si vlasy namodro nebo 
házet vlaštovky z kostelní věže? Proč vás kotr-
melce a jiné blázniviny mohou udělat svo-

bodnějšími? A jak můžete díky schůdkům 
zvládnout jakékoliv předsevzetí? Eric Maisel 
vám to ve své knize Trénink kreativity objasní 
- kreativita a svoboda s ní spojená vám pomůže 
v jakékoliv činnosti, kterou vykonáváte (ať už 
jste manažer, metař nebo chudý český rover). 
Tipy na rozvoj tvůrčích dovedností vám mohou 
pomoci nejen v osobním růstu, ale i v přípravě 
roverského programu.

Blázniviny na vozíčcích

Pokud by mezi blázniviny, které vám pan Maisel 
doporučí vykonat, patřily třeba hromadné kme-
nové závody na invalidních vozíčcích nebo spa-
nilé jízdy vaším městem, rozhodně se vám bude 
hodit webová stránka www.pomucky.com, 
kde jsou vozíky i s příslušenstvím za cenu 30–
–50 Kč/den k zapůjčení. 

Reality show

„Byli jste po náročných konkurzech vybráni do 
televizní reality show..“ Psychologicko-kreativ-
ní desková hra Reality show (vydala společnost 
Jirasgames v roce 2007) vás postaví do situace, 
kdy při plnění originálních úkolů za a) budete 
donuceni přemýšlet o sobě i druhých, za b) dáte 
průchod své kreativitě a intelektu a za c) zažijete 
s kmenem spoustu legrace. Nebojte se, hra je na 
rozdíl od svých televizních jmenovkyň vkusná 
a neztrapňuje. 

Vem Boženu do metra!

Tak zní jeden ze sloganů propagační kampaně 
nového projektu Českého rozhlasu. Jedná se 
o webovou stránku www.rozhlas.cz/ctenar-
skydenik, kde si od počátku nového školního 
roku můžete stáhnout vybrané položky povin-
né četby ve formátu mp3. V podání známých 
hereckých osobností si můžete poslechnout díla 
Boženy Němcové, Jana Nerudy, Elišky Krásno-
horské, Josefa Škvoreckého a mnoha dalších.
Tak až se večer půjdete projet na kole, vezměte 
s sebou Aloise. A až vám zítra ráno bude zima 

Žluťoučké tipy a nápady
Pokud dá Bůh, zákonodárci a takové věci, budeme se tu potkávat často: takže by možná 
bylo dobré vědět, čím se budou zabývat písmenka této rubriky. Nedostanete tu odpověď 
na otázky, k čemu slouží vesmír, fi losofi e nebo obouruční pila, ale zato zde najdete drob-
né tipy na věci, které by vám mohly pomoci s přípravou roverského programu – knihu, 
internetové stránky, deskovou hru nebo třeba přednášku někoho velice moudrého.
V tomto čísle dostanete žluté nápady, které mohou podnítit vaši tvořivost, úsměv nebo 
chuť dělat něco neobvykle…

BLEŠÍ TRH

nápady | BLEŠÍ TRH

Desková hra Reality show
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cestou do školy, Karel Hynek vás z října vezme 
rovnou do Máje…

Žlutý Gymnasion

Rozhodně zajímavé počtení a nápady nabízí 
všem tvůrcům (nejen) roverského programu 
Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedago-
giku. Stejně jako edice Zlatý fond her I-III je 
vydáván Prázdninovou školou Lipnice, a ve 
vaší schránce může přistát dvakrát ročně – na 
jaře a na podzim. Každé číslo je tématicky zamě-
řeno a je zdrojem zkušeností z práce s mládeží 
i s ročníky našich maminek, neotřelých nápadů 
a receptů na zážitky. Zvláště doporučujeme žlu-
té číslo z jara 2006, které zkoumá Tvořivost. 

Mindmaping

Pokud vaše myšlenky často bezcílně blouma-
jí a nemáte ponětí, jak jste se od parního válce 
dostali k hladomoru v Africe, a nebo máte-li 
problém utřídit si své plány y či nápady a neví-
te, kde se bere vaše inspirace, možná se vám 
bude hodit FreeMind. Program, díky kterému 
můžete vše, co vám přijde na mysl, přehledně 
zaznamenat do myšlenkových map. Utvořit si 
MindMap může být velice užitečné jak ve chví-
lích, kdy přemýšlíte nad tím, co všechno ješ-
tě dnes musíte stihnout, tak i při všemožných 
poradách. Stáhnout si ho můžete například zde: 
http://freemind.sourceforge.net. Hodně štěstí!

Kristýna Drápalová – Kika (17 let), Praha
www.bagr-kika.blog.cz

inzerce 

ROVERSKÝ MIKULÁŠSKÝ VÍKEND PRAHA
5.–7. 12. 2008 …VZTAHY

Roverský mikulášský víkend je už tradiční každoroční setkání roverů a rangers. 
Každému, kdo nezaváhá a přijede do Prahy, nabídne různorodý a zajímavý program – 

trochu kultury a poznávání, hodně zábavy i setkání s přáteli.

Bližší informace na www.skaut.cz/mikulas

5. 12.
pátek

Polibek múzy 2008
Vyhlášení výsledků roverské tvořivostní 

soutěže během zajímavého večera 
plného umění.

Komponovaný večer
Alternativní kulturní večer. Téma 
i náplň jsou zatím tajemstvím.

6. 12.
sobota

Mikulášský seminář
Program bude rozmanitý – od partnerských vztahů přes vztahy kamarádské 

po vztahy mezi skupinami. Struktura semináře je stejná jako předchozí ročníky: 
na úvod několik přednášek a poté workshopy. No a pak honem tančit…

Taneční večer
I v roce 2008 přivítá všechny tancechtivé účastníky Mikulášského víkendu 

KD Krakov, Těšínská 600. Můžete se těšit na sál s klasickými tanci i na divokou 
Arnoštkovu diskotéku.

7. 12.
neděle

Promítání fi lmů
Budou promítány fi lmy z Polibku múzy a dále pak bude následovat přehlídka 
fi lmů tematicky spřízněných se seminářem. Půjde o krátké fi lmy, ať už animo-
vané, nebo hrané, jejichž společným jmenovatelem jsou především mezilidské 

vztahy v jakékoliv jejich podobě.
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Vnitřní ztišení

Hmotné pozůstatky kultur našich předků, 
které se dochovaly až do dnešních dob, nás 
nepřestanou – mají-li štěstí na osvíceného 
nálezce a příznivě otočené kohoutky dotačních 
peněz¬¬ – ¬nikdy udivovat. Velké a výrazné 
stavby z dávných dob, které zůstaly v dobrém 
stavu, jako jsou například menhiry, románské 
rotundy, prastaré kamenné kostely a k nim 
přiléhající hřbitovy, nás při návštěvě naplní 
zvláštní energií a podvědomě nás nutí k úctě, 

vnitřnímu ztišení, zpomalení (v kostele se pře-
ci neběhá ☺), přemýšlení a jediné, co si dovolí-
me vyslovit malinko nahlas, jsou slova obdivu: 
„Ááááááááááách…“.

Hlavou nám běhají myšleny typu „Tý jo, to je 
tak strašně moc staré!“, popřípadě „Wau, jak 
tohle mohli dokázat!“ či „To muselo být hroz-
né, něco takového stavět!“. A v neposlední řadě 
také „To si vůbec nedovedu představit, jak v té 
době asi žili!“.

Po stopách předků
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak k vám krajina, ve které žijete promlouvá? Jaký vliv 
má na váš život? Nebo jak vypadala před mnoha a mnoha lety? Či jen hledáte tip na výlet 
s vaším kmenem? Nechte se inspirovat články z rubriky „Krajina a její genius loci“.

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI | myšlenky

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI
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Duchovní nálada opadne chvíli poté, co ona 
místa, brány k Bohu či čemukoliv jinému, opus-
tíme a řítíme se po chodníku (nedávno postave-
ném) k zastávce či nádraží a v duchu si říkáme, 
co to je proti tisícileté rotundě, ze které jsme prá-
vě vylezli. Už nejsme v takové tichosti jako před 
chvílí. Historie skončila a jsme zas v 21. století.

A jsme si tím tak jisti?

Zkusili jste někdy přemýšlet o tom, co se nám 
skrývá pod nohama? Nezkoušeli jste si někdy 
představit, na čem vede současná silnice? 

