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Fialové snění

Zdál se mi sen. Bylo to takové to noční poblouz-
nění, ve kterém netušíte, jestli to, co na vás ze 
všech stran útočí nebo vás příjemně hladí po 
tváři, není náhodou realita. V tom snu jsem léta-
la kosmem a kolem mě pluly tajemné předměty, 
z nichž některých jsem se mohla dotknout, ale 
některé mě svou vnitřní silou nepustily ani na 
kousíček k sobě. Pohybovala jsem se v mystikou 
prosyceném prostoru, zakoušela jsem hloub-
ku i samotu. Dlouho jsem rozmýšlela, jestli se 
odvážím ty kolem plující předměty prozkou-
mat. Jako bych měla ve svém nevědomí zarytou 
myšlenku o nevalné pověsti tohoto prazvlášt-
ního kraje. Měla jsem v tom snu strach, ale má 
skrytá touha po poznání byla jasným zname-
ním, neutuchající potřebou, kterou jsem musela 
naplnit. Vše kolem mělo fi alovou barvu, fi alové 
kontury, fi alové plochy. Vše kolem jakoby vždy 
vypovídalo o duchovním rozměru a nutnos-
ti, která své okolí pobízela k osobnímu růstu. 
Ve velké vzdálenosti od místa, ve kterém jsem 
právě byla, jsem zahlédla věc s nepřehlédnutel-
ným odstínem. Tolik lákala k překonání dálky. 
Čím blíže jsem byla, tím více mne lákala spíše 
svým odkrývaným obsahem (Fialovo–samotář-
ská doporučení) než jen samotným odstínem. 
Ale než jsem si jí stihla dobře prohlédnout, 
uslyšela jsem zvuk vznešený a krásný. I ten mě 
lákal blíže. Byl to zvuk z vrcholků. (Poklady ve 

výšinách), proto byl tak líbezný mému uchu. 
Hned vedle se rozprostírala malá země (Krás-
ná a krutá země) uprostřed fi alového prostoru. 
Když jsem ji obletěla kolem dokola, uslyšela 
jsem pevný a přesvědčivý hlas (Zase jsi tam 
nebyl). Chtěl se mnou rozmlouvat o Bohu. Zdál 
se být rozumný. Jenže já jsem toho měla ještě 
tolik k prozkoumání. Vzduchem se směrem ke 
mně blížila rotující krychle s rohy tak ostrými, 
až jsem z toho měla obavy a nepříjemné pocity. 
Nevím, kde se ve mně vzala ta myšlenka, která 
říkala, že tu krychli mám rozhodně otevřít, pro-
tože bude plná nových informací (Budoucnost 
nových náboženských hnutí). 

Celý ten okolní svět byl tak podivný. Neustále se 
na mě ze všech stran snažil promlouvat, zpíval, 
halekal, naříkal i smál se. Najednou se mi z toho 
všeho zvuku kolem, možná i trošku z toho pro-
storu nasyceného barvou, udělalo nevolno. Na 
čele mi vyskákal pot, svaly se začaly cukat, oči 
se rychle otevřely.

Ležela jsem v posteli, byla úplná tma a ráno 
daleko. ,,No, mi už z toho „Kmene“ opravdu 
hrabe…“, pomyslela jsem si s úsměvem na tvá-
ři, a znovu jsem se pokoušela usnout.

J.
foto: Tomáš Tkáčik - Rozum
Petra Eisnerová – Šamanka

1úvodník

Zdál se mi sen… …najednou se mi z toho všeho zvuku kolem, možná i trošku 
z toho prostoru nasyceného barvou, udělalo nevolno…

Úvodník
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Ať žije adrenalin!

reportáže

Tymyán á.š.
originální roverské setkání
Hledáte inspiraci pro svůj kmen nebo kam se za rok vydat na akci? Tak to se rozhodně 
nechte pozvat na Tymián á.š.;-)

Organizátorka

Je pátek, půl osmé ráno a my se probouzíme do 
nabitého dne „D“. Dnes je i poslední den, kdy 
jsme naspali víc než pět hodin spánku, což se 
nám už celý víkend nepoštěstí. A proč den „D“? 
Protože večer dorazí více než sedmdesát účast-
níku krajského roverského setkání Tymyán á.š. 
a my zúročíme dlouhé měsíce a týdny schůzí, 
rad a příprav.

Sami nevíme, zda se máme těšit, nebo ne, a drobná 
nervozita je cítit už od rána. My toho však máme 
ještě dost stihnout. Musí se vyzkoušet materiál, 
rozmístit stanoviště pro Velkou strategickou hru, 
připravit GPSky, vyrobit tematické nástěnky, 
jmenovky a vstupenky na vzdělávací program, 
přestavět nábytek v pokojích, aby se tam mohlo 
ubytovat co nejvíc lidí, postavit tee-pee a party 
stan, který bude sloužit jako botník, a mnoho dal-
šího. Zkrátka máme co dělat, abychom všechno 
a včas stihli. Je přibližně půl šesté a na Selešku 
v Lužických horách doráží první účastníci.
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Účastník

Vlak se monotónně pohupuje a více než polo-
vinu cestujících tvoří účastníci roverské akce 
Tymyán á.š. Liberec a Jablonec spojuje tramva-
jová linka a kroutící se silnice, liberecké a jab-
lonecké skauty má spojit právě toto setkání. 
Nálada ve vlaku je skvělá, vždyť všechny spo-
jují stejné zájmy – skauting, touha po dobro-
družství, kamarádi…

Prý nás čeká velká GPS, trocha přednášek 
a málo spánku. Víme málo, ale těšíme se hodně. 
Po chvíli pochodu se před námi objevuje Seleš-
ka, chata uprostřed Lužických hor. Tymyán á.š. 
právě začíná.

Organizátorka

Čas ale neúprosně letí a my s narůstajícím vzru-
šením odškrtáváme dorazivší účastníky. 30, 40, 
60, 70, až se nám počty zastavují na 71. Je tu sice 
pár opozdilců, kteří se ještě nenaučili chodit 
včas, ale to nám náladu nezkazí.

„Tak vás tady všechny pěkně vítáme…,“ aneb 
co jiného říci úvodem. Slovo si vzala naše „šéfo-
vá“ Skipy a už všem vysvětluje, kde se to vlast-
ně ocitli, nastiňuje, co je tu čeká, a samozřejmě 
nezapomíná zdůraznit, že návykové látky na 
tuto akci rozhodně nepatří. Když všichni více 
či méně nadšeně zamručí, že tomu rozuměli, 
můžeme přejít k samotnému programu.

„Tak fofrem, fofrem, ať už na sobě máte ty pře-
vleky!“ Jako divé se cpeme do kostýmů čaro-
dějnic a natahujeme na sebe staré svetry, sukně, 
zástěry a jiné prapodivné kusy oblečení. Sova 
zápolí s pěti malými ohništi, na kterých za chvil-
ku budou bublat naše čarodějné kotlíky.

Účastník

Lesem plápolá světlo pěti ohňů a u každého sto-
jí jedna čarodějnice. Pět čarodějnic, pět lektvarů, 
pět neřestí – lenost, nedochvilnost, nezodpo-
vědnost, nespolehlivost, neochota. Jak se dozví-
dáme, ty jsou největším problémem roverského 
kmene, a proto proti nim společně umícháme 

lektvar ze všech nejmocnější. Lektvar vařený 
společným úsilím všech přítomných.

Dnes už je ale příliš pozdě na shánění ingredien-
cí, zítra nás čeká perný den.

Po jedenácté večerní se vracíme zpátky do tep-
la Selešky. Ofi ciální program pro dnešek končí, 
ale všichni zůstávají ve společenské místnosti. 
Dlouho do noci se promítají krátké fi lmy a fotky 
z akcí roverských kmenů.

Organizátorka

Zatímco ostatní se bavili u promítaných fotek 
nebo jen tak mezi sebou, pro servis tým práce 
ten den nekončila. Podej, udělej, zkontroluj, 
nastříhej, vytiskni se ozývalo ještě dlouho do 
noci a bylo něco po druhé hodině ranní, když 
jsme se začali hrabat do spacáků.

Naneštěstí pro nás už ani ne za čtyři hodiny 
začal vřeštět budík, že už je čas vstávat, vždyť 
už je šest hodin, tak na co ještě čekáme…

Účastník

Budíček je moc brzo. Vylézáme líně ze spacáků 
a kodrcáme se ven na netradiční rozcvičku, jak 
slibují organizátoři. Před chatou stojí dvě břiš-
ní tanečnice a rozjíždějí čím dál složitější břišní 
tance, přičemž chtějí, abychom se k nim přidali! 
Několik odvážlivců to skutečně zkouší, ale vět-
šina lidí si po ránu rozcvičila jenom oči.

reportáže

České karaoke
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Venku je sychravo, a tak jsme rádi, že na řadu 
přichází vzdělávací blok. Můžeme si vybrat 
přednášky o extrémním roveringu, práci s la-
nem nebo třeba kurz komunikace. Pro každé-
ho něco. Hned potom se v týmech diskutuje 
o budoucím roverském setkání – každý může 
říct, jak by si takovou akci představoval.

Po obědě přichází nejočekávanější část programu 
– Velká strategická hra. Nejočekávanější a taky 
nejsložitější. Tým se musí rozdělit do několi-
ka skupin – šifrantů, sběračů, čichačů, nosičů 
a vařičů, navíc musí všichni dohromady posta-
vit čarodějnické koště. Šifranti musí vyluštit, jak 
uvařit lektvar, sběrači zas pomocí GPS hledají 
správné ingredience. To, že jsou ony ingredience 
správné, však poznají jen čichači. A nosiči, kteří 
ingredience donesou k vaření, musí překonat 
nástrahu v podobě lanové překážkové dráhy.

V naší skupině si rychle rozhazujeme role 
a jdeme na věc. Poprvé se mi dostává do ruky 
GPS, naštěstí je poměrně jednoduché naučit se 

s ní pracovat. Najít tu správnou ingredienci dá 
ale občas zabrat. Technika je nevypočitatelná, 
a zatímco v jednom momentě ukazuje deset 
metrů rovně, v dalším pak třicet doprava. Ještě 
že jsou na stromech uvázané fáborky s barvou 
naší skupiny. Šifranti doluštili, všechny ingredi-
ence jsou na místě. Zbývá už jen lektvar uvařit 
v kotlíku. A taky postavit koště, což na poslední 
chvíli stíháme. Velká strategická hra končí.

Organizátorka

A je tu dlouho očekávaný společenský večer. 
Jako překvápko pro ostatní jsme připravili kara-
oke českých hitovek. Naopak překvapení pro 
nás bylo, že máme večer zahájit. Místností se 
neslo „Páni a paní, vím jak se ruší žááál…“, nic 
jiného než Lady Karneval nás skutečně nena-
padlo. Dále už následují pecky v aranžmá účast-
níků – Decibely lásky, Holky z naší školky nebo 
legendární Máma. Není nikdo, kdo by si tento 
originální večer neužil a nepobavil se u něj. 
Zábava se opět protáhla do brzkých ranních 
hodin, ale my už spěcháme na týmovou poradu 
a přípravu na zítřek. Vždyť tentokrát vstáváme 
už v pět ráno!

Nedělní budíček se u účastníků nesetkává s vel-
kým ohlasem. Musí nasednout na koště a doběh-
nout k velkému kotli, kde slijí všechny lektvary 
dohromady. Vzniká tak lektvar nejmocnější ze 
všech, který každého zbaví nejhorších neřestí. 
Každý účastník ho musí ochutnat a za to dostá-
vá na památku dřevěnou lžičku.

Netrvá dlouho a ze Selešky odcházejí poslední 
účastnící Tymyánu. Dlouho připravovaná akce 
končí a nám je tak trochu smutno. Na druhou 
stranu jsme rádi, že to všechno máme za sebou. 
A těšíme se na další rok, na další dny plné akce 
a dobré nálady.

Zdeněk Chaloupka – M.P. (20 let), 
středisko Ještěd Liberec

Lucie Kolischová – Kulíšek (20 let), středisko 
Watakí Jablonec nad Nisou

Foto: Zdeněk Chaloupka – M.P.
Ondřej Peřina – Jerry

reportáže

 Ve víru luštění 
 Hledání ingrediencí pomocí GPS



propaga ní dopl ky

placky
27 různých druhů
pro nejmenší se Saurikem a jeho kamarády
pro skauty v edici Born to be scout
pro dospělé s logem
15 Kč

Náramky

karabiny
modrá a stříbrná varianta
laserem gravírovaný nesmazatelný nápis 
s logem
40 Kč

26 různých druhů
s raženým nápisem SKAUT
oblíbené svítící varianty
edice born to be scout

objednávejte na 
www.skaut.cz/obchod

nově i menší velikost pro vlčata 
a světlušky
35 Kč

z široké nabídky 
si určitě vyberete

inzerce pozvánka 
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Letíme domů – foto na rozloučenou

Soutoky jsou víkendovým setkáním vysokoškolských roverských kmenů a zájemců o jejich 
činnost. Letos se konaly již podesáté. A po osmi letech se vrátily zpět do Jihlavy. Hlavním 
motivem akce je výměna zkušeností mezi kmeny, ale také odreagování, zábava a poznání 
lidí fungujících na podobné vlně. Co se týče počtu účastníků, v posledních letech se ustá-
lil v rozmezí dvaceti až pětadvaceti. 
Po delší době byl organizátorský tým tvořen lidmi z více než jednoho kmene – letos 
Dýchánku a Jeremenka. I přes značnou vzdálenost Brna a Prahy nakonec organizátoři 
dokázali vytvořit bohatý a zábavný víkend.

Pátek

 „Tak to už by mohla být asi Jihlava, ne?“ pro-
bleskne mi hlavou jako již poněkolikáté během 
naší zdlouhavé cesty z Prahy. Kdo by čekal, že 
náš autobus z nádraží Florenc zamíří na sever, 
následně se stočí na Kolín a místo rychlé a poho-
dové cesty po dálnici (není to v případě D1 spíše 
oxymóron?) poznáme krásy silnic druhé a tře-
tí třídy. Jak už z použitého množného čísla asi 
vyplývá, na Soutoky nás cestovalo vícero. Takže 
zábava nevázla. Po téměř čtyřhodinové cestě 
(čili asi s hodinou a půl zpoždění), kdy jsem měl 
oseděné i vlasy na hlavě, náš autobus zastavil 
v centru Jihlavy. S dřevěnýma nohama jsem se 
vypotácel na čerstvý městský vzduch a děkoval 
směrem k hoře Blaník, že jsem jízdu přežil.

Nakonec jsme dorazili do školy, která se měla stát 
naším víkendovým útočištěm. Kromě vřelého 

přivítání nás čekal i teplý čaj a vynikající bábov-
ka. Díky našemu zpoždění jsme prošli seznamo-
vacím rychlokursem, abychom se vzápětí mohli 
ponořit do nejzásadnější aktivity pátečního veče-
ra. Byli jsme rozděleni na čtyři koedukované 
týmy z různých kmenů, dostali jsme několik vol-
ných listů papíru, několik fotek objektů v Jihlavě. 
Naším úkolem bylo vytvořit čtivé místní noviny 
a následně je odprezentovat ostatním. Pro mne 
to byl snad nejzajímavější program celého víken-
du. Posuďte sami. Mohli jsme prozkoumat pro 
mnohé do té doby neznámé město. Měli jsme 
možnost se tvůrčím způsobem vyjádřit, požíva-
li jsme k tomu hlavně slova, ale na řadu přišly 
i některé 3D objekty. A hlavně jsme se s některý-
mi více poznali a dobře se všichni pobavili.

Naší první zastávkou při sběru materiálu do 
novin byl jihlavský pivovar Ježek. V hospodě 
pivovaru jsme po půl litru kofoly vymysleli 

Soutoky 2008
(17.–19. 10. 2008)
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pro noviny název Jihlavský koštér a taky znač-
ku nového nealkoholického piva Dobrý řidič. 
A právě Dobrý řidič se nám stal osudným a pro-
následoval nás po celý víkend. Ale jenom v dob-
rém (jak už to má Dobrý řidič ve zvyku).

Náš redakční tým nakonec navštívil několik 
místních podniků. Bylo nutno sesbírat velké 
množství informací do novin a následně pore-
ferovat mimo jiné i o tom, kde se točí nejlepší 
kofola. A samozřejmě také propagovat naše 
noviny a naše pivo. A že naše propagace bude 
mít své výsledky, je jisté. Až budete číst tento 
článek, budu už sedět s generálním ředitelem 
Ježka a panem starostou Jihlavy. Nevěříte? Tak 
se někdy zkuste přesvědčit osobně. A až se vám 
do rukou dostane Jihlavský koštér, zkuste si 
k němu dát i Dobrého řidiče. 

Sobota

Hned ráno naše mužská část účastníků dostala 
bojový úkol připravit snídani. Mezitím pro nás 
slečny připravily taneční kreace. A následně již 
probíhala snídaně v trávě. 

V podstatě jsme celý den prezentovali naše 
kmeny, předávali si zkušenosti a získávali nové 
poznatky. A nejen to. Večer nás nakonec čekala 
třešinka na dortu. Návštěva jihlavského podze-
mí, které je známé mimo jiné i svítící chodbou. 
Nebo, lépe řečeno (a napsáno), díky médiím je 
známé hlavně kvůli této chodbě. 

Neděle

Dopoledne probíhaly ještě drobné aktivity na 
protažení těla. A standardně klasický úklid pod 
heslem: „Zanech po sobě větší pořádek, než byl 
před tvým příchodem!“. Po obědě následova-
lo zhodnocení celé akce metodou kruhu, takže 
se každý, kdo chtěl, mohl pár slovy vyjádřit. 
Vesměs panovala shoda v kladném hodnocení 
akce, i když byly připomenuty i drobné nedo-
statky.