Co když právě tam, kde nyní staví autobus, stá-
val rozcestník, který značil cestu několik století? 
Trasa silnice E55 spojující Prahu s jihem Čech 
je pouze komfortnější „obtažení“ obchodní 
stezky vedoucí z Lince již od doby bronzové. 
Určitě stojí za zvážení, zda vůbec máme právo 
si stýskat, když se trmácíme dvě a půl hodiny 
autobusem, „že to tak trvá“ (vím o tom své ☺) 
a zda radši nevzdat hold starým obchodníkům, 
kteří tuto cestu absolvovali pěšky, v doprovodu 
svých kolegů či jen svých oslů, s plným nákla-
dem, s povozy a za mnohonásobně delší dobu. 

Sídlo vládců

Jedním z míst, ve kterém téměř každého zamra-
zí, je areál Pražského hradu. Jistě ho každý nav-
štívil alespoň jednou. Pro nás Čechy má zvláštní 
význam – není to jen sídlo vládců bývalých, ale 

i současných. Stále je to střed veškerého politic-
kého dění. Historie dýchá ze všech stran, srdce 
nám buší nad tou krásou, ale protože jsme prá-
vě v katedrále svatého Víta, bojíme se zhluboka 
nadechnout, abychom náhodou nenarušili klid 
panovníků, kteří zde odpočívají.

Jak to ale na Hradě vypadalo, když se po tře-
tím nádvoří, před mnoha desítkami tisíc let, 
ještě proháněli mamuti s funícím rosomákem 
v zádech? Co si asi vyprávěli pravěcí lovci, když 
na místě Plečnikova obelisku pálili ohníčky 
a opékali si nosorožce, kterého se jim podařilo 
ulovit? 

Kus mamuta, roucho sv. Ludmily 
i Rudolfovy mince

Velmi zdařilá a inspirativní je výstava nazvaná 
„Příběh Pražského hradu“, která je k vidění již 
od roku 2004. Expozice se nachází ve Starém 
královském paláci (hned vedle náměstí sv. Jiří) 
a záleží jen na návštěvnících, kolik si z ní chtějí 
odnést. Základní okruh rozšiřují panely s dopl-
ňujícími informacemi a zajímavě řešené odbočky, 
které lze prostě vynechat. Pomocí vydařených 
rekonstrukcí vás provede postupným vývojem 
celého Hradu – i dobou, kdy Hrad ještě vůbec 
Hradem nebyl. Prohlédnout si zde můžete kus 
mamuta, roucho sv. Ludmily i mince z doby 
Rudolfa II. a mnoho dalších zajímavostí. 

Příběh o Ostojovi

Místo, které svým významem Pražskému hra-
du předcházelo, se od Prahy nachází jen kou-
sek, jedná se o Levý Hradec. Slované se tu 
usídlili v osmém století a v devátém tu nechal 
kníže Bořivoj postavit první křesťanský kostel 
v Čechách (byla to rotunda sv. Klimenta), jehož 
základy se dochovaly dodnes. Tímto počinem 
byl Levý Hradec významně povýšen, stal se 
centrem českého státu a teprve později přenesli 
Přemyslovci pozornost na mnohem atraktivněj-
ší lokalitu v dnešním centru Prahy. 

Jak se však (těžce!) žilo a jak to asi vypada-
lo v okolí Levého Hradce poté, co ztratil sta-
tus kněžského sídla, ilustruje fi ktivní příběh 

myšlenky | KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI
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 Křížem krážem krajinou
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o Ostojovi, jehož autorem je Zdeněk Smetánka. 
Naprosto reálně a nevtíravě (a především čtivě) 
odkrývá život v raném středověku v nedale-
kých Úněticích se všemi jeho světlými i stinnými 
stránkami. Zasít a sklidit nebylo jen tak, a v mís-
tě, kde nyní stojí příjemná hospůdka a točí se 
kofola, se musel zatraceně otáčet a celá léta si 
ničit záda Ostoj, aby on i jeho rodina přežili do 
dalšího roku.

Od Levého Hradce coby 
kamenem dohodil 

Nejstarší Slované, naši prapředci (stejně jako 
jimi jsou Keltové či Germáni) přišli na naše úze-
mí z východu, kde obývali území mezi Vislou 
a Dněprem. K nám připutovali snad podél Kar-
pat, moravskými úvaly či z Podunají. Doklady 
jejich přítomnosti nalézáme na spoustě míst od 
Moravy po severní Čechy, téměř vždy v blíz-
kosti řeky, ale většinou jde jen o pár domečků 
(polozemnic) a nic víc. 

Unikátní lokalitou jsou však Roztoky u Prahy, 
což je od Levého Hradce coby kamenem doho-
dil a kde archeologové objevili sídliště prvních 
Slovanů, které nemá nikde jinde obdoby. 

Celá usedlost by zůstala tiše skryta, nebýt stav-
by silnice k jednomu železničnímu přejezdu. 

Je zvláštní, kolik jeden kilometr silnice vznese 
otázek a dohadů.

Na relativně malé ploše bylo nalezeno a pro-
zkoumáno přes 250 domů, což není ani polovina 
z celkového odhadovaného počtu. Zvláštní je, že 
sídliště vyplňuje pouze úzký pás mezi Vltavou 
a Sedleckými skalami. Na takto omezené ploše 
a při takové koncentraci domů již nezbývalo 
moc prostoru pro pěstování obilí či chov zvířat 
pro uživení celé společnosti. Kdo tito lidé byli 
a jak jejich společnost fungovala (kdo je živil???), 
to se zatím neví. A zda to třeba nebyla družina 
praotce Čecha či vojáci s kupcem Sámem v čele 
se můžeme jen dohadovat. 

Jisté však je, že za pár měsíců se na území sídliš-
tě přižene těžká technika, všechno zahrne hlínou 
a zalije asfaltem. Řidiči budou bezmyšlenkovitě 

jezdit kolem a nikoho už nenapadne pomyslet 
si, kdo po tomto břehu chodil kdysi. Po hlavách 
dávných Slovanů se budou řítit kola aut. 

Čas nezastavíš

Svět pokroku a neustálého zrychlování čeho-
koliv nezastavíme, ale určitě je dobré zastavit 
občas sebe. Podívat se kolem, zapřemýšlet, 
zavzpomínat na dávné předky.

Alex Bernardová – Šuměnka (24 let), Teplice
Autorka není ani archeolog, ani Pražák

www.sumenka.blogspot.com

foto: Martin Gojda a archiv autorky

Tipy na výlet:

•  Výstava „Příběh Pražského hradu“ – 
Pražský Hrad – Starý Královský palác, 
www.pribeh-hradu.cz

•  Národní kulturní památka Levý Hradec 
– ze zastávky Dejvická, autobusem č. 340 
do zastávky Roztoky, Levý Hradec či vla-
kem do zastávky Roztoky-Žalov 
http://www.levyhradec.cz/

•  Cyklostezka A1(Vltavská levobřežní): 
Podbaba – Praha-Sedlec – Roztoky – 
Roztoky-Žalov

K přečtení:
•  Smetánka Z. (1992): Legenda o Ostojovi, Praha

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI | myšlenky
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Pohled na výzkum na Roztockém sídlišti
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Propojený svět
Rubrika „Propojený svět“ jistým způsobem navazuje na loňskou sérii „Místa, kde se 
ještě nezvonilo“, avšak místo exkurzí do totalitních států současnosti provede čtenáře 
klíčovými oblastmi lidských práv obecně. Jejím cílem rozhodně není podat vyčerpávající 
popis dané problematiky, ale spíše poukázat na některé bolesti našeho propojeného svě-
ta, nabídnout témata k zamyšlení a navrhnout, jakým způsobem může každý z nás třeba 
alespoň nepatrně přispět k tomu, aby bylo lépe.

myšlenky | PROPOJENÝ SVĚT

Když se řekne „lidská práva“

Otázka lidských práv má v euroatlantické civi-
lizaci více než tisíciletou historii. Jejich dnešní 
pojetí vychází již ze starozákonního pohledu 
na člověka, jeho původ a úlohu. Za předchůd-
ce dnešní „Všeobecné deklarace lidských práv“ 
bychom mohli považovat 2. knihu Mojžíšo-
vu, v níž jsou souvislosti se sesláním desa-
tera přikázání uvedeny jako závazné takové 
„vymoženosti“ (o nichž se občanům některých 
států dnešního světa ani nesní), jako například 
nezpochybnitelná hodnota života každého člo-

věka pramenící z toho, že byl Bohem stvořen 
jako jedinečná bytost s jedinečným posláním, 
nebo jeden volný den v týdnu, kdy všichni 
včetně otroků nepracují a odpočívají. Z tohoto 
paradigmatu, které v Evropě výrazně ovlivnila 
a rozvinula i tradice křesťanská, vychází poje-
tí lidských práv jak v dokumentech OSN, tak 
i v článcích této rubriky. Každý člověk, nehledě 
na pohlaví, věk, barvu pleti či např. národnost, 
má právo na vzdělání, svobodu náboženského 
vyznání, na to, aby nebyl mučen, či spravedli-
vou odměnu za svou práci.