Čas pokročil a nás čekalo poslední zastavení 
v naší společné cestě – návštěva věží kostela 
svatého Jakuba Většího. Tam jsme mohli na 

chvíli rozjímat při pohledu na město z ptačí 
perspektivy a při poslechu zvonů, než poslední 
tóny odletěly do dály.

Letošní setkání bych hodnotil z mé strany pozi-
tivně. Na Soutoky jsem jel hlavně s tím, že uvi-
dím známé tváře a poznám i někoho dalšího 
a taky si zablbnu. To se mi vrchovatě splnilo 
a k tomu jsem jako bonus získal spoustu nové 
inspirace. Nezbývá než dodat, že se snad dal-
ší setkání podaří uskutečnit s minimálně stejně 
kvalitním programem.

Jan Bezděk – BezĎa (26 let), Praha, 
Vysokoškolský roverský kmen Skrypta

http://jenik-si-pise-denik.blog.cz

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

www.soutoky.wz.cz

Letos zúčastněné vysokoškolské roverské 
kmeny:

Dýchánek – Brno http://www.dychanek.cz

Skrypta – Praha http://skrypta.wz.cz

Kolonie Jeremenko – Ostrava
http://koloniejeremenko.wz.cz

MeReKeTeKe – Bratislava

I velké děti si umí hrát
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Brm brm. Motor naskočil a už to jede. Naše autíč-
ko vyjíždí ještě za ranní tmy z Brna směr Wien a dál 
a dál. Cíl cesty: Hohe Wand a… nezapomenutelný 
zážitek. Vnitřní prostor auta je zaplněn smíchem 
a dobrou náladou a zvenčí dovnitř pronikají paprsky 
právě vycházejícího slunce. Na úvod musíme každý 
povinně ochutnat specialitu našeho řidiče, který tvr-
dí, že se to musí rychle rozkousat… Držím se jeho 
rad a po výkonu, za který by se nemusel stydět žádný 
přežvýkavec na pastvě, mám pocit, že má ústa shoří na 
popel, a říkám si, že tenhle den bude teda pěkně pekel-
nej. A byl. Když si vzpomenu na peripetie na kruho-
vých objezdech, točí se mi hlava ještě teď. Po chvíli 
odhazujeme mapu a řídíme se selským rozumem: ke 
skalám, které se před námi tyčí jak… Nu zkrátka jak 

jsme koukali do té mapy, prostě jsme si nevšimli toho 
jedinečného a nepřehlédnutelného masivu… Hlavně 
už rychle, už mě svrbí ruce. S malou zastávkou, aby-
chom se raděj ještě doptali nějakého domorodce a já 
mohl využít svou němčinu „Sprechen Sie English?“, 
parkujeme pod skalním masivem Hohe Wand, kam 
jsme konečně šťastně dojeli a kde se před námi maje-
státně tyčí vyhlídka Skywalk až na úplném vršku. 
Wow, tak až tam nahoru polezeme? Nu tak to bude 
mazec. Kolik? Dvě stě padesát metrů převýšení??? 
No jo, poprvé jedeme na ferraty a musíme si vybrat 
hned tu nejtěžší. Nesmíme si klást nízké cíle, že. Ale 
co, bude sranda. Polezeme všichni pěkně spolu. Jé, 
už se těším, to se zase nasmějeme, teda pokud nás 
ten smích brzo nepřejde. Sluníčko se opírá do stěny 

Zajištěné cesty
Byli jste s kmenem v lanáči a těšíte se, co vám redaktorka doporučí v tomto čísle? Tak 
to tedy hurá do Rakouska, Francie nebo Itálie na via ferraty! Ne, raději brzděme, via 
ferraty jsou přeci jen pro ostřílenější borce, ale může to být pro váš roverský kmen výzva 
do budoucna ;-).

nápady | CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?

Společně až na vrchol

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?
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Páni, to je ještě kus

a ze mě už lije pot, a to jsme ještě ve stínu. No jo, 
vypadá to, že si dnes asi trochu zamakáme. Ale což, 
aspoň uděláme něco pro zdraví, že. Naskakujeme 
do úvazků, narážíme kýble na hlavy a kontrolujeme 
jistící pomůcky. Matroš v pořádku, my jsme zatím 
taky relativně v pořádku, tedy pokud nezahrnujeme 
dlouhodobé duševní choroby, o kterých už stejně mezi 
sebou navzájem víme. Na závěr se ještě raděj ještě 
ptáme rakouských horolezců stojících vedle, kam že to 
vlastně máme lézt, když chceme tu cestu HTL, pač si 
nejsme zas tak úplně jisti, kudy… Přeci jen jistota je 
jistota a hlavně to přece nemůže být přímo ta masa 
šutrů před námi, třeba to je kousek vedle. Nabou-
chaní lezci si nás nejprve změří pohledy, usmějí se 
a pak ukazují tam, kam jsme si mysleli, že neukáží.Ta 
nejstrmější a nejvyšší část celého masivu.Uf, tak to 
jste mě, chlapci, moc nepotěšili. Tož já vás taky nepo-
těším, pač neumím německy. A hurá přes loučku do 
kopečka! Už stojíme pod stěnou, zlití vlastním potem, 
a to jsme ještě nezačali lézt. Naskakujeme natěšeně na 
skálu jako ostřílení kamzíci a rázem se z nás stáva-
jí opocení slimáci, kteří se pomalu plazí nahoru.Ty 
mede, to vypadá, že budu muset i něco dělat. Pomocí 
ocelových lan se jistíme, cvakáme do nich karabiny 
jak diví, hlavně nespadnout, to by byla šupa. Pěkně 
na sebe ve stěně čekáme, podporujeme se a hlavně se 
pořád smějeme, pač je to fakt sranda, krásný výhled 
a pocit, že dělám ne zas tak úplně bezpečný věci s lid-
ma, kterým důvěřuju a můžu s nimi sdílet všechny 
své pocity. Zažíváme spolu jedinečné chvíle, a když 
jsme asi po dvou hodinkách nahoře, jen těžko krotíme 
euforii. Sbíháme dolů k autíčku, svačíme, ventilujeme 
své dojmy, smějeme se a pomalu se chystáme domů. 
Tak tohle teda rozhodně nebylo peklo, to bylo nebe. 
A to doslova. Nu a na to si vezmeme specialitu našeho 
řidiče. Ať si ty nebeské pocity trochu okořeníme.

Via ferrata, klettersteig 
nebo zajištěná cesta?

V německy mluvících zemích se setkáváme 
s označením Klettersteig. Pojmenování „via 
ferrata“ se používá hlavně v Itálii. Jedná se 
o jednu z disciplín vysokohorské turistiky. Je 
to cesta v náročném terénu, který se často blíží 
lezecké obtížnosti IV–VI. podle stupnice UIAA. 
Ferraty zpřístupňují náročný horský terén širší 
veřejnosti. Cesty jsou nejčastěji jištěny fi xními 
ocelovými lany nebo řetězy, které jsou rozděle-
ny na úseky zhruba po jednom až pěti metrech, 

dále se můžeme setkat s různými typy žebříků, 
ocelovými stupačkami, kramlemi, zábradlími 
a lanovými mosty. 

Historie

Ferraty mají téměř sto padesát let tradice, jedná se 
o cesty vybudované rakouskými a italskými vojá-
ky v Alpách pro zpřístupnění náročných míst. 
Tyto cesty však nelze považovat za zajištěné ces-
ty, jaké známe dnes. Jedny z prvních ferratových 
cest vedly na vrcholy Dachstein, Gross Glocker 
nebo Zugspitze. Dnes jsou stavěny moderní Klet-
tersteigy, které jsou mnohem bezpečnější a jsou 
určeny vyloženě pro vysokohorskou turistiku.

Vybavení

Tak jako kdekoliv jinde v horách by měla být 
i na fermatách bezpečnost na prvním místě, 
proto potřebujeme kvalitní vybavení. Veškeré 
vybavení by mělo být certifi kované. Po každém 
větším pádu je nutné výbavu zkontrolovat, 
popřípadě vyřadit.

Helma – měla by dobře sedět na hlavě, aby nám 
při lezení nepadala a dostatečně nás chránila 
zejména před padajícím kamením nebo při pádu.

Sedací úvaz – doporučuji spíše úvaz kombino-
vaný (sedací a prsní, popř. celotělový), který 
lépe přenáší energii pádu na celé tělo, a zároveň 
při pádu zabraňuje přetočení hlavou dolů.

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?



Na skále jako ostřílení kamzíci

Ferratový sebejistící set – v součastné době 
má téměř každá renomovaná fi rma vyrábějící 
lezecké vybavení v nabídce ferratový set. Ten se 
skládá z tlumiče pádu, dvou smyc s karabinami 
s pojistkou (nejlépe automatickou), které slouží 
pro jištění na fi xních lanech, a krátké smyce pro 
spojení s úvazem.

Smyce s karabinou – hodí v případě, že potře-
bujeme v některém místě odsednout a zároveň 
manipulovat s ferratovým setem.

Kvalitní obuv – nejlépe kotníková, treková, 
popř. obuv určená pro VHT, při lezení sportov-
nějších, exponovaných náročných cest není na 
škodu mít v záloze lezečky, které nám zajistí jis-
totu i na malých stupech.

Rukavice – nejsou věcí, jejíž absence by snižo-
vala bezpečnost, ale vzhledem k tomu, že fer-
raty jsou jištěny ocelovými prvky, které mohou 
způsobit drobnější oděrky, je určitě oceníte.

Doporučuji také vzít na každé lezení (pro jed-
nu skupinu) jedno jistící dynamické lano, jistí-

cí pomůcky, prusík, jeden náhradní ferratový 
set a samozřejmě lékárničku. Nikdy nevíte, co 
všechno se může přihodit, proto je vždy lepší 
být připravený na cokoliv.

Lokality pro via ferrata

Ferratové lezení je nejvíce rozšířené v Rakousku, 
Francii a Itálii. Každá oblast je něčím specifi cká, 
proto je nejlepší prostudovat konkrétního prů-
vodce, kde najdete podrobné informace o dané 
oblasti. Jedna z nejbližších a velice pěkných loka-
lit se nachází zhruba dvě stě kilometrů od Brna 
kousek za Vídní. Jde o Hohe Wand, což je zhruba 
deset kilometrů široký vápencový skalní masiv, 
na kterém najdete dvanáct výborně zajištěných 
cest různých obtížností, kterým dominuje cesta 
HTL steig obtížnosti D/E. Na vrcholu najdete 
majestátní vyhlídku SkyWalk, která je předsunutá 
před zhruba dvě stě metrů vysokou skalní stěnu.

Luděk Žákovský (20 let), 
Moravské Budějovice/Brno 

foto: Michal Švancár
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Můžeš na úvod říci, co tě přivedlo ke studiu 
takového oboru, jakým je fi lozofi e?

Poprvé jsem se s fi lozofi í setkala, když mi bylo 
asi šestnáct. Bylo to na střední škole a již tehdy 
mi „náhodná“ výuka fi lozofi e přišla zajímavá.

Ale více jsem se jí nevěnovala. Znovu jsem se 
k ní dostala v oktávě a bavila mě, tak jsem si 
zkusila dát přihlášku (spíš tak bokem) na fi lozo-

fi i a dodnes myslím, že jsem udělala dobře…
Filozofi e mě bavit nepřestala.

Jak bylo těžké se na fi lozofi i dostat? Jaké byly při-
jímačky a jak ses na ně připravovala?

Přijímačky se skládaly ze dvou částí: první část 
byl překlad cizojazyčného fi lozofi ckého textu 
a interpretace tohoto textu a dalšího fi lozofi cké-

11(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK | nápady

,,Kam jen si to v únoru podám přihlášku? Jakou mám šanci se na vybranou školu dostat? A co 
potom, až školu vystuduji? Najdu vůbec práci?“ Možná právě vy, čtenáři „Kmene“, hledáte 
odpovědi na některou z takovýchto otázek. Rubrika (Ne)jen studiem živ jest člověk se vám 
pokusí rozkrýt některé z tajů vybraných studijních oborů. Tentokráte studia fi lozofi e…

Počasí, fotbal i Platon

Filosofka Justýna

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK

Justýna Trlifajová se narodila v Praze (1985). V první třídě začala chodit do skautského oddílu 
Lomikámen, který se později spojil s oddílem Lumturo.Ve skautu strávila s přestávkami téměř 
patnáct let, až do roku 2005. V současné době studuje fi lozofi i na Filozofi cké fakultě a výtvarnou 
výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
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ho textu v češtině, druhé kolo byl pohovor nad 
přečtenou literaturou (čtyři povinné a další voli-
telné knihy).
Jak jsem již řekla, na fi lozofi i jsem si dala při-
hlášku spíš na zkoušku a doma mě od tohoto 
nepraktického nápadu spíše odrazovali, takže 
jsem se příliš na přijímačky nepřipravovala. 
Do druhého kola jsem se, myslím, dostala díky 
tomu, že jsem v té době uměla poměrně dobře 
anglicky.
Po prvním kole jsem strávila týden zavřená 
v knihovně a četla na poslední chvíli literaturu 
(příliš jsem s postupem nepočítala) a také jsem 
navštívila svého známého fi lozofa Zdeňka Kra-
tochvíla, který mi velmi pomohl vybrat, co si tak 
můžu ještě stihnout přečíst, a osvětlil mi někte-
ré klíčové pasáže (myslím, že bez této pomoci 
bych se nikam nedostala, protože mé znalosti 
v oboru fi lozofi e byly téměř nulové).

A co bys poradila těm, pro které by fi losofi e byla 
vysněným oborem a chtěli by se na přijímačky 
připravit co nejlépe?

Poradila bych jim, aby si četli texty, které byly 
u přijímaček použity v minulých letech (to jsem 
vlastně také dělala) a další podobné texty a zkou-
šeli si je překládat, mluvili o tom s někým, kdo 
tomu rozumí. A vůbec se snažili trochu do fi lo-
zofi e proniknout (navštěvovali přednášky, čet-
li…). Myslím, že pokud má člověk zájem a snaží 
se, má velkou šanci. A ať to raději nenechávají 
na poslední chvíli. Je sice těžké začít fi lozofovat 
od nuly, když člověk nezná fi lozofi cké termíny, 
ale odněkud se začít musí.

 Myslíš, že má šanci se na fi lozofi i dostat i někdo, 
kdo se s ní na střední škole vůbec nesetkal a nemá 
ve svém okolí nikoho, kdo by se ve fi lozofi i orien-
toval?

Pokud má zájem, tak myslím, že si někoho vždy 
najít může, přestože se možná k fi lozofi i dostane 
až později. Když o ní třeba vůbec nemá ponětí… 
nevím, v takové situaci jsem nebyla, cesty lidi 
jsou různé :-) Ale dostat se k ní může, myslím, 
vždy.

Dobře. Přejděme teď k samotnému studiu. Šla 
jsi fi lozofi i studovat s nějakými očekáváními, 
a pokud ano, splnila se, respektive v čem ano 
a v čem ne?

Moc velké ponětí o tom, co mě čeká na fi lozofi i, 
jsem neměla. Byla jsem spíše zvědavá, ale nemě-
la jsem žádnou určitou představu, tak nemohu 
říct, že by se mé představy naplnily nebo nen-
aplnily. Snad ale právě zvědavost, se kterou 
jsem šla na fi lozofi i, je důležitá i pro fi lozofová-
ní „ve škole“, takže jsem vlastně pokračovala 
v „představě“, která mě k fi lozofi i mimo jiné 
přivedla.

Mohla bys nějak stručně popsat, jak vypadá 
samotné studium? Co děláte na přednáškách 
a seminářích? Co tě třeba překvapilo (bylo-li 
něco takového)?

Student musí absolvovat čtyři zkoušky z his-
torie fi lozofi e, dvě zkoušky z živých jazyků, 
zkoušku z latiny, základů řečtiny, logiky, feno-
menologie, analytické fi lozofi e a etiky/politické 
fi lozofi e. Výuka se většinou skládá z přednášek 
a seminářů.
Na přednáškách vyučující přednáší (kupodivu) 
a na seminářích se většinou čtou texty, přičemž 
každý týden má někdo referát na daný úsek. 
A co mě překvapilo?
Zpočátku vše – vysokoškolský způsob studia 
vůbec. Příjemně mě překvapilo zejména to, 
že nás bylo málo a všichni jak mezi sebou, tak 
s ostatními jednali velmi „kultivovaně“. Ona 
fi lozofi e člověka asi dost vychová, ale někdy je 
to možná trochu na obtíž…

Dá se říci, že studium fi lozofi e výrazně změnilo 
tvůj pohled na svět?

Myslím, že každé studium člověka ovlivní, 
nakolik, to záleží asi na tom, jak se mu věnuje, 
jak ho to baví. Filozofi e je, myslím, (i když snad 
nejen) velké cvičení v přemyšlení a formulování 
myšlenek, což pak člověk může použít i v běž-
ném životě, kdy se věci najedou ukazují jiným 
způsobem než dříve. Asi bych řekla, že tímto 
cvičením člověk může lépe formulovat formál-
ně, ale další strana je obsah – když člověk někte-
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rému učení i „důvěřuje“, bere ho za své.
No ale teď myslím, že jsem zrovna ukázala, jak 
neumím formulovat to, co chci říct :-)
Tak fi lozofi e mě ovlivnila po obou „stránkách“.

Můžeš nám něco říci o svých spolužácích? Pro-
zrazuje nějak fi lozofa jeho zevnějšek?

Filozofové jsou trochu „mimo“ a trochu „bláz-
ni“; mají svůj myšlenkový svět, ale jsou to větši-
nou zajímaví lidé, kteří umí výborně vystihnout 
některé věci, jichž si člověk normálně nevšimne, 
umí jít pod povrch. Je zajímavé s nimi mluvit.

Je mezi tvými spolužáky z fi lozofi e hodně těch, 
kteří ji studují v kombinaci s jiným oborem, 
případně dělají dvě vysoké školy jako ty nebo už 
mají nějaké VŠ studium za sebou?