PROPOJENÝ SVĚT
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Čas sít i čas sklízet

Mohlo by se možná zdát, že v době, kdy v něk-
terých koutech světa stále ještě existují pracovní 
lágry, při výsleších se používá mučení elektric-
kým proudem a za odlišné politické přesvědče-
ní může člověk skončit na popravišti, je zabý-
vání se lidskými právy v oblasti obchodu jakýsi 
nepatřičný „luxus“. Avšak je to právě bídná eko-
nomická situace a nemožnost se obstojně uživit, 
co plodí a posiluje mnohé další nešvary, které 
už bijí do očí více, např. práci v nebezpečných 
a zdravotně závadných podmínkách, negramot-
nost či používání dětí k nepřiměřeným pracím.

V bludném kruhu

Zřejmě všichni jsme již někdy četli známé podo-
benství o tom, jak by to vypadalo, kdyby svět 
byl jedna vesnice s tisíci obyvateli. Dvě stě lidí 
by dostávalo 70% veškerých příjmů, kdežto dal-
ších dvě stě by žilo jen ze 2%, jen sedmdesát lidí 
by mělo vlastní automobil (někteří z těchto 70 
by měli více než jeden)…a dále v tomto duchu. 
Skutečnost je taková, že světové bohatství je 
rozděleno nerovnoměrně – většina je majetkem 
tzv. „bohatého severu“ s nízkým počtem oby-
vatel, kdežto na hustě zalidněný „chudý jih“ 

toho zbývá málo. Tato disproporce je způso-
bená mnoha faktory – země, které dnes řadíme 
do škatulky chudého jihu, za sebou v drtivé vět-
šině mají koloniální minulost. Jejich ekonomika 
byla dlouhou dobu silně provázána s ekonomi-
kou jejich kolonizátora a poté, co se osamostat-
nily, se nyní snaží s větším či menším úspěchem 
postavit na vlastní nohy. Rovněž jde často o stá-
ty sužované válečnými konfl ikty, které ekono-
mické prosperitě a rozvoji místní infrastruktury 
ani trochu neprospívají. Nezanedbatelný vliv 
na jejich chudobu má i nízká gramotnost oby-
vatel a nedostatek odborníků ve všech oblas-
tech lidské činnosti. Jednotlivé problémy spolu 
navzájem úzce souvisí a vytvářejí bludný kruh, 
z něhož je velmi obtížné vystoupit.

Život imaginárního Kofi ho

Kofi , imaginární africký zemědělec, žije celý 
život ve své vesnici a z peněz, které dostane 
za kávu, již vypěstuje na svém políčku. Do ško-
ly nikdy nechodil, a tak nic jiného než pěstovat 
kávu pořádně neumí. Jeho káva je velmi kvalit-
ní, ale nákupčí mu za ni platí částky, které jsou 
v porovnání s tím, za kolik se káva nakonec pro-
dá, vysloveně směšné (což Kofi  pravděpodobně 
vůbec neví). Ale nemá jinou možnost než použít 

Zastavení první
Obchod

Když mohou do školy, mají štěstí Zasít, sklidit?, zasít, sklidit?, …

PROPOJENÝ SVĚT
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služeb nákupčího – jeho vesnice leží daleko od 
měst, z nichž se káva vyváží, a v zemi pořádně 
nefunguje doprava. Když bude chtít za kávu 
víc peněz, nákupčí si může najít jiného pěstitele 
a Kofi  neuživí svou rodinu. Kofi  by docela rád 
posílal svých pět dětí do školy, ale nejbližší ško-
la je ve vzdálené vesnici za horami, kam se pěš-
ky dojít nedá a autobus tam nejezdí, navíc Kofi  
potřebuje děti doma, aby mu pomáhaly na poli, 
protože sám na všechnu práci nestačí. Kofi ho 
země má obrovská naleziště vzácných nerost-
ných surovin, ale výnosy z nich spolknou buď 
cizí fi rmy, nebo některá z ozbrojených povsta-
leckých skupin, které se v zemi pohybují. A tak 
to jde dokola – chudí a nevzdělaní lidé nepomo-
hou své zemi k prosperitě, chudá země nezajistí 
svým lidem vzdělání a fungující infrastrukturu. 
Na světě pravděpodobně existuje mnoho sku-
tečných zemědělců, kteří žijí podobně jako náš 
smyšlený Kofi , a mnoho zemí, jako je ta jeho.

Každý den, když jdete do obchodu…

Průměrný český rover či rangers nemůže sám 
o sobě příliš ovlivnit , co se děje v Severní Kore-
ji či v Číně. Avšak vliv, který má každý jedinec 
– zákazník na fi rmy, jejichž výrobky kupuje či 
naopak bojkotuje, už zanedbatelný není. Téměř 
pokaždé, když jdeme na nákup, máme mož-
nost volby. Můžeme si koupit značkové džíny 
vyrobené v čínské továrně mladistvými, špat-
ně placenými dělnicemi (viz dokument „Džíny 
z Číny“, Michal Peled, USA 2005), nebo oblečení 
dovezené přímo z dílny afghánských žen občan-
ským sdružením Berkat (www.berkat.cz). Je na 
nás, zda si pochutnáme na kávě, za niž její pěs-
titel dostal pakatel, či na Fair Trade kávě, která 
se pěstiteli vyplatí (viz dokument „Černé zlato“, 
Marc Francis, Nick Francis, Velká Británie 2006). 
Ne vždy si samozřejmě vybrat můžeme (ve ves-
nické Jednotě na výpravě těžko shánět spraved-

PROPOJENÝ SVĚT
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livou čokoládu), spravedlivé výrobky nejsou 
v českých obchodech zdaleka běžným zbožím, 
ale už tím, že si je vybereme, když budeme mít 
příležitost, či tím, že se po nich budeme v obcho-
dech ptát, můžeme jejich prosazení napomoci, 
a tím malým dílem přispět k tomu, aby někteří 
lidé už neviděli svět černě, ale třeba žlutě.

Jak se zapojit?

• Kupujte výrobky, u kterých je záruka, že 
odpovídající část peněz doputuje k výrobci: 
např. potraviny s logem Fair Trade, hračky 
a šperky z dílen Člověka v tísni a podobně

• Zapojte se s kmenem do akce „Postavme 
školu v Africe“, vzdělaní lidé mají několikaná-
sobně lepší šanci uživit sebe i svou rodinu. Při-
spějte na sbírku „Skutečná pomoc“ či na konto 
některé z organizací, které se touto problemati-
kou zabývají

• Zorganizujte ve vašem středisku akci věno-
vanou tématu „spravedlivý x nespravedlivý 
obchod“ – připravte ochutnávku „spravedli-
vých potravin“, zahrajte si tematickou hru, pro-
mítněte dokumentární fi lm, diskutujte.

Aktivity na kmenovou schůzku

• www.varianty.cz – ve složce Materiály se nachá-
zí nepřeberná studnice zajímavých aktivit Pro 
kmenovou schůzku zabývající se lidskými prá-
vy v oblasti obchodu se hodí např. hra „Pohodl-
ně se usaďte“ či „Nadnárodní korporace“

• dokumentární fi lmy Totální popření, Smlou-
va s ďáblem, Investoři chudoby či Globální hos-
tina můžete zhlédnout v některém ze student-
ských fi lmových klubů Jeden svět (jejich databáze 
a program je na www.jedensvetnaskolach.cz v zálož-
ce „pro žáky a studenty“), které fungují téměř 
v každém městě. Návštěva takovéto projekce 
může být pro váš kmen zajímavým osvěžením.

J. P. Poncarová (19 let), Louny
www.poncarova.cz

foto: Tomáš Bílý, Transfair Germany, 
Pavla Začalová

Kdo se snaží pomoci:

• www.fairtrade.cz – informace o férovém 
obchodu, adresy „férových“ obchůdků 
v České republice, články o problematice 
spravedlivého obchodu ke stažení

• www.skutecnapomoc.cz – nový dlouhodobý 
projekt Člověka v tísni z kategorie rozvojo-
vé pomoci, jedním ze čtyř hlavních cílů je 
pomáhat lidem z krizových oblastí k samo-
statné obživě a ekonomické nezávislosti

• www.clovekvtisni.cz – v sekci „Humani-
tární a rozvojová pomoc“ se můžete dočíst 
o projektech ČvT, které se na mnoho místech 
světa snaží o rozvoj místní infrastruktury 
a které lidem v souladu se známým úslovím 
nedávají ryby, ale učí je, jak je lovit

• www.osn.cz/lidska-prava

I chudý jih se může radovat ze života

PROPOJENÝ SVĚT | myšlenky
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Kdo vymyslel víkend?
Putování do krajin duše, do krajin méně známých aspektů víry, do krajin, ze kterých 
si moderní čtenář může odnést právě to důležité a podstatné – právě o tom chceme, 
aby byla naše rubrika „Putování za vírou“. Tentokrát se vydáme za judaismem a jedním 
židovským vynálezem.

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU

myšlenky | PUTOVÁNÍ ZA VÍROU

Judaismus je relativně malé, avšak nejstarší a myšlenkově velice vlivné monoteistické ná-
boženství. Jeho svaté texty se staly základem bible (dnes je v křesťanském pojetí nazýváme 
nepřesně „starý zákon“). Na tyto texty navazuje obrovské kompendium fi losofi ckých, teologic-
kých a právních textů a vyprávění známé jako Talmud. Řada z prvků židovského náboženství 
a myšlení je natolik integrální součástí naší civilizace, že už si to dnes ani neuvědomujeme.

„A hle, bylo to dobré…“

Věděli jste, že víkend je židovský vynález? Šabat 
je sedmým a tedy posledním dnem židovské-
ho týdne. Podle židovského kalendáře začíná 

každý den už v předvečer, tzn. šabat začíná 
pátečním večerem a končí večerem sobotním. 
Je to den, kdy Bůh, podle biblického příběhu, 
dokončil stvoření světa. Sedmého dne dokončil 
Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal 
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konat veškeré své dílo (Gn 2,2). Slovo „šabat“ je 
odvozeno od hebrejského kořene „ŠBT“, který je 
používán ve smyslu přerušení, zastavení, spo-
činutí, ale také završení. Šabat je dnem, v němž 
Bůh spočinul po završení svého díla. Povin-
nost slavit den odpočinku, zakotvená dokonce 
v Desateru přikázání (viz Ex 20, 1–17), není tedy 
„oslavou lenosti“, nýbrž oslavou odpočinku po 
završené práci. Slavení šabatu je pro Židy osla-
vou stvoření, neboť tohoto dne bylo stvoření 
dokončeno.

Zpřítomnění ráje

Ovšem proč si Bůh (který se nikdy neunaví) 
dal sedmého dne pauzu, je pro věřící jedním 
z tajemství, která lákají k mystickým výkladům. 
Nejčastější religionistický výklad říká, že šabat 
je bezčasím svého druhu. Je to určité zpřítomně-
ní ráje. Šabat je pro Židy skulinou v Bohem stvo-
řeném běhu času, kterou je možno zahlédnout 
ráj konce dnů.

Oslava

Poslední den v týdnu, určený k oslavě stvoření, 
je také dnem který by člověk měl věnovat pou-
ze Bohu. Šabat je zasvěcen Bohu a splňuje ony 
známé předpoklady svátosti, tj. výjimečnosti 
a vydělení ze světského běhu času. O šabatu se 
nemá pracovat, neboť práce je symbolem běžné-
ho dne. A šabat není běžným dnem. Vydělení 
šabatu ze světského běhu času se pak děje dvě-
ma důležitými bohoslužbami.

Páteční večer jako královna

V mystické tradici se věří, že šabat přichází kaž-
dý páteční večer jako královna. Je tedy nutné ji 
uvítat s náležitými královskými poctami. Tato 
bohoslužba, která v některých komunitách bývá 
spojena s tancem a zpěvem, je nazývána kabalat 
šabat, neboli Uvítání šabatu. S chápáním šaba-
tu jakožto ženského prvku v boží přítomnosti 
je také spojena slavná píseň z pera význam-
ného rabína a mystika z 15. století Solomona 
Alkabece začínající slovy Pojď můj milý, nevěs-
tě vstříc spějme, svatý šabat spolu uvítejme. 

V izraelském horském městečku Safed, které 
bylo jeho působištěm, se prý dodnes vydávají 
věřící ze synagogy směrem k horám, aby tam 
započali bohoslužbu při západu slunce a poté 
se, již v doprovodu „královny“, vracejí zpět 
do své synagogy. U Západní zdi v Jeruzalémě, 
která je v této době vším, jen ne „Zdí nářků“, se 
konají bujaré oslavy za přítomnosti tisíců věří-
cích. Po bohoslužbě se lidé vracejí ze synagog 
domů, kde je již připravena sváteční večeře. 
Svíce na stole zapaluje paní domu, které je tak 
výjimečně přisouzena kněžská úloha.

Šabat končí v sobotu odpoledne krátkou boho-
službou nazývanou havdala, tj. oddělení. Šabat 
je touto bohoslužbou ukončen a oddělen od běž-
ného pracovního týdne. Lidé mají pro tuto chví-
li připravenu nádobku s vonným kořením, ke 
které si přivoní. Tato vůně se má spojit se vzpo-
mínkami na šabat a být jeho posledním okamži-
kem i symbolem současně. Začíná nový týden, 
na který si Židé zpravidla přejí hebrejsky „šavua 
tova“, či v jidiš „gut woch“.

„Black sabbath“

Řekli jsme, že šabat je posledním dnem židov-
ského týdne. Říkáte si tedy: „A kde je neděle?“ 
Ve skutečnosti je neděle křesťanskou varian-
tou šabatu, jen posunutou o jeden den dále již 
v dávných dobách, kdy došlo k bouřlivé rozluce 
judaismu s křesťanstvím. Posunut byl i konec 
týdne. V hebrejštině a arabštině se však naše 

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU | myšlenky

Společně zklidnit duši
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„neděle“ nazývá „první den“ a v Izraeli je i dnes 
„neděle“ běžným pracovním dnem. Slovo šab-
at však v našem jazyce i kalendáři zůstalo ve 
tvaru „sobota“. V rámci středověkých křesťan-
ských pověr prodchnutých strachem z judaismu 
se pak „sabbath“ stal dnem, kdy se mají slétat 
čarodějnice.

„Ráčej vyřídit, že přeju 
guten šábes…“

V dnešním státu Izrael je šabat dnem pracovní-
ho klidu. V pátek se ve většině zaměstnání kon-
čí dříve, tak, aby muslimové ještě stihli Velkou 
páteční a Židé si mohli nakoupit a navařit baštu 
na sobotní piknik. V sobotu se pak celá země 
propadá do bezčasé letargie a pokud třeba něco 
během „šábesu“ nefunguje, pak prostě musíte 
počkat do neděle. Na šabat většinou nejezdí hro-
madná doprava, což si vymohli ultraortodoxní 
Židé. Existují však výjimky, jako například něk-
teré linky v Haifě a sběrné minibusy arabských 
provozovatelů. Cestujete-li však do Izraele, měj-
te šabat a možné nepříjemnosti s ním spojené 
vždy na paměti. 

V Tel-Avivu v rytmu diska, 
v Jeruzálémě s Bohem

Současní Židé však berou šabat jako skutečný 
den odpočinku, kdy je třeba zapomenout na 
veškeré starosti, sejít se s přáteli, vyrazit někam 
do přírody a vyčistit si hlavu. Šabat je pro větši-
nu současných Izraelců prostě „relax“ už proto, 
že pracovní týden trvá šest dnů a je tedy třeba si 
těch pár hodin klidu pořádně užít. Tel-Aviv se 

rozeznívá desítkami diskoték a festivalů. Jeru-
zalém se naopak propadá do zbožného klidu 
a ticha. Zatímco sekulární Izraelci užívají volna, 
věřící se scházejí v synagogách ke studiu svatých 
textů. Do jaké míry chce každý jednotlivec plnit 
náboženské příkazy, to záleží na jeho vlastní 
víře a svědomí a židovská společnost je v tomto 
ohledu stejně rozmanitá, jako ta naše. 