Většina a většina to nestíhá. Je to hodně různé: 
jazyky, politologie, ekonomie, matematika, logi-
ka… Nevím, co převažuje.

A jací jsou učitelé? Jsou také trochu „mimo“ 
a „blázni“, nebo jsou to spíš myslitelé připomí-
nající Rodenova fi lozofa?

Jsou to myslitelé. Oni často i ti, co jsou tro-
chu „mimo“ běžnou realitu, nemusí být úplně 
neschopní, ale naši učitelé nejsou ani mimo (tře-
ba z toho trochu vyrostli). A navíc si myslím, že 
být mimo a být myslitel se nevylučuje.

Máš představu o tom, co bys po skončení ško-
ly chtěla dělat? Lze se vůbec fi lozofi í dnes 
(u)živit?

Nejsem si úplně jista, co budu dělat, ale pravdě-
podobně se fi lozofi í živit nebudu. Asi bych chtě-
la učit (ale ne třicet let furt dokola a být úča).
A jestli se lze fi lozofi í uživit? Několik výbor-
ných fi lozofů se svým oborem uživí a ostatním 
to může pomoci v mnoha jiných oborech.
Prý se hodně studentů fi lozofi e uplatní jako 
novináři. 

Je mezi učiteli na fi lozofi i někdo známý či někdo, 
kdo má podle tebe opravdu výrazné charisma – že 
už jen on sám může někoho pro fi lozofi i získat?

Myslím, ze máme výborné učitele – narozdíl tře-
ba od jiných kateder fi lozofi cké fakulty. Výraz-
ných osobností tam je celá řada, snad všichni, 
nerada bych někoho opomenula (podívejte se 
na www stránky). Já jsem se setkala třeba se 
zmíněným Zdeňkem Kratochvílem, Pavlem 
Koubou, Filipem Karfíkem, Štěpánem Špinkou, 
Marinou Barabas, Lenkou Karfíkovou, Jakubem 
Čapkem.
Záleží na typu člověka, kdo vás ovlivní a získá.

Liší se nějak studentský život fi lozofů od ostat-
ních studentů? Bavíte se třeba v hospodě o Pla-
tónovi, místo o počasí a o fotbale?

Bavíme se i o počasí a o fotbale, ale sklouzává to 
k tomu Platónovi.

Myslíš, že dnešnímu světu orientovanému na 
ekonomický zisk by prospělo trochu více fi lozo-
fování?

Určitě :-) Ale aby to fi lozofování taky k něčemu 
vedlo.

Za rozhovor s Justýnou děkuje 
Štěpán Mairovský!

foto: archiv autorky

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK | nápady

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK

Linky do kapsy 

Univerzita Karlova, Ústav fi lozofi e a religio-
nistiky – http://ufar.ff.cuni.cz

Masarykova univerzita, Katedra fi lozofi e
http://www.phil.muni.cz/wkfi 

Univerzita Palackého, Katedra fi lozofi e 
http://kfi l.upol.cz

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra 
fi lozofi e – http://www.kfi .zcu.cz/index.php



14

Robert Fulghum - příjemný společník na cesty

Vicky Cristina Barcelona

Vicky je zásadová a konzervativní, její kamarád-
ka Cristina je naopak otevřená a nespoutaná. Obě 
odjedou na dovolenou do Barcelony, kde se sezná-
mí s bohémským malířem Juanem. Nový snímek 
Woodyho Allena je plný slunce, vína, hudby, špa-
nělského temperamentu a hlavně propletených 
vztahů hlavních postav. Všechny tyto složky jsou 
mistrně skloubené a z hereckých výkonů Javiera 
Bardema a Penélope Cruz na diváky srší svěžest 
v každém záběru. Ačkoliv se může zdát, že fi lm je 
příliš podobný Allenovým starším dílům a liší se 
jen zasazením do evropských lokací, díky hravos-
ti a lehkosti scénáře tomu tak není. Vicky Cristina 
Barcelona je zaručený recept na to, jak se v zim-
ních měsících nechat opít slunným vakuem.

Martin Černý – Čejný (19 let), 
Praha/Veselí nad Lužnicí

http://czejny.blogspot.com

Co jsem to proboha udělal?

Ptá se Robert Fulghum ve své knížce úvah a ese-
jů. Povídky jsou rozděleny do tří částí podle 
míst, kde během roku autor střídavě žije, což je 
Kréta, utažský Moab a Seattle. Atmosféra dané-
ho prostředí je právě to, co vás při čtení okouz-
lí. Zatímco příběhy z Kréty se týkají specifi cké 
krétské nátury a prvního autorova seznamování 
se s místními zvyky, moabská a seattleská část 
jsou pro změnu plné postřehů z každodenního 
života, které se nás týkají, ale nad kterými se 
málokdy pozastavíme. Pokud jako já potřebuje-
te krátké čtení do autobusu, šaliny nebo metra, 
neváhejte – vždyť co je lepšího než se po ránu 
z plna hrdla a upřímně od srdce rozesmát:)!

DOX

DOX je nově otevřené holešovické Centrum 
současného umění zaměřené na současnou 
uměleckou tvorbu českých i zahraničních uměl-
ců. Moderní zařízení umožňuje instalace několi-
ka výstav najednou v rámci osmi prostor, a tím 
splňuje nároky současného umění na variabilitu. 
Vystavováno by mělo být umění ze Spojených 
států a Evropy, do budoucna i z Asie. Zahajova-
cím projektem je od 20. října do 8. února trvající 
výstava Vítejte v kapitalismu! Její součástí jsou 
hlavně díla španělského malíře Josého-Maríi 
Cana věnovaná symbolice světa fi nančních 
transakcí. Z českých umělců budou zastoupeni 
například M. Bielicky a D. Lang.

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

Za Vicky s Fulgumem do DOXu
Také jste zvědaví, kam a na co nás v tomto čísle pozvala redaktorka Kulturních stříp-
ků? Máte rádi chvíle, kdy usedáte do měkké sedačky v kinosálu? Tak to se určitě nechte 
pozvat na nový fi lm Woody Allena. Pokud ale spíše hledáte četbu na cesty, příjemným 
společníkem by pro vás mohla být kniha Roberta Fulghuma. A poslední pozvánka nejspíše 
nejvíc potěší nadšence do výtvarného umění a architektury, neboť zve do nově otevřené 
největší soukromé galerie u nás…

KULTURNÍ STŘÍPKY

nápady | KULTURNÍ STŘÍPKY
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Knížky a tajemství

Možná to zní jako klišé, ale číst knížku není jen 
čtení slov. Knížky nám poskytují jedinečnou 
možnost použít naši fantazii vedenou jedineč-
nou osou příběhu. Faktem je, že ne všechny 
knihy jsou dobré. Existují však i ty, které se 
vymykají. Jedním z nich je Alchymista brazil-
ského autora Paula Coelha. Toto dílo je notoric-
ky známé díky svým esoterickým přirovnáním 
a metaforám. Čteme-li dostatečně pomalu, dává 
ten příběh netušené možnosti.

Další knihou, která opravdu stojí za to, je roz-
sáhlé dílo patnácti knih Egypťana Sinuetha. 
Najdete tam obraz lidské přirozenosti tak jak, ji 
možná ještě neznáte. A jak se projevuje i v dneš-
ním světě.

Skauting jako kultura?

Mezi kulturní počiny však taky patří neuvěřitel-
né množství dalších věcí. Je poměrně zajímavé, 
že tam lze zařadit i skauting. Každý ví, že skau-
ting je systém výchovy. Z našeho pohledu se 
může jevit i jako celé, celičké kulturní prostředí. 
To se týká jak skautingu jako celku, tak i symbo-
lických rámců v jednotlivých oddílech.

Symbolický rámec je taková „kultura“ v kul-
tuře. Má svoje vlastní pravidla, způsoby jed-
nání, platidla, odměny… A když ho rozvíjíme 
jako náš druhý svět, bude se po čase skutečně 
podobat tomu našemu. Vyjma právě toho, čím 
je odlišný ☺.

„Tohleto že je kulturní záležitost?“

Kultura je určována společností a společnost 
tvoříme my sami, takže až nám bude zase 
někdo tvrdit „Tohleto že je kulturní záležitost?“, 
má možná pravdu, ale možná taky ne. Všeli-
cos z toho, co nám kultura dává, je pozitivní, 
ale ovlivňuje lidi i negativně. Jako u všeho je 
důležité vybírat.

Kultura dle Massy je vše kolem nás. Knihy, 
kina, komorní koncert… To všechno je kultura. 
Je toho hodně. Nu, a každý si z toho musí vybrat 
sám. Z mé strany je nejlepší spousta písmenek 
ztracených kdesi v hlubinách natištěného papí-
ru. Knihy jsou metlou lidstva.

A kultura je jednou z věcí, ve kterých objevuje-
me svět takříkajíc v kapce rosy.

foto: Jiří Maršík – George

Kultura podle Massy
KULTURA PODLE…

Massa Kassa z Berušek

KULTURA PODLE… | nápady

Osoba Massy Kassy je celkem obyčejná, až 
praštěná. Tomu odpovídá členství v družině 
Berušky SC3NA. Všichni se ptají, co to je, ta 
přezdívka. Berte to jako jméno a příjmení.



16

Pro ty, kdo věří

Miluji myšlenky judaismu, zvyky a tradice této 
kultury. V této souvislosti jsem si oblíbila kni-
hy amerického židovského spisovatele Chaima 
Potoka. K tomuto autorovi jsem se dostala díky 
své školní práci a jsem za to vděčná. 

Píše o židovské kultuře a každodenním životě 
všech, kteří věří. Jeho příběhy jsou podány tak, 
jak je zažil, vnímal svět okolo sebe a byl pozna-
menán díky působení různých společenských 
a politických vlivů. Včetně druhé světové války, 
která se hlavně zrcadlí v díle Davitina Harfa. 
Toto dílo je výjimečné především tím, že hlav-
ní hrdinkou je dívka, Ilana Davita Chandalová, 
která nepochází z klasického židovského pro-
středí. Její matka je nevěřící židovka, otec nevě-
řící křesťan. Illana uprostřed světových konfl ik-
tů předčasně opouští dětství a hledá své místo 
v životě i ve víře. Kniha je pro mne oblíbená 
a kouzelná tím, že je plná hledání sama sebe, je 
psána jednoduchým bezprostředním jazykem, 
syrově, tak, jak to v životě chodí, a taky proto, že 
se sami s takovými okamžiky můžeme setkat.

…pro uši i duši

Má náklonnost k judaismu se promítá i do výbě-
ru hudby. Nevím, co mi na tom tak učarovalo, 
možná určitý nádech dálek, kouzlo cizího jazy-
ka, kultury, jednoduché nápěvy obsahující vel-
kou myšlenku. Jedná se o dívčí vokální soubor 
Adash (http://adash.osu.cz/) pod vedením Doc. 
Tomáše Novotného, vyučujícího na Ostravské 
univerzitě. Směsice dívčích hlasů zpívajících 
hebrejsky i německy, rozléhající se po kostele, 
je pro mne nezapomenutelným zážitkem. Další 
prvky této kouzelné hudby můžeme najít v pís-
ních od Jaromíra Nohavici, hlavně v písni Dance 
Macabre. Poslechněte a uslyšíte sami. 

Pozvánka mezi osmitisícovky

Lezu pomyslné osmitisícovky a „šedivé“ dny se 
mění na dny plné adrenalinu a překonávání jed-
notlivých metrů. Tímto bych tě chtěla pozvat mezi 
nás sdílet společného ducha hor, zahloubat se do 
našeho časopisu (www.k-vrcholum.blog.cz), tvořit 
společnou kulturu, sdílet strasti a slasti lezeckého 
života. Hledej na www.skauting.cz/skunipa a zdolej 
svou horu.

„Život je jednou velkou horou, nenech si ji unik-
nout.“

Autor fotek: Jiří Slavík – Neználek

Kultura podle Kristy
KULTURA PODLE…

nápady | KULTURA PODLE…

Krista a její milovaný sob (nebo los?)

Kristýna Johnová – Žížala je studentka 
1. ročníku VŠ, obor Sociální práce na Ost-
ravské univerzitě v Ostravě, pomocná ruka 
OBROKu 09. Člověk milující jiné kultury, ná-
boženství, smích, barvy, tvoření, fotografi e, 
příčnou fl étnu a zářící oči svých blízkých.

Kultura je podle mne to, co člověka oslovuje a jak-
koliv naplňuje jeho duši, uši, oči, nos…prostě 
celou jeho bytost.
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Je to fajn? …Je to fajn!

Roverský kmen pod názvem Sakura už vlastně 
existuje hodně let, přesně…několik ☺. Původně 
vznikl z přestárlého skautského oddílu. Plány 
byly velké, ale bohužel nikdo neměl chuť za to 
vzít a myšlenka roveringu se pomalu, ale spíš 
jistě vytrácela a měnila se na pouhou položku 
v registraci. 

Obrat k lepšímu sliboval rádcák, který probíhal 
na přelomu let 2003/2004 a vytvořila se na něm 
skvělá parta lidí majících chuť něco podnik-
nout. V té době jsem začal uvažovat o založení 
roverského kmene a nebylo nic snadnějšího než 
se zúčastnit posledního víkendu a vyrukovat 
s touhle myšlenkou mezi účastníky. A tak se sta-
lo, že semínka roveringu dopadla na úrodnou 
půdu a 20. 3. 2004 večer při petrolejce vyklíčila 
v Matějovicích na Šumavě nová Sakura. Kmen 
vznikl z roverů dvou oddílů střediska Limba 
Plzeň v původním složení deseti členů. Prv-
ní společná víkendová akce na sebe nenechala 
dlouho čekat. Jmenovala se „Putování za svět-
lem“ a díky ní jsme získali další dvě nové člen-
ky. V následujících letech probíhala obvyklá 
fl uktuace, takže se stále scházíme přibližně ve 
stejném počtu, ale v různém složení. Zajímavos-
tí (exotem) je i náš externí člen Elvis z Mostu.

Čím jsme jiní, zvláštní? 

Možná tím, že jsme takovým kmenem „nadivo-
ko“. Co je tím myšleno? Jsme živým důkazem 
toho, že kmen může fungovat léta i bez jakých-
koliv pravidel, stanov, rituálů, zákonů a slibů. 
Určitě někdo podotkne: „A co je to tedy za 
rovering?“ Vlastně nevím. Někteří z nás urči-
tě občas přemýšlí o tom, co je to vlastně ten 
rovering a jestli to, co děláme, je opravdu to 

ono. Ale proč to řešit, proč škatulkovat. Pravi-
del, řádů a nařízení máme ve skautingu čím dál 
tím víc, tak proč nezaložit roverský kmen jako 
takovou oázu klidu? Možná se o něco ochuzuje-
me, ale jistě nás to v lecčems obohacuje. A to, že 
existujeme již téměř pět let, je důkazem toho, že 
nás to spolu pořád baví a…je to fajn.

Hejky (25)

Naše činnost

Scházíme se zpravidla jednou do měsíce na 
kmenovkách – navštěvujeme kulturní akce, 
výstavy nebo si zasportujeme, většinou násle-
duje i rokovací část někde v čajovně či kavárně. 
Osvědčila se nám funkce kmenovníka, který na 
kmenové diskusi shromažďuje nápady a poté 
sám kmenovku zorganizuje nebo někoho pově-
ří. Nezastupitelné místo mají naše tradiční akce 
– podzimní Křivoklání, společný Silvestr, výroč-
ka nebo prázdninové expedice, při kterých nás 
to táhne podezřele na východ (Dobrovolníci pre 
Tatry, Absolut rover moot, rumunský Banát). 
Rádi cestujeme, zajímáme se o moderní aktivit-
ky, jako je geocaching, parkour nebo slackline. 
Tvoříme fotoromány a chceme vyrobit „crazy-
klip“. Nemůžeme chybět ani na celorepubliko-
vých akcích (Rover connection, Obrok) nebo na 
akcích plzeňského roveringu ( Memoriál Vráti 
Kdýra, Plzeňské roverské setkání, Písečný červ, 
Maškaráda, Guma). Přesto, že se pravidelně 
snažíme zapojit do charitativní činnosti (Kap-
ka, Postavme školu v Africe), rádi bychom ješ-
tě prohloubili naši činnost v duchu roverského 
hesla „Sloužím“, zejména ve vztahu k ostatním 
roverům. 

kolektiv Sakurčat

V březnu příštího roku oslaví náš roverský kmen pět let své existence. Je to hodně, nebo 
málo? Na RK je to myslím slušné, pět let už je dost dlouhá doba na to se ohlédnout a reka-
pitulovat. Naplnili jsme těch pět let opravdu roveringem?

Na návštěvě 
u Sakury



Ideální kmen bez problémů? Ale kdeže!
Když zakládáte RK, je to, jako když se zamiluje-
te – vezete se na vlně euforie, nic není nemožné, 
vše se zdá být snadné, zábavné, všichni si rozu-
mí a slovo problém jako by ani neexistovalo. 
Druhou etapou je postupné střízlivění a zákoni-
tě přijde i nějaká ta krize. Pokud ji ale překonáte, 
je váš kmen o to silnější. 

Tímto procesem si prošel i náš kmen. Po počá-
tečním nadšení přišly první rozpory, absence, 
odchody, neshody a rozchody. Najednou jsme 
zjistili, že tak jako v běžném životě, i v kmeni 
lidé „hrají“ dvě různé životní role – ti, co táh-
nou pomyslnou káru, a ti, co se na ní zvesela 
uvelebí a pěkně se vezou. To ale není samo 
o sobě problémem, tak to v životě prostě chodí. 
V kmeni se to naopak stává výzvou pro tahouny 
– jak vymyslet něco úžasného, jak docílit toho, 
aby i ti, co se vezou, zůstali, nevyskočili na kraj-
nici a třeba občas pomohli táhnout. Paradoxem 
menších kmenů totiž zůstává fakt, že čím méně 
„pasažérů“ si v kmenové káře vezete, tím se stá-
vá těžší a těžší.

V čem byl tedy náš zakopaný pes? Je to problém, 
se kterým se potýkáme od počátku existence 

našeho kmene – většina „Sakuráků“ jsou tzv. 
„aktivisté“. Nenechte se mýlit, nepřivazujeme 
se k vratům Temelína, spíše je to myšleno tak, 
že kromě kmenování máme desítky dalších sou-
kromých zájmů a aktivit, tudíž je každý z nás 
téměř denně postaven před zásadní rozhodnutí 
– kmen, či nekmen? V této situaci se opravdu 
těžko hledá volný víkend na akci, o které všich-
ni vědí, že bude super, ale přesto nejsou někteří 
schopni se kvůli ní vzdát něčeho jiného! A tím 
se dostávám asi k jádru toho zakopaného pud-
la – dokážeme společně vymyslet úžasné věci, 
dokážeme se pro něco nadchnout, ale již mno-
hem těžší pro nás je něco dotáhnout do úspěš-
ného konce!

Na závěr by se hodilo nějaké poučení, že? Co 
třeba… Pokud jste v první fázi existence kme-
ne nebo teprve plánujete jeho založení, zkuste 
si sednout ke svému oblíbenému nápoji a hodit 
řeč o tom, kam by měl váš kmen směřovat, jaký 
cíl bude mít vaše činnost a zda jste tomu ochot-
ni něco obětovat. To je mnohem důležitější než 
stovky kmenových pravidel, zásad a stanov. 
Není důležitá forma, ale obsah!

Hejky & spol.

Co jsme přece jen dotáhli, 
aneb inspirace k činnosti

Silvestr v tee-pee

Na těchto řádkách jsme se rozhodli podělit se 
o inspiraci v podobě exkluzivního, vymazlený-
ho a vyuzenýho trávení Silvestra. Chcete spo-
lečně přivítat v kmeni nový rok, a nemáte kde? 
Máme řešení! 

Co budeme potřebovat: 1 tee-pee, 1 lining do 
tee-pee, minimálně 11 tyčí, louku a dalších pár 

Sakuráci bubáci

inzerce 
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podstatných zbytečností. Taky je třeba si zabalit 
hodně teplého oblečení, spacáků, dek, karima-
tek a samozřejmě jídlo dle počtu strávených dní. 
Tak, a to už je všechno připraveno pro přesun 
na louku. Jakou zvolit metodu transportu, to 
necháme na vás, protože sbalené sedmimetrové 
týpko není žádný drobeček. My jsme si nepo-
třebovali nic dokazovat, proto jsme si ho na 
louku barbarsky odvezli autem… Zde nutno 
podotknout, že teepeeovky pro stavbu je dob-
ré si připravit už za teplého počasí a nehledat 
soušky v mrazu.

Postup stavby tee-pee pro neznalé je k vygo-
oglení někde na internetu, a jak praví jedna 
chytrá příručka, „Stavba tee-pee je pro zkuše-
ného táborníka otázkou několika minut“. Takže 
po tom, co ho třikrát přestavíte, abyste zjistili, 
že nejlepší to stejně bylo napoprvé, a na čtvrtý 
pokus už je poněkud tma, se můžete zabydlet. 

Brzy zjistíte, že vám není teplo tak, jak by mělo, 
takže uvnitř vyrobíte oheň. Od této chvíle začne-
te všichni vonět jako uzená treska. To ale neva-
dí, důležité je, že se teplota uvnitř tee-pee pře-
houpne do plusových hodnot. V průběhu dne 
můžeme provozovat aktivity, jako jsou různé 
deskové hry, slovní kopaná, pojídání chlebíčků, 
utopenců a buřtů. To vše většinou s tělem ukry-
tým ve vlastním či cizím spacáku (nejlépe obojí 
najednou). Kdo má radši venkovní prostředí, jistě 
uvítá možnost výletů a procházek po okolí tábo-
řiště. Pokud je sníh, můžeme třeba vyrazit běž-
kovat nebo nasadit sněžnice a prozkoumat okolí. 
Navečer po teplém jídle jen tak pokecáte a spát. 
Usíná se krásně, dobrovolně, zato rána jsou vel-
mi brzká a nepříjemně vlezlá (pokud se ovšem 
nenajde někdo, kdo bude v noci přikládat). Až 
nastane velký den „S“, jistě máte pro slavnostní 
příležitosti svůj vlastní kmenový rituál.

Na závěr je třeba upozornit, že než na takovou 
akci vyrazíte, je třeba pamatovat na to, že týpko 
bude třeba někde vyvětrat a usušit. Bohužel pro 
tuto činnost jaksi nemají pochopení ani sousedé, 
ani oddíloví činovníci. Čert ví proč, snad proto, 
že si na pěkně strávený voňavý Silvestr vzpo-
menete při každém vstupu do klubovny ještě 
v létě následujícího roku.

Digi (22) & Mrtvočich (15)

Naše kroky do budoucna
I přes některé problémy i skvělé zážitky šlape-
me dál svojí vlastní cestou. Zůstalo nás sice již 
o něco méně, než nás na cestu vyrazilo, ale my, 
co jsme zůstali, o sobě již víme, že to myslíme 
vážně. Získali jsme nadhled, už tolik věci neřeší-
me, hledáme hlavně to pozitivní, co nás spojuje. 
Nesnažíme se již dohnat to, co jsme nezvládli 
na začátku, ale žijeme současností a nyní vlast-
ně i budoucností. Naším největším úkolem do 
budoucna je podchytit novou generaci roverů 
ve středisku. Ne je držet za ručičku, ale jen jim 
ukázat cestu k roveringu. A když se jim bude 
zamlouvat, vezmeme je s sebou a uvidíme, třeba 
za dalších pět let, až rozkvetou sakury, oslavíme 
společně další kulaté výročí našeho kmene.

Honza Sedlák – Hejky (25 let), Plzeň 
http://sakura.skauting.cz

foto: Jirka Hais – Digi & samospoušť

pozn. redakce – pokud by vás zajímalo, co 
je to geocaching, parkour nebo slackline 
nebo byste se jen chtěli dozvědět o těchto 
aktivitách více, můžete zavítat na webové 
stránky:

http://www.geocaching.cz
http://www.parkour.cz
http://www.slackline.cz

pozvánka 
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Pecky(,) do světa!
Každá pecka musí jednou do světa…
Už jste byli studovat v zahraničí? Ne? Není to tak těžké… Stačí jen zjistit, jaká má kri-
téria pro vycestování vaše fakulta, a když blbá (pro vás:), zkuste to přes jinou nebo 
sami :) Bára z Jindřichova Hradce vyrazila do Aachen, Tee-pee rovnou přes oceán. A že 
trocha iniciativy přinesla spoustu zážitků i zkušeností, se můžete dočíst na následujících 
řádcích.

nápady | PECKY (,) DO SVĚTA

Pár dní jsem truchlila a pak jsem se rozhodla, že 
o tu zkušenost opravdu přijít nechci (však Rych-
lé šípy se nevzdávají, což?:)). Jsem z UK, fakulta 
medicíny v Plzni a jednoduše mě napadlo zved-

nout telefon a poptat se na dalších fakultách UK, 
jak je to s volnými místy. No a štěstí přeje odváž-
ným, takže jsem za pár týdnů už komunikovala 
s fakultou medicíny v německých Aachen.

PECKY (,) DO SVĚTA

Oslava Velikonoc v mezinárodním kolektivu

Medičkou v Aachen 
Studuju medicínu. Ve čtvrťáku jsem si podala přihlášku na program Erasmus. Zájemců 
o vycestování bylo z celé fakulty sice jen sedm, ale místa v cizině jen čtyři, a protože na 
červený diplom známky nemám, na mě se prostě nedostalo.



PECKY(,) DO SVĚTA!

Pár organizačních rad:

1.  Obecně jsou méně žádané (tzn. dostupnější) 
německy mluvící země, lidé umí asi víc ang-
ličtinu.

2.  Pokud se na vás nedostane, zkuste jiné fakulty 
(i jen s podobným zaměřením),smlouvy jsou 
většinou mezi univerzitami, ne fakultami.

3.  Někdy se podaří si vyhlídnout univerzitu 
v cizině, a pokud s ní vaše škola nemá smlou-
vu, zkuste to navrhnout (opravdu jsem to 
u kamarádky zažila, takže za pokus to stojí).

4.  Jako erasmák dostanete prima stýpko, takže 
osobně jsem nepotřebovala o nic víc, než mi 
rodiče přispívají v ČR (ale Německo je levné, 
např. ve Skandinávii je to horší).

5.  Většina univerzit má přidružené organizace, 
které se starají o program pro zahraniční stu-
denty (můžete, ale nemusíte využít), a je dob-
ré se na studijním cizí fakulty zajímat o mož-
nost „přidělení“ místního studenta, který vám 
pak ukáže, jak a co ve škole funguje.

6.  Majetnější z nás si na většině univerzit mohou 
studium prostě zaplatit – v Aachen to bylo 
500E za semestr.

A jaké to bylo?

Těšení se, spousty příjezdové administrativy, 
objevování krás nového města, seznamování 
s lidmi z celého světa, procítěné poznání, že 

jsem Evropanka a např. asijská mentalita je nám 
opravdu vzdálená, úžas nad lidskostí německé-
ho zdravotnictví, šok z ochoty německých spo-
lužáků, prodavaček i lidí na ulici, ztráta naivní 
představy, že všechno „tam na západě“ je lepší, 
erasmácké párty i výlety…a překvapené „zít-
ra jedu domů“, vděčnost za bohaté zkušenos-
ti…zamilovala jsem si ten adrenalin z poznání 

nového a tak teď vše pomalinku směřuji k poz-
dějšímu pracovnímu návratu za hranice – kdo 
ví, zda to nebude navždycky. A když ne, budu 
klidná, protože přesně vím, o co (ne)přicházím.

Barbora Novotná (26 let), Jindřichův Hradec
foto: archiv autorky, Thomas Debray

FONS Beníšky 2009
FONS Beníšky je skautský zážitkový lesní kurz s dlouholetou tradicí se zaměřením na sebepo-

znání, sebevzdělávání, hledání životních cest a rovering v souvislostech dnešního světa.
 

příroda – hory – sebepoznání – hra – společenství – rozhovory – cesty – vzdělávání
inspirace – tvořivost – práce – krkonošská chalupa – hudba – večery u petrolejových lamp 

Fons znamená latinsky pramen, což naznačuje, že kurz FONS je především hledání pramene 
životní síly v nás samotných a zdroje inspirace pro aktivní a tvořivý život. 

Místo: Beníšky v Krkonoších
Termín: 21.–30. srpna 2009, podzimní setkání 9.–11. října 2009

Pro všechny ve věku 17–27 let
Přihlášky: do 13. března 2009, dostupné na www.skauting.cz/fons 

Více informací: fonsbenisky@gmail.com

pozvánka 

Dom Aachen
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Metodika používání zákona,
slibu a hesla 

Je známo, že sliby posilují vůli člověka, dodá-
vají mu odvahu, povznášejí po mravní stránce, 
a pak je slib něco hodnotného, posvátného. Slib 
již dospívající člověk chápe jako závazek, pře-
mýšlí o jeho obsahu i o tom, jak se mu bude 
dařit jej naplňovat. Každý si musíme najít ces-
tu k pochopení významu slibu sami. Navíc 

význam slibu je v každém věku chápán jinak. 
Jednou z možností je obnovovat skautský slib 
nebo mít i roverský slib (s vlastním textem), na 
nějž by se člen kmene jistou dobu připravoval. 

Pokud se k tomuto kroku v kmeni rozhodne-
te, je důležité, aby se vše bralo opravdu vážně, 
jen tak má tato metoda smysl a může pomáhat 
a vychovávat. V opačném případě dělá pravý 
opak!

„Metody roverské výchovy?“ Že to zní strašně? No, ničeho se nemusíme bát, máme totiž 
základ z minulého čísla, kde jsme se pokusili osvětlit, co to vůbec rovering je. V tomto 
čísle postoupíme dál, tedy k již zmíněným metodám. To jsou nástroje, pomocí nichž se 
snažíme dosáhnout poslání roveringu – tedy rozvoje osobnosti člověka. Zabýváme se tím, 
co roveři potřebují, kam míří a jak jim v tom pomoci (jak je k tomu vést). Také to mohou 
být nástroje, které nám umožní naplňovat základní potřeby členů kmene (Maslowova 
pyramida potřeb) a tím je i motivovat k další činnosti. Ideální je, když jsou výchovné 
metody uskutečňovány tak, že zároveň naplňují potřeby dospívajících.

Metody roverské výchovy

Roverský kmen jako společenství přátel

JAK UVAŘIT ROVERING?

nápady | JAK UVAŘIT ROVERING?
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Zakotvením služby do kmenových pravidel 
(stanov) získáme odrazový můstek pro vymýš-
lení programu, který vede k naplnění hesla (je 
však mnoho způsobů). Z každého skautského 
principu si vybereme konkrétní činnosti, které 
se pokusíme během určitého období splnit:

Služba sobě – vzdělávací a seberozvíjecí progra-
my (rozvíjet, rozšiřovat si obzory, ale jen v těch 
činnostech, které upoutají jejich pozornost nebo 
je považují za důležité)

Služba nejvyšší Pravdě a Lásce – zamýšlet se 
nad smyslem života, ideály, hledat „správné“ 
hodnoty k upevnění svého hodnotového žebříč-
ku (sebevýchovné programy, debaty, humanit-
ní akce, ochrana přírody…) 

Služba druhým – veřejnosti, organizaci (užiteč-
nost, seberealizace)

Vzor

Každý mladý člověk je v dospívání velmi snad-
no ovlivnitelný, neboť hledá své místo v živo-
tě, způsob chování, vystupování, vytváří si své 
názory na svět. Toto se snaží „odkoukat“ od 
lidí, kteří mu něčím imponují, od svých vzorů. 
Motivuje jej to k sebezlepšování – má předsta-
vu, které se snaží dosáhnout. Je-li vůdce kmene 
charismatickou osobností, zcela jistě bude také 
pro členy kmene vzorem. Měl by se podle toho 
také chovat.

Roveři mají vzory (vedoucí, literární vzory…), 
ale roveři jsou zároveň vzory pro mladší.

Individuální přístup

Roverem se stává skaut ve věku kolem patnácti 
let, v době, kdy opouští základní školu a dostá-
vá se do jiného prostředí, kolektivu. Myslím, že 
rovering zde může zastat kus práce tím, že rover 
nováček si vybere svého „průvodce“, který by 
jej provázel tímto pro něj složitým obdobím. Při 
tom se bude tento průvodce snažit nováčkovi 
něco předat ze svých zkušeností a připravit ho 
na roverský slib. Roverský slib by pak zastával 
funkci rituálního povýšení mezi dospělou část 

roverského kmene, zhruba ve věku, kdy bude 
rover dělat maturitu či jinou zkoušku a bude 
i po mentální stránce dospělým. Vše však záleží 
na zvycích a charakteru kmene.

Metoda malého společenství (party)
a výchova členů navzájem 

Členové kmene, pokud tvoří partu, se vzájem-
ně obohacují, rozvíjí, ovlivňují. Každý si všímá 
názorů druhých, jejich postojů, způsobů cho-
vání. RK s počtem členů do deseti umožňuje 
vyniknout i méně výrazným členům. Nad tento 
počet již takoví jedinci zanikají v „davu“. Z toho-
to pohledu je lepší mít ve velkém RK roverské 
družiny fungující samostatně a občas pořádat 
společné akce. Každý člen by měl cítit podporu 
druhých, to mu zajistí mnohem lépe menší počet 
členů v RK. Další výhodou roverských družin 
v kmeni je to, že umožníme více členům realizo-
vat své představy – těžko se všichni dohodnou 
na společné činnosti či projektu.

Metodika výchovného využití 
tradice a symboliky a rituálů 

Symboly – znaky vyjadřující hodnoty, myšlenky 
se stávají naší oporou, znaky vyjádření hodnot, 
které vyznávám

JAK UVAŘIT ROVERING?

Dodržování podmínek pro 
zdravé fungování společenství:

•  přirozený počet lidí ve skupině 
(potřeba družit se)

•  každý má ve skupině své místo 
(je ostatními uznáván)

•  osobní realizace (má možnost rozvíjet 
a uplatňovat své zájmy)

• učení se vzájemně 
•  spolupráce (možnost pracovat 

na společných představách)
• úzké vztahy (přátelství)
•  odpovědnost (ostatní na mě spoléhají, 

věří mi)







Tradice – každý domov je jiný. V každém domo-
vě dýchá na člověka nějaká atmosféra, a to prá-
vě z jeho výzdoby, uspořádání věcí… a také 
z tradičních akcí, zvyků, názvu, pokřiku, vlajky, 
kroniky… 

Obřady, rituály a tradice nám pomáhají ve vytvá-
ření atmosféry a družinového ducha. Jsou to 
věci, které patří celé skupině, vytváří specifi cké 
domovské prostředí, jaké není v žádném jiném 
kolektivu. Tato domovská atmosféra vytváří 
u členů pocit jakéhosi zázemí, jistoty, kterou 
potřebuje každý člověk, aby se cítil být spokoje-
ný a v bezpečí. Družinový duch je vyjádřen přá-
telstvím mezi členy. Čím více toho prožijí, tím je 
silnější, tím více je spojuje dohromady. 

Roverská stezka, odborky 
a další motivace

Situace v některých roverských kmenech je 
taková, že pro zájemce o vstup do kmene je 

roverská přijímací zkouška vrcholem roverství, 
a když ji úspěšně zvládne, nemá již motivaci se 
o cokoliv dál snažit a o rovering ztrácí zájem 
právě ve věku, kdy je pro něj roverská výcho-
va důležitá. Přitom přijímací zkouška by měla 
být teprve prvním krokem k roverství, neustá-
le by před sebou měli něco vidět, mělo by před 
nimi něco stát, čeho by se mohli snažit dosáh-
nout – další stupně, výzvy (např. roverský slib, 
odborky…). Člověk potřebuje neustále přijímat 
nějaké výzvy, aby rostl. Rover si musí své výzvy 
vybrat sám či s něčí pomocí (musí ji přijmout za 
svou a být s ní ztotožněn), jinak pro něho není 
výzvou. 