Pohlédnout na to, co učinili 
a shledat, že je to dobré

Víkend pak defi nitivně končí již v neděli brzo 
dopoledne. Křesťané si ještě stihnou zajít na 
nedělní mši, ale ve školách se již opět normálně 
učí a veškeré úřady, fi rmy a hromadná doprava 
normálně fungují. Začíná nový cyklus tvoření, 
nové dílo na Zemi i na nebesích. A začíná jenom 
proto, aby Bůh i člověk mohli po vykonané práci 
„pohlédnout na to, co učinili a shledat, že je to 
dobré“

Kvalitně odpočívat

Ať už jste věřící, či nikoliv, základní poselství 
šabatu je platné univerzálně: chceme-li tvořit, 
musíme čas od času kvalitně odpočívat. To, co 
děláme, bychom měli dělat pro radost z hotové 
práce a tuto radost bychom si měli umět užít, 
neboť je základním zdrojem sil a motivace pro 
práci další.

Zbyněk Tarant – Persi (26 let), Most
http://persiho.wz.cz

foto: Zbyněk Tarant
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Za mlhou hustou, 
že by se dala krájet

První, na co v Číně nejspíš narazíte, je letiště. 
A pokud přiletíte do Pekingu jako já, a k tomu ješ-
tě v létě, tak ještě předtím narazíte na smog. Je to 
taková neuvěřitelná mlha, která nesmrdí, jen má 
člověk pocit, ze se ocitnul v parní lázni. Milovní-
ci a ochránci přírody by nejspíš sušili slzičky, já 
k tomu neměl daleko. Druha věc, na kterou nara-
zíte, je neskutečně masivní hala. Alespoň pokud 
přiletíte na nový terminál, který je větší než pro-
slulé londýnské Heathrow. Na administrativní 
buzeraci jsem nenarazil a v pořádku prošel, ale 
nerad bych to zobecnil. Na letišti všichni mluví 
anglicky, alespoň se tím Čína (nebo čínská vlá-
da…? Ale snad víte, co tím myslím…) chlubí. 

Angličtina z páté třídy

Čínská angličtina stojí v lepším případě na pilíři 
masivní slovní zásoby, kterou Číňané použí-
vají zpravidla nevhodně. Přízvuk se pohybuje 
na škále od nesrozumitelnosti po špatnou sro-
zumitelnost a z této škály vybočuje minimum 
výjimek. Číňané sice často umí anglicky číst 
a psát, ale nerozumí a neumí mluvit. Takže 
na svoji angličtinu nespoléhejte a pokud se 
chcete domluvit anglicky, doporučuji vám 
vzpomenout si na angličtinu z páté třídy a hlav-
ně netvořit libovolné složitější gramatické kon-
strukce. A být připraven na to, že se najednou 
v rozhovoru vynoří nesrozumitelné a po dešif-
rování vznešené slovo, které sice sedí, ale nikde 
mimo Asii by ho v této situaci nepoužili. 

Minimum cestovatele 
po Číně
CESTOVÁNÍ PO KONTINENTECH
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Kdo to ťuká na dveře?

Z letiště se dostanete laciným taxi kamkoliv 
po městě (pojedete opravdu dlouho a zaplatíte 
něco mezi 200 a 300 korunami) a skončíte podle 
míry připravenosti buď v levném hostelu, nebo 
dražším hotelu nebo hotýlku. V případě hotelu 
vám nejspíš někdo bude telefonovat nebo bušit 
na dveře. To není StB ani bratrstvo, které se vás 
snaží varovat, že vás Velký bratr sleduje. Je to 
zcela určitě dívka, která vás chce „namasírovat“. 
Ačkoliv v mém případě slečny nebyly vytrvalé, 
může se stát, že pro klidný spánek budete muset 
buď nabídku přijmout, nebo vypojit telefon.

Základ pro přežití

Základ pro přežití v Číně je asertivita. Není 
dobré být nezdvořilý a neslušný, ale smlouvej-
te, přehánějte grimasy, ptejte se lidí na cestu, 
a když něco nejde, tak se chvíli hádejte, pří-
padně dělejte bezradné. Jakožto cizinců se vás 

někdo snad ujme, výměnou s vámi dost možná 
bude chtít mluvit anglicky. Pravidlo druhé je 
smlouvání – pokud nejste v supermarketu nebo 
v restauraci, smlouvejte. Buďte drzí a zkou-
šejte to, nikoho tím neurazíte. Nasaďte klidně 
desetinovou cenu, nic horšího, než že mávnou 
rukou a nebudou s vámi ztrácet čas, se nesta-
ne. Upřímně řečeno se mi to ale nikdy nestalo. 
A až budete chtít koupit za 90, ale váš protějšek 
bude trvat na tom, že za 105 to koupil a vám to 
prodá bez zisku, seberte se a odejděte. Docílíte 
tím toho, že koupíte za 90. 

Dobrá bašta i v zaplivané špeluňce

Co se jídla týče, neporadím vám. V restauraci si 
totiž nic nepřečtete. Dostanete lístek, na kterém 
bude spousta klikyháků a vedle každého cena. 
Doporučím vám jen nechat si poradit od obslu-
hy, i když vám nejspíš budou nabízet dražší jídla. 
Ale vzhledem k cenám jídla to nevadí. Nemusí-
te jít do dobré restaurace, často tu nejlepší baš-
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tu seženete v zaplivané špeluňce. Na hygienu 
nekoukejte – vážné střevní problémy mít nebu-
dete, pokud nebudete pít nepřevařenou vodu 
z vodovodu, nic vám snad nebude. Jinak jídlo 
z ulice je vynikající a mohu ho jenom doporučit. 

Jiný kraj, jiný mrav

V Číně se nekouří o moc víc než v Česku, ale kou-
ří se i na těch nejnepravděpodobnějších místech. 
Když u stolu nemáte popelník, popel klepejte na 
zem. Na zem patří i nedopalek. A pokud kouří 
někdo vedle vás a vám to vadí, usmějte se a opa-
kujte si krásné české rčení „Jiný kraj, jiný mrav.“ 
Pokud se ve vaší puse objeví šlacha, kloub nebo 
kost, což se časem určitě stane, tak ji položíte 
na stůl nebo ji proste vyplivnete na zem, niko-
ho to nepohorší. Při jídle obecně klidně udělejte 
čurbes. Na stole beztak nejspíš leží mnoho ten-
kých igelitových ubrusů a po vaší návštěvě se 
jenom sundá ten vrchní, nebo když se opravdu 
vyznamenáte, tak vrchní dva. 

Na pivu se nepochutnáte

K jídlu si můžete dát pivo, ale moc si nepochut-
náte, navíc vám k němu donesou přerostlé skle-
ničky panákovky. Číňané totiž alkohol včetně 
piva běžně exují. Napít se sám není moc vycho-
vané a západní upíjení piva nebo vína je vrchol-
ná nezdvořilost – pokud stolujete s Číňany, 
vždy si musíte připít. K pití se běžně jí, pokud 
vás tedy někdo bude hostit, připravte se na to, 
že se bude cítit hodně nepřirozeně, pokud k pití 
nebudete jíst. Po jídle obsluze nedávejte dýško. 
To je zahrnuté v ceně. Asi by jim to nijak hlubo-
ce nevadilo, ale neznají to, nejdřív to nebudou 
chápat a číšnice si možná budou myslet, že se je 
snažíte svést. 

Dělejte bezradné, 
on vám někdo pomůže

Lístky na vlak shánějte v předstihu a cílovou 
destinaci si ideálně někam napište, pochopitel-
ně ve znacích. Připravte se, že ve frontě bude-
te muset být agresivní a tlačit se dopředu jak 
naši volení zástupci ke korytu. Vlakem jsem jel 

pouze jednou, a to v nejnižší třídě. Tam se jako 
běloši okamžitě stanete atrakcí. Jako běloši se 
ostatně stanete atrakcí všude a připravte se na 
to, že se na vás Číňané i jejich ženské protějšky 
budou dívat, často se za vámi budou otáčet a co 
chvíli na vás někdo zavolá „Hello!“. Často sotva 
srozumitelně. Možná jsem měl štěstí na vlak, ale 
přišel mi komfortnější než vlaky Českých drah. 
Připravte se na to, že chování prodejců jízdenek 
může být dost absurdní, jako chování jakéko-
liv čínské administrativy, ze které v první řadě 
nevyrazíte kloudnou informaci, pokud se neza-
čnete vyptávat. A u jedné přepážky vám mohou 
říct něco úplně jiného než u druhé. Cokoliv tedy 
chcete zařizovat, obrňte se trpělivostí a když 
nebudete vědět, tvařte se nešťastně a zmateně 
a pokud jste si vypěstovali selský rozum a tro-
chu drzosti, tak klidně zdržujte všechny okolo.