Např. Setonova Kniha orlích per a mistrovství 
může rozevřít před rovery i staršími skauty šká-
lu malých i velkých činů, které možno vykonat 
na další cestě k dokonalosti. Její hodnota tkví 
právě v tom, že dokáže udržet zájem o skau-
ting tím, že poskytuje program, který je hoden 
dospělých mužů a žen.

JAK UVAŘIT ROVERING?

pozvánka 

Bojíte se na kurs sami? Vezměte svůj kmen na Pruty. 
Svatoplukovy pruty jsou netradičním metodickým kursem, který letos otevře svůj desátý ročník. 
Netradičnost spočívá v tom, že jako jeden z mála kursů jsou Svatoplukovy pruty zaměřeny na prá-
ci nikoliv s jednotlivci, ale s celými roverskými kmeny.

Na Svatoplukových prutech můžete sdílet svoje zážitky s nejbližšími kamarády a k tomu dostanete 
navrch ještě pořádnou porci metodiky a inspirace pro program vašeho kmene. Posledním lákadlem 
je pak nepochybně setkání s knížetem Svatoplukem, jeho vydařenou rodinou a velmi vykutáleným 
dvořanstvem.

Přihlášky a více informací můžete najít na: www.skaut.cz/pruty

Místo kursu: Nádherná oblast Českého středohoří
Termín:  letní běh: 21.–30. 8. 2009 
 podzimní setkání: 20.–22. 11. 2009 

Pro koho:   pro R&R ve věku od 16 do 24 let
Přihlášky:  do 31. 1. 2009
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Další inspirací může být slovenský systém. 
Rover si vybere tematické zaměření, kterému se 
začne věnovat (ve stylu stezky). Na této „stez-
ce“ jej provází průvodce, který mu s plněním 
pomáhá.

Zážitková pedagogika 
(výchova prožitkem, využití 
dobrodružství a romantiky) 

Pedagogika zážitku je metodou opírající se 
o silný intenzivní zážitek z překonávání pře-
kážek i sama sebe, z kontaktu s přírodou, ze 
spolupráce s druhými. Nabízí program s nej-
různějšími aktivitami a úkoly organizovanými 
tak, aby u účastníků posílily potřebu hledat 
nové cesty v myšlení a nové metody řešení 
problémů.

Zážitek umožňuje sebepoznání a sebeobjevo-
vání, ale také „posouvání vlastních hranic“. To 
vede k rozvoji osobnosti v oblasti její odolnosti, 
houževnatosti.

Učení aktivní činností, 
týmová spolupráce

Jedná se o praktické využívání nabytých vědo-
mostí či získávání nových informací jiným 
způsobem než četbou či přednáškou. Platí zde 
zásada, že nejvíce se naučíme tomu, co sami 
děláme. K metodice tedy patří: praktické vytvá-
ření mnoha dovedností a návyků, možnost bez-
prostředně vidět výsledky činnosti, poučit se 
z chyb, užívat dříve získané dovednosti a zna-
losti v nových, obtížných podmínkách, hledat 
nová, nezvyklá řešení.

Zařazujeme však takový program, který má 
takový výchovný cíl, o který nám jde, např. hra 
podporující tvořivé myšlení, spolupráci, tole-
ranci, trpělivost, vytrvalost, analytické myšle-
ní…

Smysluplnost programu: to, co děláme, není jen 
zábava, je to k něčemu dobré, dá se to někde či 
nadále použít, sloužíme tím i druhým. Nároč-
nost programu má být hodna dospělých mužů 
a žen – roveři mají potřebu sami sebe poznávat 

a zjišťovat své hranice, dokazovat něco sami 
sobě i druhým.

Masovost 

Roveři zjišťují, že nejsou sami, kdo vyznává stej-
né hodnoty. Toto vědomí utvrzuje a motivuje 
k dalšímu osobnímu rozvoji. Účast na velkých 
akcích může také vést jednotlivé členy zúčastně-
ného kmene k vyšší aktivitě. Rover se dostane do 
jiné společnosti, může nahlédnout do fungování 
jiných kmenů, povídá si o tom s novými známý-
mi – jak to chodí u nich, co dělají za akce…

Petr Husák – Šmudla (22 let), Praha; 
s pomocí textů Jana Poláška – Oldy

foto: Martin Pittner
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Mandaly pro malé i pro velké

Povzbuzení do kapsy

Jistě to znáte – jste unavení, venku je mlha 
a pošmourno, dostali jste nespravedlivé ohod-
nocení ve škole a ujela vám tramvaj. Co s tím, 
když zrovna nemáte čas vypít si v klidu šálek 
kávy nebo čaje, popřípadě zalézt pod peřinu 
a na chvilku si zdřímnout nebo si dát horkou 
koupel? Nelze než doporučit otevření knihy 
Vlídná povzbuzení na každý den od Josefa 
Schultze (Portál, 2006) – jedná se o soubor tři 
sta šedesáti pěti milých a pozitivních zamyšlení 
nad tématy osobního rozvoje, porozumění sobě 
samému, druhým i celému světu. Úvahy jsou 
vždy doplněny o výrok známé osobnosti napříč 

celými dějinami a o praktický podnět k dané-
mu tématu. Podobně hravé a krátké zamyšlení 
nabízí i kniha, jež na Vlídná povzbuzení volně 
navazuje – Laskavé slovo na každý den, jejímž 
autorem je Petr Weismann (Portál, 2005). Kromě 
vykouzlení úsměvu na vaší tváři jsou tyto knihy 
vhodné například k předčítání při táborových 
budíčcích a večerkách nebo jiných společných 
chvílích… 

Cestou osobního rozvoje

Povzbuzení, inspiraci, nové podněty k přemýš-
lení a pomocnou ruku na cestě osobního rozvo-

Fialovo–samotářská doporučení
Ne snad, že by vám tato rubrika snad chtěla radit, abyste se ze dne na den stali samotáři, 
to rozhodně ne. Ale samota, vnitřní ztišení a osobní rozvoj patří k tématu tohoto čísla, 
tak se vám následující věty pokusí dát několik tipů na to, jak se dostat do té správné 
nálady ☺

BLEŠÍ TRH
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je vám nabídnou i v Centru osobního rozvoje 
v Nesměni u Ločenic. Tato vesnička leží asi 25 
km jižně od Českých Budějovic a nachází se 
tam rozsáhlý statek, který Nadační fond pro 
osobní rozvoj a zdraví od roku 1994 rekonstru-
uje. Cílem této nadace, jež centrum v Nesměni 
provozuje, je mimo jiné to, abychom se nauči-
li žít s větší radostí a více vědomě teď a tady. 
Vybrat si můžete ze široké nabídky kurzů, které 
se odehrávají především v Nesměni, ale i v Pra-
ze nebo Chorvatsku, a jsou zaměřené na lepší 
poznání sebe sama, vyrovnávání se s minulostí, 
plné prožívání současnosti a na kvalitnější fun-
gování v budoucnosti. Veškeré kurzy a před-
nášky zajišťují čeští i zahraniční odborníci ve 
svých oborech, k čemuž se bohužel váže i lehká 
fi nanční náročnost tohoto dobrodružství. Bližší 
informace a podrobnosti najdete na www.cent-
rum-nesmen.cz.

Nejen za mandalami

Když už jsme tedy u těch kurzů, velice pestrou 
škálu nabízí i Centrum Lužánky v Brně. Není 
moc dalších míst, kde je možné se za přijatel-
ný peníz přidat například do kurzu kreslení 
mandal - http://mandaly.fi losof.biz ;-). Můžete se 
tu naučit mnoho (nejen) rukodělných činností. 
Více vám prozradí www.luzanky.cz 

Co vše se dá nalézt v kostele

Asi neznám jiné prostředí (snad až na některé 
strhující krajinné scenérie), kde by člověk mohl 
dojít většího ztišení a „usebrání se“, než jsou 
ohromné staré kostely a katedrály. Tam totiž 
ponoření do myšlenek přijde samo, aniž by se 
jeden musel snažit. Člověk tu může být sám, 
a přitom ne osamělý… Nicméně, kdo má rád 
společnost jiných přemýšlivých a hledajících 
lidí, nechť zavítá na studentské bohoslužby 
– v Praze je nabízí například evangelický kos-
tel u sv. Martina ve zdi každou neděli od 19:30. 
Zajímavé a přínosné nejen pro lidi křesťanského 
založení jsou i nedělní katolické mše u sv. Sal-
vátora, které se pod taktovkou Tomáše Halíka 
konají v neděli vždy ve 14:00 a 20:00 a v úterý 
v 19:00. V tomto pražském kostele je možno 
navštívit i mnoho jiných duchovních cvičení 

nejen pro katolíky – například tichou meditaci 
v kryptě („Nejedná se o kurz meditace, nýbrž 
o prostor a příležitost ke společné meditaci 
v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít.“), 
která se pravidelně koná po skončení nedělní 
večerní a úterní studentské bohoslužby (tzn. 
asi o hodnu později, než bohoslužba začíná) 
nebo kurz Základy víry v úterý od 20:00. Kaž-
dý měsíc akademická farnost pořádá i Literár-
ní večery na rozličná témata. Vše, co chcete, 
se dozvíte na www.salvator.farnost.cz. Brno také 
není vidlákov a i zde se můžete zúčastnit stu-
dentských bohoslužeb – každé pondělí v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) od 19:00 
a úterý na Petrově, taktéž od sedmi hodin (info 
na www.vkhcr.org/brno).

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

Když na výlet, tak na kopec

Od malička, a vlastně vůbec nevím proč, ve mne 
slovo „výlet“ vyvolávalo asociaci „jít na kopec“. 
Ať už šlo o procházky s babičkou a dědečkem 
či o první skautské výpravy, kopeček sebemenší 
či pořádný krpál, výlet bez kopce nebyl nikdy 
plnohodnotný. Určitě to znáte sami – celý den 
se plahočíte, v duchu si nadáváte ve stylu „Proč 
jsem sem zas lezl!“, ale nakonec vás vždycky 
naplní pocit euforie, když se ocitnete na vrcho-
lu, ačkoliv občas výhled, díky bujnému porostu 
stromů, nestojí za nic.

Možná za to může fakt, že v mém domácím 
okolí nic jiného než kopce není. Nebo je to tím, 
že nás lidi na těch kopcích vždycky cosi přita-
hovalo. Nebo jsou skauti (a mí prarodiče) prostě 
masochističtí sebedestruktéři a to vyčerpání při 
dobývání kopců jim dělá dobře. 

Osidlování vrcholků?

Jako nás vrcholy hor přitahují dnes, stejně tak 
přitahovaly lidi dříve. Je sice všeobecně známo, 
že v pradávných dobách a ještě v dobách celkem 
nedávných (cca od roku 7000 př. n. l. do 5.–6. 

Poklady ve výšinách
„Na všechny strany pode mnou se vzdouvala země v trylcích pestrých polí, v crescendu 
kopců, pohoří, hor, a z ní porůznu, až kam dohlédlo oko vzpínající se křivkou, jak vzepja-
tý kůň tyčilo se naše krásné a úchvatné Středohoří…“

(Emil Filla, Buchenwald, 1943; z knihy O svobodě, 1947)
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století n. l.) si lidé vybírali místa k životu pouze 
v nížinách a v okolí velkých řek. Důvodů k tomu 
bylo několik: okolí řek bylo a je všeobecně velmi 
úrodné a řeka sama o sobě nabízela velmi dobré 
zázemí, sloužila jako zdroj vody a obživy (rybo-
lov), popř. v pozdějších dobách jako dopravní 
cesta. Jedním z ideálních stanovišť je polabská 
nížina, okolí Českého středohoří, která je oprav-
du starou sídelní oblastí. V nížinách je také vše-
obecně tepleji a není tedy důvod hnát se někam 
do kopce prostě proto, že je tam „pěkně“. Lidí 
v minulosti nebylo ještě tolik a kapacita nížin 
byla dostatečná. Osídlit podhůří a začít tam hos-
podařit je záležitost teprve středověká, kdy počet 
obyvatel výrazně vzrostl. Ale samostatně stojící 
vrcholy, vyjma těch několika málo s hradem či 
turistickou hospodou (a teď nemyslím pouze ty 
konkrétní středohorské), nikdy osídleny nebyly. 

A přesto – na mnohých vrcholech byla nalezena 
spousta předmětů, které by tam nikdo nečekal. 
Z Borče pochází několik pazourkových čepelek 
z eneolitu (4000–2500 př. n. l.), na Milešovce 
byly nalezeny jehlice a střepy z doby bronzové 
(2500–750 př. n. l.), ze stejné doby pochází i stře-
py nalezené na Lovoši.

Magické hory

Hory vyvolávají dojem magického spojení nebe 
a pekla: svými kořeny sahají do podsvětí, pro-
chází „prostředním“ světem a jejich vrcholy 
sahají až k nebesům, kde „sídlí bohové“. Před-
kové nechodili hory pokořit, nýbrž uctívat. Na 
nejednom vrcholu stojí svatyně, popřípadě – jak 
tvrdí odborníci– samotné bizardní vrcholy Čes-
kého středohoří jsou jakousi „svatyní“ samy 
o sobě, a není nutné zde cokoliv stavět.

Jak magicky musel tedy působit vrch Boreč, 
na němž se nachází ventaroly (otvory, kterými 
v zimě proudí teplý vzduch, a v létě naopak 
studený), kolem nichž bylo jako zázrakem stá-
le zeleno a jejichž magičnost navíc umocňovala 
vycházející oblaka páry. Co symbolizoval špiča-
tý vrchol Kletečné? Na jejím vrcholu (a ten, kdo 
tam někdy byl, potvrdí, že krom kamenné suti 
tam toho jinak opravdu moc není) byly naleze-
ny dva bronzové srpy. Pravděpodobnost, že by 
je tam někdo ztratil nebo prostě jen tak vyhodil, 

protože byly již nepoužitelné, je nulová. V době 
bronzové, ze které nález pochází, a i v dobách 
ještě dlouho poté následujících, byl kov – ať 
bronz či železo – velmi vzácným zbožím, a veš-
keré předměty z něj vyrobené se recyklovaly. 

Rozumné vysvětleni, ke kterému se archeolo-
gové kloní, je rituální význam. Vysoké kopce 
měly pro naše předky (a doufám, že ještě dnes 
alespoň pro některé z nás stále mají) symbolický 
význam. Už jen prostý pohled na krajinu z výš-
ky umožnil tehdejším lidem pochopit rozměr 
a strukturu krajiny kolem. Uvědomit si, kudy 
vedou obchodní cesty, kde se rozlévá řeka…

Proto tedy vrcholky hor musely v tehdejší době 
znamenat velmi mnoho a obětování cennosti, 
jakou bronzový srp nepochybně byl, je toho 
důkazem. Symbol oddanosti božstvu, díků za 
splněná přání, prosby o vyslyšení či utvrzení 
vztahu lidského a božského světa. Vždyť si kaž-
dý vzpomeňme – v kolika vrcholových knížkách 
jsme se jen podepsali? Proč má člověk touhu své 
výstupy dokumentovat? Třeba proto, že ne kaž-
dý to dokáže? A nebo toho každý není hoden?

Na vrchol s úctou, s pokorou, s obětí

Zkusme tedy příště, až se budeme opět drá-
pat někam vysoko, zapřemýšlet o tom, o čem 
by asi přemýšleli naši předci. Zkusme přestat 
v duchu lamentovat nad tím, jak moc je to vyso-
ko, a namísto toho zvážit, jak moc nás to přiblíží 
k čemukoliv – k Bohu, k nejvyšší Pravdě a Lás-
ce, k nebi… Záleží na každém. Jak se dříve cho-
dívalo – s úctou, s pokorou, s obětí.

Zalesňování 

V tuto chvíli je nutno podotknout, že naše hory 
nebyly nikdy tolik zalesněny, jako je tomu dnes. 
Bylo-li by tomu tak, Praotec Čech, vyšplhavší na 
horu Říp, by neviděl „zemi zaslíbenou, medem 
a strdím oplývající“, nýbrž maximálně velké kulo-
vé. Funkce hradů by také přišla vniveč, neboť jejich 
cílem bylo nepřítele vidět, dokud byl ještě bezpeč-
ně daleko, a ne zastřít výhled a navíc poskytnout 
nepříteli v bujné vegetaci skvělý úkryt, díky kte-
rému by se mohl přiblížit a zaútočit. 

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI
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Z Vanovské skály na Porta Bohemica

Fenomén zalesněných vrcholů (a v podstatě celé 
naší krajiny) je záležitost až posledních několi-
ka desetiletí. Krom ničení krásných výhledů do 
krajiny ničí velké množství dřevin také místo 
k životu pro spousty živočichů a rostlin. Expan-
dující les zarůstá jejich přirozená stanoviště, 
která se udržovala po tisíce let. Ale o tom zase 
jindy…

Boreč (446 metrů): 
Znělcová vyvýšenina nacházející se čtyři kilome-
try západně od Lovosic. Nejzajímavější vrchol 
díky výskytu mikroexhalací – tzv. ventarol 
(latinsky ventus = vítr), tj. drobného vyvěrání 
teplého a vlhkého vzduchu. Boreč je prostoupen 
systémem puklin, které ústí na povrch na úpatí 
i na vrcholu. V zimě teplý, vlhčí vzduch stoupá 
vzhůru, zatímco otvory na úpatí nasávají stude-

ný vzduch. V létě naopak těžší, až 4 ° C chladný 
vzduch vytéká otvory na úpatí. Teplotní rozdí-
ly rostou s chladem, protože ve spárách teplota 
neklesá pod 9–10 ° C. V zimě je kolem otvorů 
relativně živo a zeleno (jako protiklad býva-
jí uváděny sněžné jámy na Plešivci, v nichž se 
udržuje zmrzlý sníh až do léta). Okružní naučná 
stezka začíná v Režném Újezdu. Stoupáte-li na 
Borečský vrch od vesnice Boreč, nepřehlédněte 
odbočku na vrchol ☺.

Lovoš (570 metrů): 
Čedičový kužel s přilehlým znělcovým vrchem 
Kybička (480 metrů) nad Oparenským údolím 
a Lovosicemi na levém břehu Labe. Skvělý roz-
hled: západně Milešovka, Kletečná a Ostrý, jižně 
Sutomský vrch, Boreč, Ovčín, Košťálov, v dálce 
Hazmburk, východně Radobýl, v pozadí Říp.

Milešovka (837 metrů):
Nejvyšší vrch Českého středohoří, znělcový, 
deset kilometrů severozápadně od Lovosic 
nad vsí Milešov. Největrnější hora v ČR. Jsou 

Vrcholy Českého středohoří, které 
musíte alespoň jednou navštívit:
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zde k vidění glaciální relikty (pro zasvěcené 
☺). Rozhled z Milešovky považoval Alexandr 
Humboldt (1769–1859) za třetí nejkrásnější na 
světě.

Paškapole (442 metrů): 
Sedlo mezi Kletečnou a Milešovkou (nejvyšší 
místo silnice Lovosice – Teplice). Jméno pochází 
podle pověsti od loupeživých rytířů, kteří sídlili 
na hradě Ostrý, a zde přepadali kupce.

Radobýl (399 metrů): 
Osamělý, řídce zalesněný, skalnatý čedičový 
kužel, nachází se tři kilometry západně od Lito-
měřic. Na vrcholu stojí železný kříž. Nálezy pra-
věké a slovanské keramiky.

Kalvárie (239 metrů): 
Zdaleka (především z vlaku) viditelný rulo-
vý ostroh nad pravým břehem Labe se třemi 
kříži. Nachází se šest kilometrů severozápadně 
od Litoměřic. Tři kříže doloženy od roku 1587. 
Výhled na Labe, Portu Bohemicu, Radobýl, 
v dáli je směrem na jih viditelný Hazmburk, 
naproti vlevo Lovoš, vpravo Kubačka a mezi 
nimi v dáli Milešovka, Kletečná a severně dubic-
ký kostelík.

Hazmburk (418 metrů): 
Dříve Klapý, Klepý, též Hasenburk. Leží čty-
ři a půl kilometru jižně od Třebenic nad obcí 
Klapý. Dnes jen dvě dochované vysoké věže 
gotického hradu postaveného ve 2. pol. 13. stol. 
Podle Dalimilovy kroniky byl Hazmburk hra-
dištěm kmene Lučanů, s nimiž v 9. stol. bojoval 
legendární pražský kníže Hostivít. 

Milá (510 metrů):
Skalnatý čedičový vrch nad stejnojmennou vsí, 
devět kilometrů severozápadně od Loun a dva-
náct kilometrů jižně od Bíliny.

Oblík (509 metrů): 
Čedičový vrch šest kilometrů severně od Loun. 
Přístup od Chraberců, Mnichova či Rané polní-
mi neznačenými cestami. Lounští odtud vezli 
kámen pro Národní divadlo.

Raná (457 metrů): 
Nezalesněný masivní čedičový vrch šest kilo-
metrů západně od Loun. Na jižních svazích 

přírodní rezervace teplomilné stepní vegetace 
(zejména vzácné trávy ovsíře Besserova).

Bořeň (539 metrů): 
Skalnatý znělcový vrch dva kilometry jižně od 
Bíliny, charakteristická dominanta Bílinska, 
zdaleka nápadná svým působivě nesouměrným 
tvarem připomínajícím (prý) lva. Několikrát ho 
navštívil J. W. Goethe.

Z vrcholu je daleký rozhled k severu na teplic-
kou kotlinu a Krušné hory (Komáří hůrka, Pra-
menáč, Bouřňák), na západ ke Kaňkovu, Hněví-
nu nad Mostem, Zlatníku a Želenickému vrchu, 
k jihu na Milou, Oblík, k jihovýchodu na Srbsko, 
Ostrý, Hradišťany, východně na Štěpánskou 
horu, Milešovku, Děčínský Sněžník a Doubrav-
ská hora. 

Alex Bernardová – Šuměnka (24 let), Teplice
www.sumenka.blogspot.com

foto: Eva Haunerová - Malina
Jiří Štojdl - Profa

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI | myšlenky

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI

pozvánka 
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Zastavení druhé
Adopce

myšlenky | PROPOJENÝ SVĚT

Osvojení – cesta z různých 
podob chudoby

Termín adopce pochází z anglického slova 
„adoption“, což znamená „osvojení“ nebo „při-
jetí za vlastní“. V naší lidskoprávní rubrice se 
nad tímto přijetím za vlastní budeme zamýšlet 
proto, že právě ono je jednou z možností, jak 
můžeme lidem pomoci z nedostatku hmotného 
nebo emocionálního, a to dvěma následujícími 
způsoby.

Pozvání do života

Tím, co si většina z nás vybaví pod pojmem 
adopce, je pravděpodobně osvojení opuštěné-
ho či osiřelého dítěte z dětského domova nebo 

kojeneckého ústavu. U tohoto významu, který 
však v současné době není jediný, se nyní chvíli 
pozdržíme. 

Adopce je jednou z nejefektivnějších forem 
náhradní rodinné výchovy, a přesto se v naší 
české kotlině žadatelé o ni bohužel stále potýkají 
s nejrůznějšími byrokratickými obtížemi. Např. 
velmi symbolické a sporadické projevy zájmu 
o dítě v kojeneckém ústavu či dětském domově 
ze strany biologických rodičů (zaslání pohled-
nice a podobně) mohou adopci znemožnit a tím 
dítě připravit o možnost získat plnohodnot-
nou rodinu a potenciální rodiče o vytouženého 
adoptivního potomka. 

Při adopci získává osvojené dítě stejný práv-
ní status jako dítě vlastní a práva a povinnosti 

Škola ve slumu

PROPOJENÝ SVĚT
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mezi dítětem a biologickými rodiči zanikají 
a přecházejí plně na rodiče adoptivní. Dle úda-
jů Fondu ohrožených dětí je v České republice 
ročně osvojeno přibližně pět set dětí. Ačkoliv se 
podmínky v českých dětských domovech stále 
zlepšují a jsou zřizovány alternativy ústavní 
náhradní rodinné výchovy, jako např. Klokán-
ky či SOS vesničky, stále nemohou dítěti plně 
nahradit rodinu, která je „jen jeho“, která se 
nemění v závislosti na směnách a o kterou se 
nemusí dělit s deseti dalšími dětmi. 

Adopce v tomto slova smyslu je cestou z chudo-
by emocionální a vztahové. Rodina, která se roz-
hodne přijmout za své cizí dítě, na sebe sice bere 
extrémně náročný úkol a ne vždy se dočká jen 
samé radosti, ale zároveň prolamuje bludný kruh 
nedostatku lásky, péče a absence domova a záze-
mí. Tolik o prvním významu slova „adopce“. 

Zbrusu nový bratříček

V osmnácti letech jsem zčista jasna dostala 
nového sourozence. To by v dnešní době, kdy se 
maminkami běžně stávají i ženy nad čtyřicet let, 
nebylo nijak zajímavé. Jenže mému bratříčkovi 
bylo rovnou pět let a vybrala jsem si ho na inter-
netu. Jmenuje se Melwyn a chce se stát autome-
chanikem. Ne, doopravdy nejde o nějaký zvrhlý 
obchod s dětmi, ale o projekt Adopce na dálku, 
který již více než deset let organizuje Arcidie-
cézní charita Praha a do něhož jsme se s rodiči 
zapojili. Adopce na dálku je originálním způso-
bem, jak zajistit vzdělání lidem, kteří se potýkají 
s fi nančními těžkostmi. Na webových stránkách 
Arcidiecézní charity si můžete on-line vybrat 
zemi (např. Indii, Ugandu, Bělorusko nebo 
Litvu) a člověka, kterého chcete adoptovat. 
Nejrozšířenější jsou adopce dětí na základních 
školách, ale lze si adoptovat i studenta vysoké 
školy či bohoslovce. Dárce – adoptivní „rodič“ 
platí ročně určitou částku (většinou se pohybuje 
okolo pěti tisíc, ale závisí na adoptovaném člo-
věku a zemi, v níž žije), ze které je adoptova-
nému člověku hrazeno vzdělání, jež by si jinak 
on nebo jeho rodina nemohli dovolit. Adopce na 
dálku navíc neprospívá „jen“ jednotlivcům, ale 
i celé komunitě – jednak tím, že jí pomáhá ke 
vzdělaným občanům, dále pak tím, že investu-
je do místních škol a vzdělávacích center a tak 

podporuje rozvoj infrastruktury daného regio-
nu. Dárce má možnost svému adoptovanému 
člověku psát a dostává od něj ročně dva dopi-
sy (za mladší děti píší dopisy většinou rodiče 

a děti připojují obrázky) a od vzdělávací insti-
tuce, kterou dotyčný navštěvuje, pak jeho foto-
grafi i a vysvědčení. Pocit, který se vás zmocní 
ve chvíli, kdy čtete dopis od vděčné maminky, 
která vám děkuje za to, že její synek může cho-
dit do školy, a kdy si prohlížíte obrázky pro vás 
nakreslené indickým chlapečkem, kterého prav-
děpodobně nikdy neuvidíte, je úžasný, vřele 
doporučuji ☺. 

PROPOJENÝ SVĚT

Užitečné odkazy

• www.adopce.com – web vytvořený nadací 
Terezy Maxové, obsahuje informace o osvo-
jení, pěstounské péči, statistiky i tipy na 
odbornou literaturu

• http://www.fond.cz – web Fondu ohrožených 
dětí, podrobné informace o všech aspektech 
adopce a o Klokánku, rodinné alternativě 
náhradní rodinné výchovy

• www.charita-adopce.cz – webové stránky 
Arcidiecézní charity Praha, která zprostřed-
kovává jak Adopci na dálku, tak mimo jiné 
organizuje rozvojové projekty a podporuje 
fair trade

Dětičky ze Zambie
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Prání prádla
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K lepšímu životu

Ať už si s kmenem či školní třídou adoptuje-
te běloruského vysokoškoláka nebo se svým 
budoucím partnerem holčičku z dětského 
domova, pokaždé onomu člověku tímto osvoje-
ním poskytnete něco, co mu bylo nepřízní osu-
du odepřeno – lásku, péči, vzdělání či možnost 
důstojně žít a vymanit ze z osidel chudoby či 
citové deprivace, které by si jinak pravděpo-
dobně vlekl s sebou po celý život a předával 
ji i svým dětem. Osvojením ale nezískává jen 
osvojený, nýbrž i osvojitel – třeba vděčného pří-
tele na jiném kontinentu a kontakt s jeho světem 
a jeho kulturou. 

Aktivity pro kmen

• ač většinu kmenového osazenstva zřejmě 
tvoří chudí studenti, částka 5 000 za rok není 
nijak astronomická. Uspořádejte sbírku, zapoj-
te rodiče, kamarády i lidi ze střediska a pořiďte 
si „kmenové dítě“ ☺ z Indie nebo z Ugandy

• www.varianty.cz – web vzdělávacího pro-
gramu společnosti Člověk v tísni „Varian-
ty“, ve složce Materiály klikněte na Meto-
dické listy, z uvedených aktivit se k tématu 
Adopce hodí např. „Potřebujeme a chce-
me“, „Začarovaný kruh chudoby“ či „Na 
vzdělání záleží!“ (při vyhledávání si zadej-
te fi ltr „Rozvojová spolupráce“)

• do studentského fi lmového klubu „Jeden 
svět“ (funguje na středních školách ve 
značném počtu měst České republiky, 
seznam klubů a projekcí najdete na http://
www.jedensvetnaskolach.cz, záložka „Pro 
žáky a studenty“, vstupné je většinou dob-
rovolné a po projekci fi lmu následuje deba-
ta s hostem) zajděte třeba na dokumentární 
fi lm „Big Mike“, „Děti ze stanice Lenin-
gradská“ nebo „Sirotci z Nkandly“. 

J. P. Poncarová – Veve (20 let), Louny
www.poncarova.cz

foto: archiv Arcidiecézní charity v Praze
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Budoucnost 
nových náboženských hnutí
Naše putování za vírou bude tentokrát docela zvláštní. Zvláštní proto, že půjdeme do krajů 
zatím příliš neprobádaných, možná i trochu podivínských. Naše krajina bude mít do fi alova 
zbarvenou zem i nebe, bude odrazem dnešní doby, naší společnosti i nás samotných.

Různé podoby nových náboženských hnutí

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU

I křesťanství bylo novým 
náboženským hnutím

Termín nová náboženská hnutí se používá 
pro označení těch náboženských skupin, které 
vznikly převážně v druhé polovině dvacátého 
století, někdy pod tento termín bývají zahrnuta 
i hnutí vzniklá ve století devatenáctém. Původ-
ně se termín vztahoval pouze na hnutí ze Sever-
ní Ameriky nebo Evropy, poté se rozšířil i na 
jiné zeměpisné a náboženské oblasti. 

Dalo by se říci, že nová náboženská hnutí 
se vytvářejí již od počátků lidské civilizace, 
neboť i křesťanství bylo ve své době novým 
náboženským hnutím, ale specifi kum součas-
ných nových náboženských hnutí tkví v tom, že 
odrážejí globální kulturu, proto se tohoto ozna-
čení nepoužívá pro jiná období lidských dějin, 
než bylo zmíněno. 

Označením nějakého hnutí tímto termínem 
se badatelé snaží vyhnout slovu sekta, které 
získalo značně pejorativní význam v běžném 



užívání. Často si lidé pod pojmem sekta před-
staví psychickou manipulaci s jedincem, který 
je daným hnutím či učitelem zcela ovládán a je 
neschopen vlastního názoru. Dřív se hojně mlu-
vilo o tzv. vymývání mozků. Neříkám, že tako-
vá náboženská hnutí nevznikají, ale nelze takto 
chápat všechna nová náboženská hnutí. 

Přesto, že se novým náboženským hnutím 
dostává hodně prostoru v médiích i v badatel-
ském diskurzu, jedná se spíše o menšinový jev. 
Většina těchto hnutí má omezený počet stou-
penců a řada nepřežije svého zakladatele.

Jak stará jsou nová 
náboženská hnutí?

Abychom se mohli zabývat otázkou budouc-
nosti nových náboženských hnutí, vyložíme si 
některé jejich charakteristiky a pak se zaměříme 
na fenomén internetového náboženství. 

Hlavním základem nových náboženských hnu-
tí je novost náboženské myšlenky, avšak tato 
novost je relevantní; co je nové pro jednu spo-
lečnost, nemusí být nové pro jinou. Například 
hnutí Hare Kršna navazuje na bhaktického 
bráhmana ze šestnáctého století, který již v té 
době chodil po Indii a zpíval Kršnovo jméno. 
Možná je v tomto ohledu lepší mluvit o tom, že 
dané hnutí není novým náboženským hnutím 
samo o sobě jen kvůli tomu, že vzniklo ve dva-
cátém století, ale spíše že je za nové považováno 
v té a té společnosti. 

Tato hnutí v sobě mají i prvek revolty, revolty 
mladých lidí vůči kultuře rodičů, vůči plurali-
tě náboženských idejí. Nová náboženská hnutí 
jsou také hnutím protestu zdůrazňujícím odliš-
nosti. Přesvědčení o vlastní jedinečnosti je nor-
mální součástí toho, jak na sebe nové nábožen-
ské hnutí pohlíží. Má i vlastní pojetí času svého 
vzniku, který chápe jako jedinečný a výlučný.

On-line rituál? 

Jedna z nových podob religiozity je interneto-
vé náboženství. Tato náboženství buď internet 
aktivně využívají jako komunikační médium 
(tzv. religion on-line), nebo existují jen v kyber-
prostoru a nemají žádnou mimointernetovou 
podobu (tzv. on-line religion). Tímto druhým 
typem se budu zabývat podrobněji. 

Internet umožňuje setkání členů z nových ná-
boženských hnutí, kterým je okolní svět nepří-
znivě nakloněn, s ostatními sympatizanty, 
mohou se s nimi účastnit náboženských aktivit, 
aniž by kdy opustili domov. Vytváří se kongre-
gace lidí, kteří se nikdy neviděli, ale sdílejí svůj 
náboženský život včetně rituálů. 

Lidé se zde mohou domluvit a uspořádat napří-
klad rituál při úplňku v chatové místnosti. 
Z těchto rituálů se nepochybně vytrácí důležitý 
prvek, když při něm lidé nejsou fyzicky přítom-
ni. Ale rituál ani v minulosti nemusel být váza-
ný na fyzickou přítomnost – papež vykonává 
mši, na niž se všichni katolíci dívají v televizi. 
Takový rituál není o nic skutečnější než ritu-

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU

Humanitární projekt KAPKA je ohrožen! 
Zachránit ho můžeš i Ty! 
11. ROČNÍK KAPKY DOSUD NENAŠEL CELOSTÁTNÍHO KOORDINÁTORA PRO ROK 2009. 
Pokud je Ti více než 18 let, jsi schopný organizátor a máš zkušenosti s pořádáním větších akcí ve 
vašem městě či obci, ozvi se nám. KAPKA 2009 hledá právě Tebe! Pokud se nepodaří celostátního 
koordinátora najít do 31. 12. 2008, akce se v příštím roce NEBUDE KONAT! A to by bylo u projektu, 
který pomáhá lidem postiženým nemocemi krvetvorby, například leukémií, velká škoda.