Závazky

Číňané jsou neuvěřitelně milí a pohostinní 
a bude jim ctí a radostí vás pohostit nebo vám 
pomoct a strávit i hodinu tím, že vám pomůžou 
něco zařídit. Pokud vás začnou hostit, buďte 
slušní, ale opravdu se nemusíte moc upejpat. 
Pokud vás pozvou na jídlo, vždy je to tak, že 
jeden člověk platí za celý stůl, čímž vzniká něco 
jako závazek. Klidně ho přijměte, klidně ho 
vytvořte, takový závazek totiž nemusí být nijak 
pevný a osobně chápu čínský postoj, že zaplatit 
za celý stůl je svým způsobem čest. Jídlo je tu 
opravdu levné, takže tím asi nikoho nezruinuje-
te a sebe případně také ne.

Na závěr vám všem, kteří nebudete mít 
na zádech vyvěšenou tibetskou vlajku a nebu-
dete zbytečně nadávat na politiku, mohu náv-
štěvu Číny vřele a upřímně doporučit. Je prav-
da, že tu nejsem jako cestovatel, ale cítím se tu 
líp než doma a ačkoliv mám svou rodinu, přá-
tele a mnoho dalších míst a lidí opravdu hodně 
rád, jediný skutečný pocit stesku jsem zažil nad 
lahví čínského piva.

Jan Körbel (22 let), Praha, 
toho času na studijním pobytu v Xianu

http://dmv.blog.cz

foto: Attilio Ivan, Zheng Xue Ping
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Čistý v myšlení, slovech i skutcích
vlastním pohledem
NA SKAUTSKOU NOTU

Nepodlehnout iluzi

Pro vstup do skautského společenství se člověk 
rozhoduje svým osobním svobodným rozhod-
nutím. Člověk nesmí podlehnout iluzi, že se to 
po něm chce, nebo se řídit jakoukoliv reklamou. 
Nikdo nemá právo brát člověku jeho svobodu, jeho 
svobodnou volbu. Další věc je ta, že nikdo nesmí 
člověku vyčítat, že se rozhodl tak, jak se rozhodl.

Pravá tvář bez masky

Já osobně chodím do skautského společenství 
proto, že můj život a moje zážitky s ním jsou 
dost spjaté, a ty mi nedovolí v mém věku (32 let) 
odejít. Vím, že když jedu na tábor, výpravu nebo 

jinou akci, tak tam najdu správné lidi, se který-
mi můžu pokecat, užít si srandu a též, a to hlav-
ně, být svůj. Nemusím se přetvařovat a můžu 
jednat tak, jak jsem od přírody narostlý. 

Můžu ukázat svou pravou tvář bez obavy, že 
budu zesměšněn nebo nepochopen, jak se čas-
to stává v džungli dnešního světa. Tam musím 
často jednat s maskou na své pravé tváři, jen 
abych přežil. Kdo podlehne džungli, je na určitý 
čas ztracen. Do té doby, než odhodí masku, než 
se v něm ozve svědomí, že není svůj. Než se jeho 
pravé já vydere na povrch.

Obrovskou chybu dělá ten, kdo věří v masku. 
Uvěří, že je maska, a zapomene na to, že krom ní 
je ještě nějaké pravé já. Zapomene sám na sebe. 

myšlenky | NA SKAUTSKOU NOTU
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Kdo je tedy já?

A co je vlastně to pravé já? Kdo je já? A kdo je 
maska? Maska je lež a já je pravda. Kdo je čistý 
v myšlení, slovech i skutcích, ten žije sám sebe 
a ne masku. Kdo se neřídí tímto zákonem, žije 
masku. A kdo je tedy to já, ta čistota (v myšlení, 
slovech i skutcích)?

Je silnější, ale někdy to 
nedává najevo…

Čistota je podstata světa. Můžeme říci čistá 
pravda. Pravda (čistota) byla na začátku ves-
míru, je i teď a bude nekonečně dlouho. Pravda 
(čistota) je jsoucno, něco, co jest. Pravda hýbe 
světem. Pravda se může myslet, říkat a žít kde-
koliv a kdykoliv. Pravda tryská sama ze sebe, 
pro sebe nebo pro lidi. Pravda je nejjednodušší 
síla ve vesmíru, a proto také nejsilnější. Pravda 
absolutní je jen jedna, ale má mnoho podob. 
Pravda se zrcadlí ve všem, i ve lži, protože ta 
je jejím protikladem. Kdo žije v pravdě, nalezl 
pevný bod, okolo kterého může „otočit vesmír“. 
Kdo lže a pak řekne pravdu, tomu se uleví. 
Pravda si zaslouží, aby ji lidé zapojovali do své-
ho života. Všichni lidé si zaslouží pravdu. Koho 
pravda chce, toho si přitáhne a proudí skrze něj. 
Člověku je dovoleno v nekonečnosti svobody 
i lhát, ale neměl by této svojí svobody zneužívat. 
Pravda je silnější než lež, ale někdy to nedává 
najevo.

Maják – kam koho zavede?

Pravda je jako silný maják, kdo se jím řídí, 
vždy nalezne v životě ten správný přístav kli-
du, pohody a štěstí, kam ho maják vede. Lež je 
jen sirka, která mocně zaplane na začátku, ale 
pak její plamen slábne, až zmizí úplně. Nave-
de tě na skalnatý břeh, kde ztroskotáš. Musíš 
si pak postavit novou loď a znovu podstou-
pit zkoušku víry. Uvěříš i tentokrát lži? Sirce, 
která způsobila tvůj konec? Maják pravdy se 
od sirky lži pozná srdcem. Sirka-lež zaplane 
mocným plamenem, ale protože její podstatou 
je něco, co není správné, rychle shoří, rychle 
se vyčerpá. Maják plane stejně intenzivně neu-
stále… Maják vydrží plát, protože jeho pod-

statou je něco, co je správné, nevyčerpatelné 
– pravda. Lež časem zanikne, ale pravda neza-
nikne nikdy. Pravda může být třeba celá léta 
někde skryta, ale stejně nakonec vyjde najevo. 
Pravda a láska nakonec vždy zvítězí nad lží 
a nenávistí.

Největší zločin ve vesmíru

Nakonec ale toto vše záleží na každém člověku, 
jakou cestu zvolí, jestli za majákem, nebo za sir-
kou. Pravda je úžasná věc a má mnoho podob. 
Kdo se ji brání přijmout, páchá na sobě největší 
zločin ve vesmíru.

Sídlí v hrudi

Podstatou člověka je pravda, která sídlí v jeho 
v hrudi, přesně v tom místě, kam ukáže, když 
řekne slovo „já“. Proč sídlí tam a ne jinde? Člo-
věk totiž nejvíce prociťuje život svým srdcem 
a tam v hrudi, ve svém duchovním srdci, si vždy 
také přiznává pravdu. Je to poslední místo, kde 
si sám sobě nedovolí lhát. Když už všem ostat-
ním lže, tak sobě ne, a i když lže sobě, tak stejně 
v jeho životě přijde chvilka, kdy sobě pravdu 
přizná, kdy pravda v jeho srdci svojí obrovskou 
silou zvítězí. 

Být pravdivý

Člověk pravdu chápe a uchopuje rozumem, 
ale cítí ji v srdci. Kdo zanedbává pravdu, 
zanedbává vlastní podstatu, zanedbává sebe. 
Kdo zanedbává sebe, přestává si rozumět, 
přestává rozumět svojí podstatě. Kdo přestá-
vá rozumět sobě, přestává rozumět ostatním 
lidem, světu a celému vesmíru. Pak je takový 
člověk nešťastný. Šťastný je pouze ten člověk, 
který je vždy, všude a za všech okolností čistý 
v myšlení, slovech i skutcích. Čistý, to zname-
ná pravdivý.

Mgr. Tomáš Petříček
foto: Adrien van Leen
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Odporná optimistka
… to jsem já, slečna, co se směje za každého počasí a při každé příležitosti, jen tak, 
třeba i bezdůvodně, protože má prostě radost, a kterou přerod z mračounů v usměváčky 
nabíjí neskutečnou energií ☺. 

Věci milé i nemilé

V životě se dějí, panečku, věci. Milé, nemilé, 
veselé, plačtivé… málokdy a málokdo mezi nimi 
navíc umí rozlišit, jedná-li se o věci malicherné 
nebo zásadní. Úplně nejlépe mi jde malichernos-
ti zveličovat do rozměrů věcí životně důležitých 
a pro ně pak přehlížet ony opravdové důležitos-
ti. Ale mezi námi, kdo to občas nedělá, že?