Pokud Ti osud KAPKY není lhostejný, ozvi se Evě Haunerové – Malině na e-mail: eva@hauner.cz, 
icq: 282–819–531, skype: haunerova nebo telefon 603 772 309 do konce roku. Více informací o pro-
jektu a požadavky na koordinátora se můžeš dozvědět na www.skaut.cz/rovernet.



39

ál v kyberprostoru. Jeden účastník rituál řídí 
a ostatním prostřednictvím internetu sděluje, 
co mají činit. Dokonce ani není třeba skutečně 
rituál provést (nějakým způsobem manipulo-
vat před počítačem), stačí, když je tento rituál 
popsán v počítači a dotyčný si ho přečte – zapa-
luje se tak například virtuální oheň ve virtuál-
ním světě. 

Těmito rituály se potvrzuje síla slova. Virtuál-
ní svět se snaží napodobit svět skutečný a chce 
posvětit danou část virtuálního prostoru jako 
místo, kde se bůh zjeví. Když vezmeme pří-
klad z křesťanství, v internetovém rituálu není 
problém, aby účastník přijal virtuální hostii či 
se vyzpovídal ve virtuální zpovědnici. Nebo 
lze pomocí programu navrhnout oltář, na nějž 
mohou účastníci obětovat v novopohanském 
rituálu virtuálně vytvořené obětiny. Nebo 
můžeme navštívit virtuální Šivův chrám a stáh-
nout si jeho obrázek pro případ, že bychom se 
opět někdy chtěli spojit s jeho silou, s tzv. Šakti.

„Boží vnoučata“

Sociologové náboženství zkoumali v minulých 
letech spíše první vlnu konvertitů k novým 
náboženským hnutím, ve středu jejich zájmu 
tedy byli lidé, kteří si sami dobrovolně dané 
hnutí vybrali. Ale v současné době je jasné, že 
budou muset svoji pozornost zaměřit i na dru-
hou generaci, neboť první konvertité mají děti, 
pro které již příslušnost k danému hnutí není 
otázkou volby, ale narodili se do něj, jako se po 
celá staletí lidé rodili do křesťanství, islámu či 
buddhismu. Tuto otázku lze označit jako pro-
blematiku „božích vnoučat“. 

Druhá generace musí hnutí nutně přetvářet, což 
je krásně vidět na Církvi Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů, tj. na mormonech. Ti jsou také 
někdy označováni za nové náboženské hnutí. 
Ve svých počátcích se značně radikálně vyme-
zovali vůči většinové společnosti, ale postupem 
času se stali akceptovanou církví, dokonce jsou 
mnohdy bráni za ochránce tradičních konzerva-
tivních hodnot. 

Podle mého názoru lze říci, že současná nová ná-
boženská hnutí buď zaniknou, nebo se postup-

ně promění a nebude už pociťováno napětí mezi 
nimi a většinovou společností, nebo alespoň 
toto napětí nebude tak velké jako v počátku, jak 
jsme viděli u mormonů. Ustálení je zakotveno 
v samé povaze nového náboženského hnutí, 
neboť nová idea přestává být novou. Délka pro-
cesu stabilizace se ale může lišit.

Co nám nová náboženská hnutí 
říkají o soudobé společnosti?

Soudobá religiozita se nadále soustřeďuje 
v zavedených církvích, denominacích a tra-
dicích. Vznik nových náboženských hnutí 
můžeme brát pozitivně jako důkaz oživení 
zájmu o náboženství, minimálně v západní 
euro-americké kultuře, neboť většina světa nic 
jako ateismus nezná. Není se třeba bát dalších 
„sekt“. Nová náboženská hnutí jen poukazují ke 
změnám v rámci náboženského života, který se 
stal pluralitní a který se vyznačuje různorodostí 
náboženských forem, různost ale ještě nemusí 
být synonymem pro špatnost. 

Internetová religiozita je odrazem společnos-
ti, kde se internet stává čím dál důležitějším 
médiem, takže by bylo spíše zvláštní, kdyby 
výše zmíněné podoby internetového nábožen-
ství nevznikaly. Lze předpokládat, že počíta-
če a počítačové sítě budou hrát v budoucnosti 
v náboženství stále větší roli.

Bc. Zuzana Bártová (23 let), Havlíčkův Brod
foto: Jakub Fabián
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Na festivalu

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU
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Keňa se rozkládá ve východní rovníkové Afri-
ce, sousedí s Tanzanií, Etiopií, Ugandou, Vik-
toriiným jezerem a Indickým oceánem. Počet 
obyvatel se pohybuje kolem 30 milionů. Hlav-
ním městem je Nairobi. Keňa je známá jako 
jeden z bohatších států Afriky, sídlí zde některé 
mezinárodní organizace, jezdí se sem na safari 
a koupat se do Indického oceánu. Toto je však 
jen jedna stránka života zde. 

Do Keni jsem se dostala prakticky náhodou, 
jako dobrovolník. Docházela jsem nějakou 
dobu pomáhat do dobrovolnického centra 
v Praze, kde jsem se domluvila s koordinátor-

kou Katkou. Přišla jsem za ní, že bych se ráda 
nějak zapojila, a ona mi navrhla, ať jedu s ní. 
Bylo to velice narychlo a pro mě se jednalo spí-
še o poznávání místní země. Kdo totiž nezažil 
tamní podmínky a život, nemůže smysluplně 
pomáhat. Naše výprava se skládala ze čtyř osob 
včetně doktora.

Kibera 

Kibera je jedním z míst, které označujeme jako 
chudinská čtvrť, neboli slum. Je to čtvrť Nairo-
bi, kterou na mapě města nenajdete. Zabírá cca 

Krásná a krutá země

Safari

CESTOVÁNÍ PO KONTINENTECH
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Afrika. To slovo vyvolává mnoho protichůdných pocitů. Někomu se vybaví žirafy a baob-
aby, jinému hlad, chudoba a nemoci. To všechno Afrika je, ale její kouzlo a bohatství je 
daleko větší a zajímavější. Chtěla bych se podělit o své zážitky z Keni, kde jsem strávila 
tři týdny…
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340 akrů a v chudých podmínkách zde žije celý 
milion obyvatel (celkový počet obyvatel Nairobi 
jsou tři miliony). 

Projít Kiberou je velmi silný zážitek. Mezi ple-
chovými a hliněnými chatrčemi bez elektřiny, 
vody nebo kanalizace pobíhají děti různého 
věku a neustále na vás pokřikují – „Hello, how 
are you?“, což je jediná věta, kterou ovládají 
anglicky opravdu dobře. Nečekají však na odpo-
věď, mají prostě jen radost, že na vás, bělocha, 
mohou halekat. V uličkách Kibery probíhá veš-
kerý život. Ženy zde vaří na otevřených ohních, 
muži posedávají a všude, kam se podíváte, 
jsou obrovské hromady odpadků a zubožení, 
vychrtlí psi. Do Kibery není rozumné chodit bez 
někoho, kdo zdejší podmínky dobře zná. 

Do slumů se stahují lidé z venkova za vidi-
nou snadnějšího života ve městě, obvykle však 
nemají žádné vzdělání a v zemi, kde je 80% 
nezaměstnanost, končí v chudinských čtvrtích. 
To je problém všech zemí, které nazýváme 
třetím světem. Takto vysoká koncentrace lidí 
bez vzdělání a zaměstnání, bez hygienických 
návyků, natož s nějakým povědomím o ochra-
ně životního prostředí způsobuje šíření nemocí, 
kriminalitu a další vážné problémy. 

Keňský venkov

Venkov v Keni působí proti městu velice idylic-
kým dojmem. V době, kdy jsem v Keni byla já, 
bylo zrovna období dešťů, což dojem idyly ješ-
tě umocňovalo – všude krásně zeleno, narostlé 
pěstované plodiny, pasoucí se dobytek. 

Zdání však klame. Lidé na venkově jsou odkázá-
ni jen na to, co si sami vypěstují. Když se neuro-
dí, umírají hlady. Když méně prší, je nedostatek 
vody patrný všude, používat vodu na osobní 
hygienu je v takovém případě obrovský luxus. 
Nedílnou součástí života jsou všudypřítomné 
nemoci. Malárii prodělal ve svém životě snad 
každý Keňan, obrovskou hrozbou celého konti-
nentu je AIDS. Umírá se však na daleko banál-
nější příhody, které naše civilizace umí snadno 
léčit. Je to proto, že zde je stále nedostatek léků, 
odborného personálu, lékaře abyste pohleda-
li. Například na ostrově Rusinga na Viktoriině 

jezeře, kde žije cca 25 tisíc lidí, není k dispozici 
jediný lékař. Do nejbližší nemocnice je to 45 km, 
tři hodiny veřejnou dopravou. 

Celou situaci neulehčují ani nadnárodní společ-
nosti, které zdejší rolníky (např. pěstitele čaje) 
doslova vykořisťují nízkými výkupními cena-
mi. Když si například koupíte 1 kg keňského 
čaje u nás, zaplatíte za něj minimálně 1 500 Kč. 
Rolník v Keni za 1 kg sklizeného čaje dostane 
v přepočtu méně než 10 korun… 

Safari

Poté, co zaplatíte neuvěřitelné peníze, jste 
naloženi do auta, jedete několik hodin z hlav-
ního města, až se dostanete do země Masajů, 
v našem případě do rezervace Massai Mara. 
Přírodní bohatství této části planety je neuvěři-
telné, zblízka vidíte zvířata, které znáte jen ze 
ZOO nebo z kalendářů, kocháte se nádhernými 
scenériemi. Takhle si představuji zelené pahor-
ky africké. 

Dosud jsme procházeli slumy, prostý venkov 
a najednou jsme byli uvedeni do světa, který 
je představován světu jako Keňa. Tento svět je 
bohatý a nákladný, svět krásné přírody, vyso-
kých cen a luxusu. Tohle ale nemá s realitou nic 
společného. Je to jen slupka. Z peněz, které zde 
místní obchodníci vydělají, jde do společnosti 
pramálo. Bohatne na nich opět jen pár nejbohat-
ších, většina populace o tomto světě nemá ani 
zdání. 

CESTOVÁNÍ PO KONTINENTECH | myšlenky
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Kibera
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Masajové, které zahlédnete cestou, si pasou svá 
stáda a žijí tradičním způsobem života, ale ti, 
kteří mají svou vesnici u vjezdu do rezervace, 
zaprodali svou kulturu turistům. Ale je možné 
se jim divit? 

Po svém návratu jsem dlouho nevěděla, jest-
li je vůbec dobře, že do Afriky jezdíme, že se 
snažíme pomáhat, vyučovat, vnucovat náš 
způsob života, naše technologie. Nicméně je 
realitou, že civilizace se do Afriky řítí, ať už 
s tím souhlasíme, nebo ne. To, co Afričané 
podle mého názoru nejvíc potřebují, je zdra-
votní péče a to, aby negativní dopady západní 
civilizace byly co nejmenší. Aby byl tento nád-
herný kontinent, který mi už navždy zůstane 
v srdci, co nejlépe schopen přežít v 21. století 
i později, ale zároveň si zachoval svou svébyt-
nost a identitu. 

O své zážitky se s kýmkoli ráda podělím, zodpo-
vím dotazy nebo udělám promítání fotek. Koho 
by zajímala problematika rozvojové pomoci 
nebo situace v Africe, tomu můžu doporučit 
spřátelenou neziskovou organizaci Fair o. s. 
– www.fair-ngo.eu, nebo např. o. s. Shine Bean 
– www.shinebean.org

Renata Joudalová (25 let), Klatovy
jrenca@volny.cz 

autor foto: archiv autorky
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Pár rad na cestu

Rozhodnete-li se vypravit do Keni, nezapo-
meňte na několik základních věcí: 

• potřebujete vízum – dostanete ho na 
počkání na Britské ambasádě v Praze 
• očkování – žloutenka, břišní tyfus, menin-
gitida, cholera apod., poradí vám na každé 
hygienické stanici, kde provádí očkování do 
zahraničí
• léky – proti malárii – dají se brát preventiv-
ně, nebo při příznacích malárie (dlouhodobě 
není možné je užívat), nezapomeňte živočiš-
né uhlí ☺
• zejména v Nairobi se nedoporučuje po 
setmění vycházet samostatně do města
• měnou je keňský šilink, cca 3 šilinky za 
korunu 
• opatrně s cennějšími věcmi, snadno o ně 
v Nairobi přijdete (na venkově tato věc 
obvykle nehrozí)
• nedávejte peníze žebrajícím dětem, je to 
to nejhorší, co pro ně můžete udělat, svoje 
svědomí nepřehlušíte a všem stejně nepo-
můžete. Chcete-li pomáhat, zvolte jiný způ-
sob, např. přes neziskové organizace. 
• nezapomeňte ochutnat místní jídlo – nej-
známější je tzv. ugali, ale nejsem si jistá, zda 
vám bude chutnat ☺
• pijte jen balenou vodu, nikdy nevíte, 
odkud pochází voda, kterou jste od někoho 
dostali
• kam se podívat vám poradí každý turistic-
ký průvodce, choďte s očima a srdcem doko-
řán, je to nádherná zeměSběrač čaje
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„Zase jsi tam nebyl.“

„Kde?“

„V kostele.“

„Hm, ale to víš, byl jsem unavený, měl jsem prá-
ci…“

„To se jen tak vymlouváš, stejně jsi žádnou práci 
neudělal.“

„To je pravda, ale já vlastně nevím, proč do toho 
kostela chodit.“

„Jaký proč? Tváříš se, že jsi křesťan, k tomu přece 
patří chození do kostela.“

„No právě. Já vím, že to k tomu patří, ale pak tam 
jdu, sedím v lavici, poslouchám kázání a říkám 
si: Kde je to Boží oslovení, kde je ta Boží přítom-
nost? Slyším pana faráře vyprávět o tom, že je tu 
přítomný Duch svatý, že Ježíš přišel mezi nás a že 
k nám promlouvá. Já ale nikoho nevidím a nesly-
ším! Jen pár lidí, které mám rád, slavnostní atmo-
sféru a více nebo méně zajímavé kázání. A pak 
to skončí, jdu domů a za chvilku nevím, že jsem 
byl v kostele. Jako bych žil dva životy – jeden ten 
kostelní, kdy s vážnou tváří poslouchám o tom, 
jak je Bůh přítomen v našich životech, a pak 

NA SKAUTSKOU NOTU | myšlenky

Zase jsi tam nebyl
Fiktivní rozhovor se sebou samým

Když jsi sám v klidu, tak Boha slyšíš…

NA SKAUTSKOU NOTU
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ten obyčejný, kdy si na Boha ani nevzpomenu. 
Ale takové dva životy žít nechci. A taky nechci 
být ten křesťan s přihlouplým úsměvem, který 
s nadšením mluví o Bohu a vykřikuje na ulici, že 
Ježíš je vítěz, ale ničemu nerozumí, nic nechápe 
a jen prožívá své oblblé nadšení.“

„Hm. Tak to máš asi problém. To by bylo asi nejlepší 
se na Boha vykašlat a stát se spokojeným ateistou.“

„Tak to zase ne! Já nechci být ateista! Já věřím 
– chce se mi říct vím, ale to bys mě chytil za slo-
vo – že tady Bůh někde je, že nějak promlouvá 
a působí. Jen to jeho promlouvání nějak neumím 
slyšet a rozumět mu – a když jdu do kostela, tak 
je to úplně stejné. Teda abych byl přesný, občas 
se mi v kostele stane, že za tím obřadem a kázá-
ním slyším nějaký tichý a nenápadný hlas, spíš je 
to takový pocit a tušení než nějaká jasná zpráva. 
Ale to se mi stává opravdu výjimečně a vlastně 
ani nevím, jestli to není jen nějaká iluze.“

„To se mi nějak nezdá. Ty na jedné straně tvrdíš, že 
víš, že tady Bůh je a promlouvá, a na druhé straně 
říkáš, že ho neslyšíš a nerozumíš mu. Buď o Bohu 
víš, nějak vnímáš jeho působení a nějak mu rozumíš, 
anebo o něm nevíš, nevidíš ho a neslyšíš ho – ale oboje 
najednou nejde!“

„No to já vím taky, ale přesto to tak vypadá. 
Někdy mám pocit, třeba když jdu sám večer 
potichu lesem a tak si pro sebe přemýšlím, že 
ten Boží hlas slyším docela zřetelně, že mi říká, 
co je dobře a co špatně, a hlavně mě naplňuje 
nijak odůvodněnou radostí a pocitem štěstí. Tak 
si jdu a je mi skvěle, a nevím proč a čím jsem si 
to zasloužil.“

„A nedal sis před tím nějakou houbu nebo kytku?“

„Nedělej si ze mně srandu a neshazuj to, já to 
myslím vážně. Ono se to nestává každý den, ale 
občas to tak opravdu prožívám.“

„Promiň, to byl jen takový vtípek, já se tomu nechci 
vysmívat. Ale teď říkáš, že slyšíš zřetelně Boží hlas 
a že z toho máš radost, tak přece není co řešit.“

„Tak jednoduché to není. Protože pak přijdu 
domů, jdu do práce nebo třeba do toho kostela 
– a nic. Najednou nic neslyším, Bůh zmizí a já 

začínám pochybovat, jestli to v tom lese byl 
opravdu on.“

„Aha. Ale možná bude problém právě v tom.“

„V čem?“

„Že když jsi sám v klidu v lese, tak Boha slyšíš, 
a když žiješ tím běžným životem, tak ho nezaslech-
neš. Že k tobě promlouvá jen tehdy, když jsi připra-
ven naslouchat a vnímat. Že musíš začít u sebe, Boha 
hledat a nečekat, že ti jednou zaklepe u dveří.“

„No počkej, ale v Bibli se píše, že si nemůžu 
zasloužit nebo koupit Boží přízeň. Že je to Bůh, kdo 
přichází, kdy se mu zachce, a způsobem, kterým 
chce, bez ohledu na to, co chci a jak se snažím.“

„Souhlasím, ale v Bibli se taky píše, že Bůh přichází 
nečekaně a nenápadně a že mnozí, kdo nejsou připra-
veni na jeho přicházení, ho nepotkají. Ne proto, že by 
je Bůh odmítl, ale proto, že mají zamčené dveře.“

„Hm. To je dobrý. A co mám podle tebe dělat?“

„Sám jsi říkal, že někdy máš pocit, že slyšíš Boží 
promlouvání. Od toho bych začal. Kdy jsi naposledy 
prožíval něco podobného?“

„Už je to docela dlouho, ale pamatuju si to úplně 
jasně. Šel jsem podzimním večerem, byla tma a já 
tak uvažoval o sobě, o světě, přemítal jsem o růz-
ných svých otázkách. A najednou se ty všechny 
úvahy spojily, začaly dávat smysl, jako by se mi 
rozsvítilo. A přitom jsem měl úžasný pocit štěs-
tí a radosti – a vlastně dost nesmyslný, protože 
jsem celý večer řešil nějaké svoje problémy. A ješ-
tě jsem si vzpomněl – bylo to na cestě z kostela.“

„No to je dost dobrý, to bys mohl být učitelem mys-
tických zážitků.“

„Už si zase ze mě děláš srandu.“

„No dělám, to mi nedalo. Ale vážně, ten zážitek je oprav-
du úžasný a začínám rozumět tomu, o čem mluvíš.“

„Ono se to ale nestává každý den, ty chvilky 
jsou spíš vzácné a nečekané. A hlavně – přichá-
zejí samy od sebe. Mockrát jsem chtěl zažít něco 
podobného, ale ono to nefungovalo.“

myšlenky | NA SKAUTSKOU NOTU

NA SKAUTSKOU NOTU



„Ale stejně si myslím, že tudy vede cesta. Udělat si 
na sebe čas, ztišit se, otevřít se. Ale chce to opravdové 
soustředění a trpělivost. A hlavně čas. Myslím, že 
tvůj největší problém je netrpělivost, chceš všechno 
rychle a hned, ale to většinou nejde. A ještě k tomu 
kostelu – nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, ale já 
vidím jeho smysl právě v tom, že je to prostor k zasta-
vení a k zaměření pozornosti na Boha. O čem tam 
povídá pan farář, je asi méně důležité, hlavní je to 
zastavení, ztišení a soustředění.“

„No nevím, jestli by se to panu faráři líbilo, ale 
asi máš pravdu.“

„A ještě mě napadla jedna věc. Asi není dobré být na 
to sám. Víra a vztah k Bohu je sice ryze osobní, ale 
na druhou stranu ti mohou ostatní pomoci. Já bych 
asi zvolil nějakou střední cestu: být s lidmi, bavit se 
s nimi, klást si společně otázky a hledat odpovědi, ale 
přitom si nechat čas na to být o samotě a prožívat 
sám svůj vnitřní vztah k Bohu.“

„Dík, pěkně jsme si popovídali a já jsem snad 
o trochu moudřejší. Akorát nevím, co na to ty 
lidi, co to budou číst. Mluvíme tady o Bohu 
a trochu se bojím, že ti, co v Boha nevěří, to hned 
odloží.“

„To je možné, ale byla by to škoda.“

„To by byla, ale co jim napíšeme?“

„Že v těch našich úvahách mluvíme sice o Bohu a že 
není úplně jedno, jestli Bohu věřím, nebo nevěřím, 
ale na druhou stranu se podobné otázky týkají všech 
lidí, nejen těch věřících. Každý člověk uvažuje o tom, 
jak má žít, co je dobré a co špatné, a pro každého je 
dobré udělat si na sebe čas a přemýšlet o svém životě 
a hodnotách, kterými se řídí. A to naše povídání by 
mu třeba mohlo v něčem pomoci a inspirovat ho.“

 Vít Růžička – Víťa (44 let), Praha
foto: Filip Herink

NA SKAUTSKOU NOTU
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O smutku
A tak jsem seděla s hlavou mezi koleny a přemýšlela nad původem neštěstí…

Na tramvajové zastávce Florenc, asi tak upro-
střed nástupiště, směrem do Karlína, a přeci 
dívaje se na opačnou stranu, může pozorný 
člověk spatřit otázku i odpověď ohledně veške-
rého smutku lidstva. Stačí jen počkat. Otázka 
i odpověď samy přijdou.

How many people cry?

Držela jsem se přesně instrukcí. Sedla jsem si na 
lavičku a přečetla si skrytou zprávu, která na 
tom nástupním ostrůvku visí snad celou věč-
nost. Už když jsem se narodila, byla tam. Někdo 
se na to neustále ptá, minimálně celých osmnáct 
let, a dostává se mu stále stejné odpovědi. HOW 
MANY PEOPLE CRY? 200 000. Ani o člověka 
více, ani o člověka méně.

Odkud se vlastně bere smutek? Co že to vlast-
ně je ten pláč? Existuje skutečně jen proto, aby-
chom poznali, kdy jsme šťastní? A kolik že to 
pláče lidí?

200 000. Odpověď. Proč právě 200 000? 200 000 
po celém světě, nebo jenom v naší zemi? Štěs-
tím, nebo neštěstím? Proč takové přesné číslo? 
A…how many people cry?

Hněv, smrt, zklamání, samota, lidská blbost 
a řetězové dopisy. To jsou hlavní příčiny lidské-
ho pláče. Ale nejhorší jsou ty řetězové dopisy. 
Miliony lidí proplakalo svoje životy kvůli těmto 
neodnímatelným položkám života. Proč?

Hněv je hlavní příčinou 
lidského pláče 

Když se v tomto tvrzení budeme chvíli pohy-
bovat, dojde nám, že o protivě hněvu (tzn. 
„hněvově protivě“) platí totéž. Nebýt hněvu, 
neznali bychom v naší nekonečné lidskosti 
lásku. Nebýt lásky, neexistoval by v lidských 
očích hněv. Nebýt ani jedné z těchto věcí, počet 
plačících lidí by se zúžil alespoň na polovinu. 
Kdo nikdy neplakal pro lásku? Zeptejte se těch 
dvou set tisíců, kteří pláčou právě v tuto chvíli, 
proč to dělají! 100 000 vám odpoví, že pro lásku. 
Možná víc.

Stejným postupem bychom mohli hovořit o pro-
tivách (významových antonymech) všech ostat-
ních položek seznamu. Podstata neštěstí vychází 
stejně jako ze smrti, tak i ze života, jak ze zkla-
mání, tak i z přílišného nadšení, z lidské blbosti 
i přílišného vědění, leckdy i z pravdy samotné… 

Ale nejhorší jsou ty řetězové dopisy. Ze všech 
příčin neštěstí jsou ty nejhorší, neboť vzešly 
z lidského nápadu. 

Říkám vám, že řetězové dopisy jsou od samé 
podstaty sebe sama zlé. Už od svého vlastního 
vzniku.

Pojďme si to rozebrat.

Ocitáme se v roli diváka. Nemůžeme žádným 
způsobem zasahovat do děje, který vidíme, 
pouze můžeme sledovat. Dalo by se říci, že jsme 
se stali kamerou schopnou vidět nejrůznější 
detaily. Nejsme však schopni snímat zvuk. Jen 
sledovat.

pozvánka 
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Nacházíme se ve výšce asi 200 000 metrů nad 
zemí. A klesáme níže. Pod námi se rozprostírá 
veliké město. Možná je to Paříž. Nikdy jsme 
v Paříži nebyli, ale přesně takhle si ji předsta-
vujeme. Světlo je měkké, blíží se poledne, prav-
děpodobně podzim. Snášíme se stále níž a níž. 
Do středu našeho obrazu se dostává jakýsi dům 
s červenou střechou. Už jsme od něj asi na deset 
metrů. Vidíme okno, poměrně špinavé, ve tře-
tím patře, u kterého sedí jakási postava. Snaží-
me se ji zaostřit, ale nejde nám to. Dost dobře by 
to mohl být některý z prokletých básníků. Něco 
píše. Dopis.

Zaznamenejme si existenci tohoto dopisu, ať už 
vznikl kdykoliv, kdekoliv, za jakýmkoliv úmys-
lem, kteroukoliv rukou.

Střih.

Ocitáme se v jakési pařížské (snad je to opravdu 
Paříž) uličce. Pomalu se stmívá. Náš muž (stále 
mu nevidíme do tváře) stojí tváří v tvář nějakému 
svému (zdá se) příteli. Předává mu dopis. Předá-
vá mu jich asi deset. Potřesou si rukou a náš muž 
odchází opačným směrem než jeho přítel. 

Střih.

Díváme se na nápis jakoby z černobílého fi lmu. 
Trochu se klepe, jak už to u takovýchto nápisů 
bývá. Čteme.

„Dopis se dostává zvláštní pozornosti několika 
vybraných, dosud ještě šťastných účastníků. Ti 
si dopis přečtou, opíší ho a pošlou dále.“

Střih. 

Opět se díváme na Paříž. Zaměřujeme postup-
ně všechna místa, kam se dopis dostal. Je jich 
strašně moc. 

Náhle nás pohltí smutek. Dojde nám celý prin-
cip tohoto děje. Lidé šíří tyto dopisy, tráví čas 
jeho přepisováním, aby se jim vyhnulo neštěstí. 
A zároveň předávají toto neštěstí dále. Vzniká 
tím nekonečný řetězec neštěstí, smutku a pláče.

Otázka tedy zní, zda může lidem, kteří řetězo-
vý dopis posílají dále, přinést jakoukoliv formu 
dobra přesunutí neštěstí dále?

Střih. 

Opět se díváme na onen dům s červenou stře-
chou. Náš muž stojí u okna a doslova ďábelsky 
se směje.

Konečně se nám podaří na něj zaměřit… Má 
tmavé černé oči, snědou pleť a ve vlasech… Ach 
ne! Ve vlasech má…

Rohy!!!

>>The End<<

Jestliže tedy existuje nějaká věc, která zapříčiňu-
je vlnu neštěstí už svou vlastní existencí a zasa-
huje všechny, ať už ho pošlou, nebo nepošlou 
(!!!), říkám vám, že právě taková záležitost je 
zdrojem všeho smutku.

A co smutku, veškerého zla na světě!

Takže až se vás jednou někdo zeptá, kolik lidí že 
to vlastně právě pláče, odpovězte mu. Řekněte, 
že hlavní příčinnou lidského pláče jsou láska, 
život, bezmezné nadšení, společnost, inteligen-
ce a řetězové dopisy. A že nejhorší jsou ty řetě-
zové dopisy.

A kdyby to nepochopili, dodejte k tomu odpo-
věď: 200 000.

Neboť to je v tom obsaženo.

A až se vás někdo zeptá, proč vlastně trpí, 
řekněte mu, ať si jde sednout na tramvajovou 
zastávku Florenc, směrem do Karlína a dívá se 
na opačnou stranu.

Odpověď sama přijde.

Anežka Benešová (18 let), Praha
http://quistie.kaza.cz
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Noční procházení

Ačkoliv si o babiččině ratlíkovi nemyslím sko-
ro nic pěkného, je to právě on, kdo mě svými 
metabolickými procesy ve večerních až noč-
ních hodinách donutí opustit byt a vydat se do 
chladného nočního vzduchu. Obvykle tak v půl 
jedné ráno. Získám tak možnost projít se sám 
ulicemi bez davů nadšených a komunikativních 
pejskařů, kteří se jinak vždy zastavují a pokouší 
se dát do řeči o tom, co měl ten jejich miláček 
zrovna k večeři.

Chvíle klidu, čas pro přemýšlení

Vylezu ven a ovane mě studený vzduch, trvalá 
chladná mlha Jižního Města, ve které se topí ost-
růvky chodníků ozářené pouličními lampami. Je 
tajemně mlhavá stejně jako všechno to, co máme 
před sebou (a koneckonců i za sebou). A záro-
veň je to také jediný stav panelového Jižňáku, na 
který se dá koukat a vypadá taky jednou trochu 
hezky.

V takovém prostředí se výborně přemýšlí o všem 
možném. Už se z toho stává určitý rituál, kdy se 
po celém dni (někdy i delší době), můžu zasta-
vit a představit si, že pro tuto chvíli nic jiného 
neexistuje. Město je mnohem tišší než obvykle, 
protože většina businessmanů v kravatách spí 
a opilci jsou ještě zalezlí v hospodách.

Záchytné body

Spousta lidí má v životě zařazeny takové oka-
mžiky, i když o tom třeba neví. Někdo po ránu 
srká o samotě kávu, jiný si jde zaběhat.

Mám jednu kamarádku, která svůj školní 
den nikdy nezačíná jinak než tichou chvilkou 
v Letenských sadech, kdy je sama se sebou 
a pozoruje východ slunce, atmosféru vstávající 
Prahy. Zapálí si k tomu cigaretu, což je pro ni 
symbol klidu, spokojenosti a svobody. V tu chví-
li může zapomenout na veškeré problémy. Je to 
jediný okamžik jejích dnů, na který se může spo-
lehnout, protože každé ráno přijde znovu, a tak 
se na něj pokaždé může těšit. Takový záchytný 
bod, od kterého se pokaždé odrazí.

Cigareta dohasíná, rituál končí a ona se vydává 
do školy, ovšem pozitivně naladěná a s klidem 
v duši. Za každého počasí.

Rituály

Našimi každodenními rituály se zabýval napří-
klad Robert Fulghum ve své publikaci nesoucí 
jméno „Od začátku do konce.“ Co všechno je 
tam psáno, to prozrazovat nebudu, třeba tím 
někoho motivuji k tomu, aby si tu knížku pře-
četl.

Kdo takové okamžiky v životě zařazeny nemá, 
je určitě o leccos ochuzen. Zvláště třeba v těch 
těžších životních obdobích. Ani kvůli tomu 
nemusíte začít kouřit, pořídit si psa, případ-
ně začít ujíždět na kávě. Obdobné okamžiky 
mohou být i mnohem drobnější a zdánlivě bez 
takové dávky poetiky jako procházka nočním 
městem. Můžete si v práci vyhradit každý den 
okamžik na to, abyste zalezli na toaletu a přečet-
li si denní tisk. I to se počítá.

Rudolf Dobiáš (18 let), Praha, 
Roverský kmen Exit

www.prales.707.cz

foto: archiv autora

O rituálech a nočním městě

Vylezu ven a ovane mě studený vzduch, trvalá chladná mlha 
Jižního Města, ve které se topí ostrůvky chodníků ozářené 
pouličními lampami…



Celostátní setkání roverů a rangers OBROK 09 se uskuteční 
v termínu 29. 4. - 3. 5. 2009 v bastionové pevnosti
Jaroměř-Josefov. Můžeš potkat více jak 1200 podobně 
naladěných lidí, seznámit se s různými roverskými kmeny, 
užít si spoustu zajímavých programů, pořádně se vyblbnout 
a být u zrodu nového roverského programu.

» Vapro...
Variabilní Program představují přednášky, 

workshopy či diskuze. Je na tobě, jaká té-

mata si vybereš. Můžeš se dozvědět nové 

věci, prohloubit své znalosti díky pozvaným 

odborníkům a nabrat inspiraci pro další ro-

verskou činnost.

» Inspiro...
Nabízíme Tobě a Tvému kmeni jedinečnou 

příležitost aktivně se zapojit do dění OBROKu. 

1200 RaR bude tancovat přesně tak, jak vy 

budete pískat. Pobavte a Inspirujte ostatní 

neobvyklou aktivitou, hříčkou, či něčím úplně 

jiným. Cokoli vymyslíte, může být pomysl-

nou cihličkou, ze kterých společně vytvoříme 

ohromnou stavbu. Proto dejte hlavy dohro-

mady a buďte součástí skvělého programu, 

který je jen a jen o vás...

» Regiony...
Znáš své roverské sousedy? Chceš navázat 

kontakty a spolupráci? Potřebuje váš kmen 

najít spřízněné kachny a kachňáky pro zpes-

tření činnosti? Program Regiony spojuje a vy-

tváří nekonečnou síť kontaktního roveringu.

» Služba... 
Pojďme společně něco dokázat, vytvořit, za-

nechat v ostatních i v okolí stopu každého 

z nás. Můžeš si vybrat podle své chuti, jaká 

cesta ti k naplnění roverského hesla „Slou-

žím“ vyhovuje nejlépe.

» Ve erní programy... 
Ne jeden, ale rovnou dva koncertní večery se 

těší na všechna ta vlnící se těla ve svůdných 

rytmech hudby. Rock, folk, ska, country... 

Vybere si opravdu každý. A nesmí chybět ani 

roverský Čarodějáles!

» Velká hra...
Městečko s historickým nádechem, horda 

roverů v ulicích, legenda s tajemnou záplet-

kou, čtyři hodiny akce a zábavy. Tak na co 

čekáš...

» A co víc?
Proslulá Krčma, tajuplné Prohlídky, adre-

nalinové Lanové a Vodní aktivity, oddycho-

vá Čajovna, cool Seznamka, hravá Kavárna, 

překvapující Geocaching, hodnotné Filmové 

večery, ... a mnoho dalších programů.

„ROVERING JE CESTA“

POMOZ NAJÍT NOVÝ SM R ESKÉHO ROVERINGU 
A UR IT JEHO DALŠÍ CESTU!

A co t  tedy eká?   

více informací na www skaut.cz/obrok
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Jihlavské podzemí

Udělat další krok
sestoupit poslední schod
nadechnout se zatuchlého vzduchu
posvítit si o kousek dál
pronést tichou modlitbu
zakopnout o první nerovnost
v zápětí tiše zaklít
pokusit se znova nespadnout
uzřít světlo na konci chodby
znova se tiše pomodlit

na křižovatce zahnout doprava
projít dál s hlavou mírně skloněnou
zpívat si chvíli známý song
a pak se zase pomodlit
dojít na další rozcestí
nevědět dál kudy kam
a naposled se pomodlit
…
tentokrát nahlas

Jan Bezděk – BezĎa
foto: Tomáš Tkáčik – Rozum