Úsměv je klíčem k lidským srdcím

Co mi ale opravdu nejde, je špatná nálada. Zkrát-
ka se moc neumím mračit, a když, tak zcela výji-

mečně a na hodně krátkou dobu. Však je škoda 
kazit den nejen sobě, ale i druhým tím, že bych 
měla být nepříjemná. Pomůže to někomu? (Toto 
není řečnická otázka ☺!) Nepomůže to nikomu. 
Nedávno mě napadla taková větička, a jelikož si 
nevzpomínám, že bych ji někde slyšela, směle ji 
mohu vydávat za svou. A kdyby se přeci autor 
našel, jistě mi mou troufalost odpustí, na usmě-
vavé lidi se přeci jen těžko mračí ☺. Ehm ehm, 
tak tedy: „Úsměv je klíčem k lidským srdcím.“ 
Jestli je toto tvrzení pravdivé, to už posuďte 
sami. Pravdou je, že potkáte-li veselého, usmě-
vavého člověka, málokdy se na něj i přes svou 
špatnou náladu vydržíte mračit.
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Úsměv v praxi

Zkusila jsem si to nedávno na Klíči (vlastně se 
dá říci, že to s železnou pravidelností opakuji na 
každé skautské akci, kdy se mi zcela samovolně 
na tváři usadí cosi jako permanentní úsměv a já 
kudy chodím, tudy se tlemím od ucha k uchu 
na každého, koho potkám, až si říkám, že ostat-
ním musím připadat trochu jako blázen, pro-
tože kdo jiný než výletník z Dobřan by se smál 
i za hustého lijáku jako měsíček na hnoji… Tato 
usměvavá doba začíná obvykle kolem páteční-
ho odpoledne, nezlomí ji ani třídenní nespací 
maraton a končí někdy během nedělního totál-
ního vytuhnutí nad nevybalenou krosnou a ran-
ním úprkem na tramvaj jedoucí vstříc betonové 
džungli.) a opět se mi potvrdilo, že tahle metoda 
funguje prostě špičkově. V klidu jsem si tam tak 
stála a culila se na povětšinou kamsi spěchající 
účastníky a nutno říct, že valná většina odkudsi 
ze zamračeného nitra uměla vykouzlit překrás-
ný a hřejivý úsměv, ba co víc, další pak se mnou 
právě díky oné dobré náladě a úsměvu zapředla 
hovor. Jedno o čem, hlavní je, že se opět ukázalo, 
že člověk je ve své podstatě tvor veselý, přátel-
ský a nemá problém navazovat známosti. Tře-
baže někdy mohou být i velmi nebezpečné… ☺.

Nalézt na všem něco pozitivního

Ovšem jsou i chvíle, kdy si za ten svůj nezdol-
ný optimismus maličko nadávám. Mám totiž 
dar na všem nalézt něco pozitivního. Tam, kde 
ostatní lámou hůl, brečí, skučí, vyvádí a upadají 
do depresí, všude tam jsem schopná přijít, říci 
to svoje: „Všechno bude!“, usmát se a začít okolí 
okamžitě přesvědčovat, že na tom nejsme vůbec 
špatně, protože… A tak je to pokaždé. Jednou, 
když mi jeden chlapec dost nevybíravě sdělil, 
proč doopravdy nemůžeme být spolu, jsem 
snad poprvé poznala celkem asi dvouapůlmi-
nutový stav beznaděje, na jehož konci (no, dob-
rá, upřímně a zcela mezi námi to možná bylo 
celé 2 minuty a neuvěřitelných 35 vteřin) jsem se 
oklepala, pousmála se, naposledy zlehýnka zali-
tovala a současně si řekla, že se to tak asi tedy 
mělo stát, protože SAMOZŘEJMĚ hned zítra 
ráno potkám krásného prince na bílém koni ☺. 
Jo jo, pohádky jsou prima věc…

A „vo tom to je, ne?“

Ono se zkrátka občas stane, že se nám věci nepo-
vedou tak, jak jsme si je představovali, ale přesně 
„vo tom to je“. Kdyby všechno bylo snadné a my 
se nemuseli o nic snažit, asi bychom si později těch 
šťastných okamžiků skoro ani nepovšimli. A to by 
byla obrovská škoda. Stejně jako nás každá prohra 

nebo nezdar formují, posilují a pomáhají nám lépe 
se vypořádávat s nástrahami pana Života, tak naše 
úspěchy, malé i velké radosti a šťastné chvíle nám 
ukazují, jak je život báječný a jaké štěstí máme, že 
jej můžeme nejen žít, ale naplno i prožívat. O to víc 
si pak umíme každého pěkného okamžiku vážit 
a vychutnávat si ho. Hotoví gurmáni ☺. A tak 
vás prosím, zkuste se na druhé usmívat co nejvíc 
a hlavně kolem sebe šiřte dobrou náladu, uvidíte, 
jak barevný najednou bude i ten nejšedivější den!

Marie Bierdümpfl ová – Méďa (21 let), 
Kynšperk nad Ohří

www.maryje.blogspot.com

Život je báječný
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Znáte to?

Znáte to – máte před sebou volný den, nic se 
vám nechce dělat, tak si řeknete, že jednou 
za čas si můžete dopřát příjemné lenošení. Před 
očima vyvstává idea planoucího krbu ve srubu 
v horách, sněhové vánice za oknem, houpací-
ho křesla, kostkované deky, dýmky a oblíbené 
knihy. Tento sen však brzy dostane poměrně 
závažné trhliny. Nejen, že nemáte vhodný srub 
ve vhodných horách, že v něm není krb nebo 
houpací křeslo, navíc je začátek září a na sněho-
vou vánici to dnes nevypadá. Zbude tedy oblí-
bená kniha a kostkovaná deka ve vlastní posteli.

Začátek dne

Mě vždycky na začátku takového líného dne 
probudí křeče v břiše – to se o slovo hlásí můj 
močový měchýř (neměl jsem večer pít tolik čer-
ného čaje). Nadávám si, nicméně se donutím 
vylézt z postele a dojít na záchod. Když už jsem 
na nohou, vyčistím si rovnou zuby, ale pak rych-
le zpátky do postele vrhnout se na tu knihu.

Žaludek ani slunko nedají pokoj

Většinou stihnu přečíst tak dvě nebo tři stránky 
a ozve se pro změnu můj žaludek. Krom toho 
začíná být v mojí podkrovní ložnici docela hor-
ko (sluníčko jí prohřívá nejvíc z celého domu), 
takže vstanu, obleču se a jdu se nasnídat.

Všichni po mě něco chtějí

Když jsem s tím hotov, vracím se do svého poko-
je. Cesta z kuchyně vede kolem televize, což mi 
nedá a zastavím se, abych zjistil, že na žádném 
z tří tisíc satelitních programů nedávají nic, co by 
stálo za řeč. Přesunu se tedy k počítači podívat 
se na maily, což je osudová chyba. Okamžitě se 
na mě vyvalí pošta s prosbami, úkoly a podob-
ně. Vůdce oddílu píše, jak to, že jsem nedodal ty 
hry na výpravu, Orli (moji skautíci) chtějí vědět, 
jestli opravdu v pondělí jdeme na rybník a tak 
podobně. Do toho přijde mamka, že mám ukli-
dit svoje věci z obýváku, protože už tam není 
kam si sednout, takže mám o zábavu na zbytek 
dopoledne postaráno.

Přerušené snění

Po obědě si dám kávičku a dopřeju si siestu 
(tak asi hodinku si zdřímnu). Ze sladkého snění 
mě vytrhne obyčejně někdo z rodičů s tím, že 
mám jít „něco dělat“, čímž myslí „jdi pracovat 
na zahradu“. Vyjdu tedy ven, oblečen do pra-
covního, abych omrknul situaci a zjistil, že práce 
je až nad hlavu, pročež ji příští asi dvě hodiny 
vehementně předstírám. Tělo si pak žádá spr-
chu a samozřejmě trochu odpočinku.

Večerní bilancování

Večer koukám na nějaký fi lm (nebo aspoň 
na televizní pořady), protože jsem už moc una-
vený na to, abych četl. Někdy před půlnocí se 
vrátím tam, kde jsem začal – do své postele 
pod kostkovanou deku. A když pak před usnu-
tím bilancuji, zjistím, že jsem přečetl s bídou jed-
nu kapitolu a že s tím lenošením to taky nebylo 
tak moc slavné. Ach jo, tak snad zítra…

Jan Boček – Honza (17 let), 
Plzeň, 45. oddíl Poutníci

http://www.skauting.cz/poutnici-plzen

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Lenošení

 Znáte to? Máte před sebou volný den…
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Těžký život průměrného člověka

Je těžké smiřovat se s průměrem, obzvlášť 
jsme-li do něj sami zařazeni. Svět kolem nás 
nám vtlouká do hlavy, že pokud nejsme v ně-
čem výjimeční, neznamenáme NIC. Nikam nic 
neposouváme, nezlepšujeme žádný obor, nefas-
cinujeme nikoho svým vystavovaným uměním, 
jsme šeď.

Kde jsem k takovým závěrům dospěla? Ve foto-
grafi ckém semináři. Probírali jsem se sériemi, 
které studenti naší katedry poslali do fotogra-

fi cké soutěže. Moje byla mezi nimi. Učitel pro-
cházel jednu po druhé a říkal, co si o nich mys-
lí, především tehdy, byl-li v učebně přítomen 
autor. S tím, jak se pomalu blížil k mým výtvo-
rům, stoupala mi tepová frekvence tak, že jsem 
měla obavu z infarktu.

„Je to příjemné…“

Děsím se veřejného hodnocení svých výtvo-
rů, pravděpodobně proto, že se za ně neumím 
postavit. Nikdy si nemyslím, že jsou dobré, pro-

Průměr
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tože vím, že jsem práci na nich měla věnovat 
mnohem více energie. A nejde jen o fotografi e.

Učiteli naštěstí docela dlouho trval rozbor série 
nacházející se v galerii přede mnou, takže jsem 
hlubokým dýcháním rozehnala infarktovou 
hrozbu a byla schopna poslouchat, co říká k té 

mé. „Je to příjemné. Jako hudební laik tak sám 
vidím hudební motivy. Hezky jste využila 
hloubky ostrosti, kompozice jsou vyvážené. 
Vytkl bych technické provedení, zdá se mi, že 
je tam málo odstínů šedé, ale to už bych rýpal… 
V další sérii…“

Stávat se lepším průměrem

To bylo všechno? Je to „příjemné“? Ano, nestrá-
vila jsem focením a úpravou fotografi í moc 

času, jen jeden den. A nemyslím si, že jsou úžas-
né. Jeho konstatování mi však rozsvítilo cosi 
v hlavě.

Jsem průměrný fotograf a nikdy nebudu vyni-
kající, nebudu vzbuzovat bouřlivé reakce 
a dlouhé komentáře (vždycky jsem si ve své 
bohaté fantazii představovala, kdovíco ze mne 
jednou nebude, že budu fotit to a to a třeba i zís-
kám zajímavé zakázky). Vzpomněla jsem si na 
svoji webovou galerii, ve které se dělím o fotky 
s těmi, kdo je chtějí vidět. No ano, některé akce 
zachytím lépe, některé méně dobře. Jednou za 
čas se mi povede fotka, kterou mám chuť zvětšit 
a zarámovat, protože za to podle mě stojí.

Jsem průměrná, ale mým potřebám to odpovídá, 
nemám vlastně umělecké ambice, jen považuji 
fotografi i za ojedinělou možnost optického sdě-
lení mého vnímání světa. Je nejen v mém zájmu 
udržovat si vlastní laťku a posunovat ji výše, 
stávat se lepším průměrem.

Kde by byl nadprůměr? 
Kde by byly hodnoty?

Proč je mi tedy myšlenka na zařazení mé osoby 
do průměru tak nepříjemná? Asi opravdu jen 
vlivem okolního světa. Ale tato optika je scest-
ná. Pokud by neexistoval průměr, kde by byl 
nadprůměr? S podobným jevem se setkáváme 
v dějinách umění, kde se člověk dozvídá pouze 
o výjimečných osobnostech daného směru, ale 
nic o běžných uměleckých tendencích té doby. 
Do těch by pronikl až tehdy, když by se zaměřil 
detailně pouze na jednu epochu. A přitom by 
tam nalezl obrovské množství kvalitních děl. 
Jenže takových, která nepřinášejí nic, co by 
předznamenávalo následující vývojové tenden-
ce v umění. Nevynikajících. Tedy byla by to díla 
průměrná.

Chvalme průměr, který udržuje nastavené hod-
noty a tvoří odrazový můstek pro nadprůměrné 
výkony.

Eliška Hanzlová – Pampeliška, Brno
http://jarniblok.blogspot.com

foto: Vlastimil Macek – Macoun

 Děsím se veřejného hodnocení…
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První chvíle

Již tam jsem zažil první šok.Nevybyl na mě 
totiž kyblíček; formičky byly rovněž rozebrány. 
Snažil jsem se uplácat bábovičku i bez vhod-
ného vybavení, ale žel bohu to nikam nevedlo. 
Pokoušel jsem se s ostatními dětmi vyjednávat. 
Nabídl jsem dokonce i svůj tehdejší trumf, dva-
cetiminutovou přednášku o vzniku černých děr, 
avšak moji infantilní soukmenovci se nezdáli 
tématem příliš zaujati. Jelikož jsem od přírody 
pacifi sta, pochopil jsem, že bábovičku si dnes 
nepostavím.

Při obědě došlo k dalšímu excesu. Posadili mne 
ke stolečku s jistým milým chlapcem jménem 
Láďa, který bohužel neuměl dvě zásadní věci: 
držet lžičku a kapesník. Asistovaly mu pro-
to dvě milé paní, jedna se ho snažila nakrmit 
a druhá mu utírala nos, aby mu sopel nekapal 
do polévky. Zvláště té druhé se moc nedařilo.

Jsem remcal

Když jsme dojedli, nahnali nás jako stádo dobyt-
ka do malé přeplněné místnosti. Zřejmě se před-
pokládalo, že si lehneme na připravené postýlky 
a chvilku si zdřímneme. Moje lože bylo ovšem 
jaksi rozklížené. Šel jsem za paní vychovatelkou 
a zpravil jsem ji o tristním stavu lehátka. Pravi-
la, že když jsem takový remcal, mám jít pomoct 
do kuchyně s nádobím.

Návštěva hřbitova

Odpoledne jsme se vydali na hromadný výlet. 
V plánu byla návštěva starého bystrckého hřbi-
tova, kde jsem zamlada strašně rád zašlapával 
ploštice. A jak jsem tak zašlapával a zašlapával, 
udělalo se mi nějak nevolno a zmodral jsem. Paní 
vychovatelky věděly, že na tom se zdravím nejsem 
nijak slavně, tak vzaly celou školku zpátky. Láďa 
sice reptal, protože zašlapávání ploštic ovládal 
výjimečně dobře, ale nebylo na vybranou.

Zítra už nechoď

Další den bylo ještě hůř. Ráno mi divá Bára 
postavila bábovičku na hlavě a ukrutný Pepí-
ček se mě pokusil zahrabat do písku, při obědě 
Láďa nasmrkal i do mojí polévky, postýlka se 
pode mnou rozpadla a na výletě jsem znovu 
zmodral. 
Navečer si mě zavolala paní ředitelka a pravila:
„Zítra už nechoď, vyřiď mamince, ať si tě nechá 
doma.“ 
A tak mě vyhodili z mateřské školky…

Richard Skolek
foto: Petr Puna – PeP

Jak mě vyhodili
z mateřské školky
Začalo to jako u každého jiného dítěte. Jednou jsem prostě přišel do školky. Paní 
vychovatelky si mne prohlédly, shledaly, že jsem poněkud neduživý, ale velmi klidný, 
a po krátké instruktáži o chodu výchovného zařízení jsem byl odeslán na pískoviště 
za ostatními.

Vyrazili jsme na hromadný výlet na hřbitov
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Pohnout tak horou
jednou jedinkrát
jen jednou
cítit se jako vítr
který prohání listí
spadané ze stromů věčnosti

Rychlý pohyb části těla
mezní situace ve fázi návratu
ruka ladně kroužící vzduchem

Odlesky šatů
odvrácených někam k první řadě
protknutá vůle k odhodlání

vzpomínky na probdělé noci
na upocené víkendy v sokolovně
na odříkané večerní procházky s klukama

Konejšivá podpora k prvním vítězstvím
gejzíry potlesku odrážející se v záři světel
zároveň doufat že to není jenom jako
že by jsi tím prošla opět a znova

Chci jen tančit
i kdyby to bylo naposled v mém životě

Text: Jan Bezděk – BezĎa
Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum


