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Modrá zamyšlení 
o cestách roverských

Vždy jsem si přála být klukem. Toužila jsem 
po dálkách. Chtěla jsem nosit námořnický klo-
bouk a být kapitán na velikém korábu, který by 
se vlnil a houpal na moři, a chtěla jsem být sta-
tečná a všem dokázat, že právě můj žaludek zů-
stává v klidu. Viděla jsem sebe samu jako do-
spělého moudrého muže, který má u všech na 
lodi respekt a chová se za každé situace ro-
zumně a s nadhledem získaným zkušenostmi 
z cest a mnohých překážek a pro normálního 
smrtelníka nepředstavitelných útrap. Z mého 
chování měl čišet vnitřní klid. Jenže jsem povy-
rostla a místo po dálkách jsem zatoužila po výš-
kách. Bágl, lano, karabiny… V noci jsem si před 
spaním představovala, jak se natáhnu a sáhnu 
Pánubohu do oken, natáhnu se celá do oblak 
a chvíli se na nich nechám nést a budu si hvízdat 
samým štěstím. Z výšky bych se koukala, jak se 
jakési papírové stvoření (Drak) snaží doletět až 
ke mně a já na něj budu s úsměvem moci dě-
lat: ,,Tůůůůdle!“. Říkala jsem si, jak by bylo za-
jímavé poznat a pochopit to, co je mi tolik vzdá-
lené (Co dělá hinduistu hinduistou). 

Ale nakonec jsem se při své pomalé cestě za do-
spělostí stala docela jemnou dívkou toužící po 
klidu. Pochopila jsem, jak cenné a osvobozující 
je naučit se mlčet a poslouchat ticho, při kterém 
se tak dobře pátrá po vnitřním poznání. Přišla 
jsem na to, jak je důležitá citlivost při komu-
nikaci s ostatními lidmi a jak inspirující může 
být něčí čistota, kterou jsem kdysi měla spoje-
nou spíše s naivitou. Došla jsem k víře, že jakési 
vnitřní chvění a pochyby o tom, co se zdá být 
jasné a úplné, jsou pro mladého člověka tím nej-
lepším pomocníkem na cestě roverským živo-
tem. I přesto, že se změnily moje touhy, rozhod-
ně mi ale neubyla síla k překonávání překážek. 
A našim čtenářům přeji, aby je alespoň některý 
z článků zvedl ze židle (O příčinách dnešní kri-
ze, Putování sněžnými pláněmi, Na návštěvě 
u Pavučiny, Práva dětí, …) a zanechal je v roz-
položení, které má tendenci spíše k pokládání 
otázek než ke hledání odpovědí.

J.

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

1úvodník

Ráda v klidném zamyšlení A plna síly k překonávání překážek

Úvodník



2 reportáže

Svázané nohy, baťohy, daemoni, ale úsměv nechybí Á raz, Á dva, á raz, á dva, …

reportáže

Světla severu 
(14.–16. 11. 2008, Staňkov)
„…Temná noc. Ticho. Liduprázdno. A přece slyším hlas. Mluvím snad já? Mluví snad ně-
kdo ke mně? Kdo tedy? Pomalu zvedám na rozkaz hlavu. Hledím tam, kam se mé oči dí-
valy už tisíckrát. Co to? To snad… Ty barvy! Ta záře! Cítím, že každým okamžikem se něco 
stane… Mám strach. A zase ten hlas…!“

První večer s chlupatými daemony

Děj, dle knižní předlohy Philipha Pullmana, se 
začínal rozehrávat v podvečer jednoho listopa-
dového pátku. Ubytovali jsme batohy a vydali 
se na program do zapůjčených školních exterié-
rů. Ovšem ne sami. Každý s sebou měl vzít své-
ho plyšáka, ale nikdo nevěděl proč. Po sérii se-
znamovacích her, do kterých se účastníci (úžas-
níci☺ ) pustili s velkým zájmem a co chvíli se ně-

čemu smáli, následovalo uvedení do samotného 
děje, první části legendy, stylově jen za svitu 
svíček… paráda do té doby, než se „úžasníci“ 
dozvěděli, že ony plyšáky od teď budou muset 
tahat všude s sebou přivázané na ruce (jen Kač-
ka s obří housenkou kolem pasu) – staly se to-
tiž jejich daemony, průvodci, jejich druhým já, 
zjevnou duší. Oni pak se stali Lyrou, hlavní hr-
dinkou příběhu, která se na dobrodružné cestě 
pokusí zachránit přítele Rodgera, poodhalit ta-
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jemství Prachu a zjistit, co zlého se děje v Bol-
vangaru. O vlásek unikne odříznutí, aby se 
pak mohla vydat ještě dál, na Svalbard, pomoci 
jednomu ztroskotanci, původně králi, medvě-
du Yorkovi, a nakonec zažít největší zradu ze 
všech, kdy její vlastní otec… Večer byla relaxač-
ní čajovna a kolem jedenácté (dobře, půl dva-
nácté) přišel povel jít spát. Kdo ví, co by se tře-
ba mohlo dít?

V jednu ráno s úsměvem 
od ucha k uchu

Tak třeba to, že v 01:00 jsme všechny ohrom-
ným rámusem probudili a uvedli je tak do dal-
ší části příběhu. Zrada! Musíte utéct! Okamžitě! 
Do deseti minut už musíte být na cestě! Když 
slepeným očím došlo, co se vlastně děje, bylo 
už skoro pozdě. Jenže, co s sebou? Samozřej-
mostí byli plyšáci, k tomu věci na spaní a spa-
cák. Ale pozor! Bez batohu! ☺ Dostali rozstří-
hanou mapu s naznačeným směrem a dva prů-
vodce. Nevěděli, kam přesně jdou ani jak dlou-
ho cesta potrvá, jen to, že venku sakra přituhlo 
a s náručí plnou věcí to asi nebude sranda. Tro-
chu jsme se o ně báli, jestli náhodou neklesne 
nálada, ale překvapili nás ten den již podruhé. 
Sešla se opravdu prima banda, která na mís-
to určení nejen dorazila superrychle, ale navíc 
všichni s úsměvy od ucha k uchu. Cílem byly 
skautské klubovny v Holýšově, kam zatím or-
ganizátoři převezli jejich věci (to bylo radosti☺ ) 
a hlavně zatopili, poněvadž zimy si všichni uži-
li dost po cestě.

Příprava na závěrečný boj

A ráno zase pěkně cesta zpátky. Nebezpečí po-
minulo. Nebyla ale tak jednoduchá – každý na 
cestě získal určitý handicap, se kterým ji mu-
sel absolvovat. V cíli žádný odpočinek a rov-
nou šup do tělocvičny na turnaj v ringu. Je tře-
ba prověřit i fyzické zdatnosti před závěrečným 
bojem☺. Zabralo nám to necelé čtyři hodiny, ani 
se to nezdálo, to asi díky hudebnímu podkre-
su. Únava začínala pracovat, a tak bylo načase 
zvolnit – čekali jsme to a připravili program re-
laxací. Popadali jako hrušky☺, dlouho však ne-
spali. V podvečer je čekalo bližší zkoumání ulic 

a celkové seznámení se Staňkovem, jelikož ná-
sledující hra o záchranu dětí a jejich daemonů se 
odehrávala na celém území města. 

Boj a poté odměna

V tělocvičně se zatím připravovala překážková 
dráha a další věci na závěrečný program. Drob-
né hry a hříčky, které měly simulovat boj dvou, 
se více než v boj měnily co chvíli v salvu smíchu. 

Jedině dobře ☺. Bonbónkem na úplný závěr byl 
ohňostroj – naše soukromá Světla severu. Každý 
pak dostal diplomky a svíčky na památku a mo-
hl si jít dosyta užít další malé překvapení: raut. 
Slané, sladké, kyselé, tekuté… co hrdlo ráčí. Ve-
čer už každý strávil dle svých představ – někdo 
dal přednost kytaře, jiný fi lmovému okénku 
u fi lmu The Golden Compass a další objevovali, 
jaké možnosti skýtá tělocvična a nářadí v ní.

Tahle akce byla rozhodně víc než povedená. 
Velkou měrou za to mohou všichni, kteří při-
jeli a přispěli tak k báječně přátelské atmosféře. 
I program se vyvedl tak, jak měl a věřím, že 
se i líbil… Zkrátka, za rok se budeme těšit na 
všechny zase, tentokrát u druhého dílu: Doko-
nalého nože! 

Za organizátory 
Marie Bierdümpfl ová – Méďa (21 let), Staňkov 

a Jan Kubát – Lump (21 let), Staňkov
foto: archiv autorky

reportáže

Maličká únava
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Podivuhodná je historie 
vontských Stínadel

Od nepaměti bouřil život hochů v jejich ulič-
kách a zákoutích. Snad nikde jinde nežili chlap-
ci způsobem tak zvláštním a tak divokým a ne-
ukázněným. Ulice se spolu střetávaly v ne-
lítostných soubojích a kdokoli, kdo do Stínadel 
nepatřil, se sem bál vstoupit. Nevládl zde žád-
ný řád, ale to jen do té doby, než se zde objevil 
jistý chlapec. Jmenoval se Vojtěch Vont. Právě 
on dokázal Stínadla stmelit a stál u zrodu vont-

ského hnutí. Povedlo se mu to především díky 
nešťastné smrti Roberta Komoura, který byl při 
jedné bitvě mezi dvěmi znepřátelenými ulicemi 
smrtelně zraněn. Tehdy každý uznal, že by se 
mělo zanechat těch hloupých sporů a stát při 
sobě. Vojtěch Vont vládl Stínadlům spravedlivě 
a nastolil v nich řád, avšak když byl již příliš 
starý na to, aby vládl i nadále, tradice, jím za-
vedená, si žádala, aby jej nahradil někdo mlad-
ší. A tak se tomu dělo mnoho let, ale jednou se 
stalo, že kandidáti na velké vontství byli dva. 
Stínadla se rozdělila na dvě téměř stejně po-
četné skupiny. Jedni chtěli Losnu, druzí Maž-
ňáka. Tito dva se tedy museli střetnout a zví-
tězit nad tím druhým v úkolech, jež jim udělila 
vontská rada, aby se rozhodlo, kdo Stínadla na-
dále povede.

Losna nebo Mažňák?

V sobotu 29. listopadu se ve Dvoře Králové nad 
Labem konal další ročník hry, založené na mo-
tivech Foglarovy trilogie o Rychlých šípech 
a Vontech. Na tento ročník, stejně jako již ten 
loňský, se účastníci přihlašovali přes webové 
stránky. Nešlo o akci pouze pro dvorské skauty, 
ale zúčastnila se i mnohá další střediska. Letos 
se sešlo téměř 250 lidí z různých koutů republi-
ky, aby se zapojili do hry o tom, zda bude vlád-
nout Štěpán Mažňák a nebo Otakar Losna, do 
hry zvané Stínadla. Kluci i dívky byli rozděleni 
do dvou skupin, a to na Losnovce a Mažňákov-
ce. Aby více podtrhli onu dávnou atmosféru, 
byli oblečeni v dobových kostýmech. Soupeřili 
poté v několika disciplínách. Tou nejnáročnější, 
avšak nejoblíbenější, bylo sbírání soupeřových 
životů v podobě lístečků připevněných na zá-
dech. Dále tu bylo hledání plánku létajícího kola 
a Tleskačova hrobu. Po městě byly rozmístěny 
obrázky ježků v kleci, jež se měly zakreslovat 
do mapy. Plnily se podivné úkoly a odpovídalo 
na otázky ohledně stínadelské historie. Nechy-
běla tu ani družina Rychlých šípů, Bratrstva ko-
čičí pracky a Amazonek, jejichž životy byly ob-
zvláště cenné. A co by to bylo za Stínadla, kdy-
by tu nebyla jejich nejpodivnější postava – Ši-
rokko, majitel ježka v kleci. V případě, že by mu 
některá skupina byla schopna stínadelský ta-
lisman sebrat, znamenalo by to pro ni vítězství, 
ale ani tentokrát se to nikomu nepodařilo.

Losna! 

V závěru této téměř čtyřhodinové hry se v al-
tánku v městském parku opět sešla vontská 
rada, aby rozhodla, kdo zvítězil. Pro tento rok 
se vládcem Stínadel stal Losna. Skupina, jím ve-
dená, splnila úkolů nejvíce a proto ježek v kle-
ci putoval z ruky odstupujícího Velkého Von-
ta právě Otakaru Losnovi. Doufejme, že bude 
vládnout spravedlivě!

Jan Valeš – Vali (21 let), 
Dvůr Králové nad Labem, R&R Ouagadougou

foto: archiv autora

Stínadla 08‘

Bratrstvo kočičí packy
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Mikulášský víkend je jednou z největších akcí organizace – jak jistě víte. Zajímá vás, jaký 
byl jeho letošní ročník z pohledu účastníka i z pohledu organizátora – samotné šéfky Mi-
kulášského semináře?

Mikulášský víkend 2008

Pohledem organizátora

Příprava Mikulášského semináře je poměrně 
dlouhodobá záležitost – začíná totiž už na jaře. 
Obvykle se v týmu už v březnu sejde několik 
lidí a začínají rozpracovávat téma, které bylo 
domluveno týmem Mikulášského víkendu mi-
nulý rok a také schváleno roverským odborem. 

Jak příprava vypadá

Nejdříve je určen šéf/šéfka týmu. Toho vybírá ro-
verský odbor, resp. šéf/šéfka celého víkendu. Vy-
braný člověk pak sestavuje tým. Na začátku má pří-
pravný tým 5–7 lidí. Ti se napřed zamýšlí nad cíli 
(poselstvím), které by dané téma mělo splnit. Pak ná-
sleduje výběr témat na přednášky a sekce, které od-
povídají stanoveným cílům. Když jsou rozpracová-
na témata, začíná se s oslovováním přednášejících. 

Tým se schází tak jednou či dvakrát za měsíc a přes 
letní prázdniny má pauzu. Jakmile se blíží termín 
semináře, začínají být schůzky intenzivnější ☺. 

Po prázdninách se tým rozšíří o několik dalších 
lidí, kteří pomáhají s přípravou jednotlivých sek-
cí a přednášek.

Nejnáročnější část přípravy 

Asi nejnáročnější částí přípravy semináře je vý-
běr přednášejících a komunikace s nimi. Zejmé-
na komunikace se někdy opravdu táhne, protože 
někteří třeba nepoužívají mobilní telefon nebo si 
vybírají mailovou schránku jednou týdně, a tak 
je opravdu těžké je zastihnout. Zároveň je třeba 
kontaktovat některé přednášející poměrně brzy, 
protože jde často o velmi vytížené lidi. 

Jak to dopadlo letos

Letošní téma Vztahy mělo motto prolomení ba-
riér. Měli jsme pocit, že některá témata jsou 

ve společnosti stále tabuizovaná. Chtěli jsme 
otevřít diskusi a přimět účastníky k zamyšlení. 
Proto návštěvníci mohli navštívit sekce o ho-
mosexuálních vztazích, o vztahu k handicapo-
vaným spoluobčanům či umírajícím nebo o tom, 
jak se žije cizincům u nás a jaký je jejich vztah 
k naší zemi. Nechyběla však ani skautská témata 
jako např. anglická přednáška zástupce WOS-
Mu Dimitryho van Uytfange o důležitosti jam-
boree pro rozvoj vztahů v mezinárodním měřít-
ku. Z dalších přednášejících mohu např. zmínit 
Doc. PhDr. Václava Břicháčka; Doc. PhDr. Soňu 
Hermochovou, CSc; PhDr. Mgr. Jeronýma Kli-
meše, Ph.D.; Prof. PhDr. Tomáše Halíka Th.D.

Nové bylo místo – Právnická fakulta v Praze. 
To se nám velmi osvědčilo. Je dobře dostupné 
a dispozice budovy jsou lepší než na ČVUT. 
Přesto jsme se nevyhnuli problémům – např. 
mikrofon ve velké aule byl velmi špatný, a tak 
si přednášející museli vybrat: buď se nad mikro-
fon nahýbat přes řečnický pultík (což bylo vel-
mi nepohodlné), nebo mluvit hodně nahlas (což 
bylo taky velmi nepohodlné). 

Sobotní seminář navštívilo kolem 750 lidí. 

Reklama na ObRok opravdu žije
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Co bude dál?

Další ročník semináře se začne připravovat již brzy. 
Pokud bys chtěl/a k jeho přípravě přispět (případně 
k přípravě jiné části víkendu), tak neváhej a kontak-
tuj roverský odbor.

Magdaléna Žárská – Skippy (25 let), Praha

Pohledem účastníka

Úvodní přednášky

Na doporučení zkušené posluchačky jsem si 
zvolil přednášku Dr. Bláhy „Začni u sebe“ 
a rozhodně jsem nelitoval. Přednášejících, kteří 
dokáží svým projevem takto strhnout poslucha-
če, nechodí po světě mnoho. V aule ticho jako 
v kostele, sem tam se někdo usměje, jakože „to-
hle přece znám, jen jsem si to neuvědomil“, sem 
tam to někde zašumí, jakože „to je teda věc“ 
a na závěr potlesk málem ve stoje s pocitem du-
ševní nasycenosti. Hodně jsem váhal, jestli ne-
dat přednost přednášce Prof. Halíka, ale na-
konec jsem odcházel s přesvědčením, že sice ne-
vím, jestli byl Dr. Bláha lepší volba, ale že roz-
hodně nebyl horší.

Druhý blok

Ve druhém bloku mi nezbylo, než navštívit 
přednášku Mgr. Mikšíčka „Sousedské vztahy 

v pohraničí“ (poslouchat něco v angličtině by 
mi nic moc nepřineslo), která sice nebyla neza-
jímavá, ale ani to nebyl žádný „koncert“ a mys-
lím, že bych si ji normálně nevybral.

Sekce

První půldruhou hodinu jsem strávil s Doc. Bři-
cháčkem nad tématem „Generační problémy“ 
a byla to dobrá volba. Tohle téma bych dal li-
dem v roverském věku povinně. Doc. Břichá-
ček, ač pán v letech, vyprávěl velmi poutavě 
a tak lidsky, že to i mladá generace musela při-
jmout – když už ne jako pravdy prověřené zku-
šeností, tak určitě jako náměty, o kterých je rad-
no pouvažovat.

Ve druhé části jsem řešil podobně závažné di-
lema, jako na začátku mezi Prof. Halíkem 
a Dr. Bláhou a nakonec jsem se rozhodl pro 
přednášku „Aktivní budování vztahů“, mys-
lím. Nevím to určitě, ale na tom nesejde, pro-
tože jsem z ní stejně utekl po deseti minutách 
s pocitem ztraceného času. Zabrousil jsem 
do podkroví, kde Mgr. Hromada hovořil o „Ho-
mosexuálních vztazích“. Na tomto místě bych 
chtěl poděkovat organizátorům, že na tuto ob-
last lidských vztahů nezapomněli. Pan Hroma-
da nehovořil dlouho, protože dal velký prostor 
na dotazy a diskusi, což bylo asi to nejlepší, co 
mohl udělat a přítomní toho hojně využili. Za-
jímalo mě, jestli tam převažovali příslušníci gay 
minority, ale z dotazů jsem měl pocit, že nikoli 
(což je dobře).

Závěrečná přednáška

Proslov Dr. Klimeše „Skonči u sebe“, to byl 
vpravdě vrchol dopoledního rumrajchu, který 
celé téma završil a – nestydím se to říct – ko-
runoval. Ani únava po celém dni pozornosti na 
přednáškách nebyla silnější než zážitek z této 
poslední části a nezbývá mi než vyseknout po-
klonu i poslednímu z přednášejících.

Přema Jurák – Regis (26 let), Zlín, 
45. odd. Lesní moudrosti

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Se zaujetím posloucháme 



Jak jsem rozvážel Betlémské světlo

Se světlem dovezeným z Betléma jsem se poprvé 
setkal o prvních Vánocích, které jsem prožil ve 
vlčácké smečce. Od té doby si již vánoční svátky 
bez jeho společnosti téměř nedokáži představit. 
Jako malý skautík jsem měl několikrát možnost 
zúčastnit se ofi ciálního rozvozu Betlémského 
světla a sdílet tak radost ze světla klidu a míru 
se spoustou dalších lidí, kteří si od naší svíce za-
žehli tu svou. Každoročně také táboříme v tý-
pí na náměstí pod vánočním stromečkem a naši 
vánoční hosté si mohou odnést plamínek domů. 
A ještě jedna cesta mne provází každé Vánoce 
– štědrodenní návštěva dědečka a babičky.

Posledním okamžikem předvánočního sho-
nu je v naší rodině tradiční návštěva prarodičů 
–rychle vyházet sníh před garáží, vynosit vánoč-
ní dárky, pohoštění, cukroví a mnohé další ne-
zbytnosti do auta – a hlavně – nezapomenout na 
petrolejovou lampu s Betlémským světlem! Při 
poslechu vánočních koled projíždíme třeskutým 
mrazem s otevřenými okny, jelikož po chviličce 
cesty ve společnosti petrolejky je v autě nedýcha-
telno a začínají nás bolet hlavy. Plamínek v lam-
pě je sice téměř nepatrný, ale i to většinou stačí. 
A převážet světlo ve svíčce v autě není díky kva-
litě českých okresek úplně jednoduché.

A už jsme svátečně vítáni u dědy s babičkou, se 
kterou ještě chviličku zůstávám na verandě, kde 
na připravenou svíci přenáším plamínek z pe-
trolejové lampy. Světlo se rozhoří a já začínám 
pomalu zhasínat lampu. Jakmile dohasne, začne 
mě jímat hrůza – plamínek na svíci se pomalu 
zlověstně zmenšuje, přesně tak, jak to obvykle 

dělává, když má v plánu uhasnout úplně. Dří-
ve, než stačím sáhnout pro další svíci, se stále 
se zmenšující plamínek promění v dlouhý sloup 
dýmu. Pootočím hlavou a podívám se na babič-
ku, která pohotově dodává, že se vlastně nic ne-
děje, vždyť jsem přece světlo dovezl.

Nevím, co na to říci – hlavou se mi ženou myš-
lenky na všechny ty starosti při jízdě ve vla-
ku, kdy jsme diskutovali nad tím, co by se sta-
lo, kdy náš vlak „zhasnul“ a my přijeli na dal-
ší stanici beze světla. Obavy z náhlých trhnutí 
motoráčku, ale i z foukání větru při přenášení 
světla do klubovny se naštěstí nikdy nenaplnily. 
Až dnes tohle! Poprvé jsem o Betlémské světlo 
ochudil někoho dalšího.

To už ale babička pohotově vytahuje z kapsy 
sirky, a než se osmělím něco říci, svíčka již opět 
hoří. To ale asi nepůjde – pokouším se něco na-
mítat, ale babička už se rozhodla. Světlo jste do-
vezli, já to nikomu neřeknu, děda nic neví a Vá-
noce budeme mít pěkné i bez pravého světla, 
dodává usmívající se babička a odchází i se svíč-
kou z verandy.

Neměl jsem sílu jí to rozmlouvat. Děda i babič-
ka si Vánoce velice užili i bez opravdového Bet-
lémského světla – a ostatně i my doma se svět-
lem pravým.

Z uhaslého světla u prarodičů se naštěstí žád-
né nepříjemnosti nevyklubaly, ale dodnes ne-
tuším, jak bych řešil zhasnutí Betlémského svět-
la při ofi ciálním rozvozu.

Jakub Hájek – Rys (21 let), Chotěboř

Ohlédnutím
za světlem Betlémským

inzerce 



8 reportáže

Plápolající plamínek 
Betlémského světla

foto: Tomáš Tkáčik – Rozum, Eliška Trnková – Upírek

Josef Výprachtický – José 
spolu s Livií Klausovou

Betlémské světlo bylo veřejnosti symbolicky předáno v pátek 
19. prosince 2008 v pražské Svatovítské katedrále

Adventní atmosféru během předávaní zpříjemnili přítomným 
lidem koledami členové skautského pěveckého sboru Cantuta

Slovo pronesl i Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk Světlo si převzala i manželka prezidenta Livia Klausová

Okem fotografovým
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Sněžnice, sněžnice… Z fi lmů o Eskymácích a ostří-
lených sibiřských lovcích si je představuji jako ja-
kési tenisové rakety, ke kterým si člověk přiváže nohy 
a věří, že se tak bude méně propadat, a tudíž lépe utí-
kat před medvědem či smečkou hladových vlků. Hm, 
to jsem zvědav, jestli to opravdu pomůže. Popravdě 
řečeno mi není moc jasné, jak se vůbec s něčím ta-
kovým dá utíkat. No uvidíme. 

Právě jsme po 15 hodinách strávených ve vla-
ku a busu vystoupili na okraji národního parku 
Poloniny a já přemýšlím, kolik tu těch medvědů 
a vlků asi potkáme. Prý je to lidmi takřka opuš-
těné místo, pro zvěř zcela ideální, a dokonce se 
tu kromě zmíněných miláčků vyskytují i losi či 

zubři. No potěš, doufám, že budou přátelští. Ale 
sněhu je tu hodně, to jo, vypadá to, jako by toto 
místo na slovensko-polsko-ukrajinské hranici 
mělo nějaké zvláštní klima či co; ačkoliv po ces-
tě jsme viděli spíše jen ně-kolikacentimetrové 
vrstvy, tady je více než metr. Tak jdeme na to, 
už je skoro tma a teplota taky není zrovna na 
koupání. 

Výborně, setkáváme se s instruktory našeho 
putovního kurzu a dozvídáme se, že dnes bu-
deme spát ještě pod střechou. Jdeme do budovy 
správců parku, kde nás čeká několik úvodních 
aktivit a také nezbytná teorie pro pobyt v zim-
ní přírodě. 

Putování sněžnými pláněmi
Dnes se v naší rubrice vydáme do kouzelného světa zimní přírody, do světa protkaného 
opravdovostí, mrazivou krásou a silnými prožitky. Nasaďte tedy sněžnice a pojďte s ná-
mi objevovat jejich potenciál pro kmenové aktivity…

Krásami Bukovských vrchů

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?
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Teorie? A co je na tom, prostě půjdeme sněhem, 
a když nám bude zima, zahřejeme se, uvaříme 
čaj nebo tak něco, ne? Aha, ono to asi nebude 
tak jednoduché…Nejhorší je prý vlhkost, když 
se nám dostane k tělu, ukradne všechno prac-
ně vyrobené teplo. Ok, zůstat v suchu, to snad 
zvládnu. Ale co ti vlci? To jim fakt utečeme? Šéf 
kurzu říká, že proti vlkům je nutné používat 
sníh. Sníh??? To je jako zkoulujeme? Jo těmhle 
vlkům! A jak jako? Místo toaletního papíru! Je-
žišmarjá, k čemu jsem se to zas upsal…

Tak, a jdeme si vyzkoušet ty sněžnice, to jsem 
teda zvědav. Hele, ono to vůbec nevypadá jako 
tenisové rakety. Spíš takový ovál z plastu s ko-
vovými protiskluzovými hroty. A čekal jsem, že 
to bude o dost těžší, jedna nemá ani kilo. No, 
chodí se v tom báječně, člověk to na nohách 
skoro necítí a opravdu se nepropadá. Zkouš-
ka…no i běhat se s tím docela dá, tak to mě troš-
ku uklidnilo. I když medvědi asi nebudou mít 
na zádech ten skoro třicetikilový bágl se vším 
jídlem a výbavou… No každopádně tohle mě 
bude fakt bavit! Akorát na couvání je potřeba 
dát si pozor a tady si to zacvaknout, jinak člo-
věk dělá do sněhu andělíčky, aniž by chtěl. Ještě 
zkontrolujeme zbytek vybavení – stany, hůlky, 
čelovky, vařiče – a honem se na ten zítřek po-
řádně vyspat. Už se nemůžu dočkat! 

Ráno heverujeme batohy na záda, opouštíme 
poslední střípky civilizace a vyrážíme na vrchol 
Křemence – hory přímo na trojmezí. Po chvíli 
končí rolbovaná cesta, a tak vytahujeme naše 
kamarádky sněžnice a hurá na výstup. Fuj, to 
je krpál, kdo by to byl do toho Křemence řekl. 
A toho sněhu! Tady jsou snad dva metry! I se 
sněžnicemi se boříme po kolena, a tak je nutné, 
abychom se v čele skupiny střídali ve fyzicky 
náročném prošlapávání cesty. Ale je tu oprav-
du krásně, ty bukové lesy mají pod hromadami 
sněhu neopakovatelné kouzlo. A nikde ani ži-
váčka, tomuhle říkám opravdová divočina. 

Zanedlouho se dostáváme na vrchol a poté pokra-
čujeme dále po hřebeni. To jsou výhledy! Jak se 
tak kochám, nevšimnu si větví přede mnou a sráž-
kou s nimi se mi přímo za krk sesype asi dvacet 
kilo sněhu. Brrr, jak se ho mohlo tolik na pouhých 
větvičkách bez listů udržet? No, aspoň mě to osvě-
žilo, tím výšlapem jsem se docela zahřál. 

Pokračujeme panenskými pláněmi a tunely ze 
stromových větví, které se pod tou tíhou sklá-
nějí skoro až k zemi. Žádné stopy, hlasy či ja-
kákoliv známka lidské přítomnosti. Při putová-
ní nás doprovází pouze husté sněžení, křupání 
sněhu pod nohama a zpěv větru přicházejícího 
z údolí. Jdeme v zástupu, skoro nikdo nemlu-
ví. Člověk tu má hodně času přemýšlet. Ať už 
o věcech každodenních, nebo těch pro život zá-
sadních. Jsme vlastně spolu, ale i každý sám se 
sebou. Poutníci věděli, proč to nazývat „cesta 
k sobě“. A tak přemýšlíme a obdivujeme tu krá-
su kolem. 

Po několika hodinách docházíme na místo, kde 
se rozhodneme utábořit. Je tu docela závětří 
a dostatek prostoru pro všechny. Než se setmí, 
je potřeba postavit stany a uvařit si něco k sněd-
ku. Ve dvojicích si tedy ušlapeme vyhlídnuté 
místečko pro svůj stan, shodíme batohy a dá-
me se do práce. Stan stojí během chvilky, ovšem 
s vařením je trochu problém. Vždyť on ten ply-
nový vařič vůbec nehoří! No jo, butan má bod 
varu těsně pod nulou, a tak teď zkapalněný líně 
šplouchá na dně nádoby a kamarádovi propa-
novi vůbec nepomáhá. Jiný vařič ale nemám, 
nějak to musíme vymyslet. 

Podle rady jiných si na skomírajícím plamínku 
uvaříme trochu vody do víčka od ešusu a na něj 
pak celý vařič postavíme. Horká voda snad bu-
tan zahřeje a ten se tak znovu stane plynem. 
Funguje to! Jásáme a vaříme baštu ve formě in-
stantní polívky. Ještě před chvílí vroucí voda 
však brzo zase zamrzá, a abychom si uvařili čaj, 
musíme celý proces zopakovat. 

Zahřátí, posilnění a s pocitem vítězství nad va-
řičem se pak připojujeme k ostatním a už za šera 
utváříme kruh okolo symbolické svíčky (jsme 
v národním parku, tak se tu oheň rozdělávat 
nesmí, nehledě na to, že příprava ohniště, shá-
nění a sušení dřeva by nám při tom všem sněhu 
zabraly tak půl dne). Tma je teď v zimě docela 
brzo, a tak máme spoustu času na zpívání, poví-
dání a pohybové hry proti zmrznutí. Všichni se 
náramně bavíme a je nám fajn. Cítím se tu s těmi 
lidmi fakt dobře. Řekl bych, že nás to drsné pro-
středí asi nějak sbližuje nebo co. Později večer se 
pomalu rozcházíme ke svým stanům, ještě vy-
lámat zubní pastu z tuby a jde se na kutě. 

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?
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Ráno mě probudí sprška sněhových vloček. To už 
sněží i ve stanu? Nee, pouze jsme za noc vydý-
chali spoustu vodní páry a ta se na něm vysrážela. 
Docela zima takhle po ránu. Ještě že jsem si do 
spacáku vzal i to vlhké oblečení a to mi tak přes 
noc uschlo. Ono jiný zdroj tepla než ten vlastní 
se tu hledá těžko. Navíc se docela zahřeji při na-
sazování bot ztuhlých na kámen, tak můžu jít ven 
vykonat ranní potřebu. Udělám dva kroky a…na-
jednou jsem po prsa ve sněhu! Aha, sněžnice…No 
ale dnešní den bude koukám taky stát za to – to 
nebe, ty pláně…tady je to prostě jako v pohádce. 

K snídani si chci dát kousek chleba, ale abych 
ho mohl ukrojit, je potřeba se vrátit do spacáku 
a na pár minut se k němu přitulit. Po chvíli troš-
ku rozmrzne, a tak se mi podaří z něj upižlat ale-
spoň kousek. Následuje čaj a trocha nadávání při 
boji s vařičem a už se opět vydáváme na cestu. 
Dle podobného scénáře pak pokračujeme den 
po dni a postupně přecházíme celé ty malebné 
Bukovské vrchy. Nakonec nás příkrý sestup při-
vede zpátky k civilizaci. Když pak ty sněžnice 
po týdnu přivazuji zpět k batohu, přijde mi to 
trochu zvláštní a snad i trochu líto. Už se ale moc 
těším, až se na nich zase někam vydám.

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

„Něco pro oči a něco pro uši, něco pro zamyš-
lení a něco pro zasmání, něco pro radost a ně-
co, co třeba nepozorovaně, ale zato trvale sáh-
ne k srdci.“ Karel Zeman

Výlety na sněžnicích

Původně sněžnice vznikly jako nástroj lovců 
a obchodníků, kteří se potřebovali pohybovat 
v oblastech častého a silného sněžení proto, aby 
se uživili. Tradiční sněžnice byly vyráběny z dře-
věného, např. jasanového rámu vypleteného pás-
ky ze surové zvířecí kůže. I dnes se dají podob-
né sněžnice u některých obchodníků objevit, vět-
šina moderních výrobků je však z lehkých sli-
tin kovů a speciálně tvrzených plastů. Stále mo-
hou být nutností např. pro horskou službu nebo 
některé správce parků, kteří se potřebují dostat 
do nepřístupných zasněžených oblastí. Většinou 
jsou však dnes využívány spíše jako sportovní 

pomůcka pro aktivní trávení volného času. Je-
jich funkce tkví v rozložení váhy na větší plochu, 
čímž zabraňují, aby se noha příliš bořila. 

Pokud přemýšlíte, co s kmenem v zimě podnik-
nout, výlety na sněžnicích mohu vřele doporučit. 
Dostanete se i do míst, kam by to šlo jinak těž-
ko, a budete mít možnost prožít jedinečné chví-
le v drsně krásné zimní přírodě. Pokud se roz-
hodnete i pro spaní na sněhu a odloučení od po-
hodlí střediska, dostanete se do zcela nového 
světa, který otevírá cestu k hlubšímu poznání 
přírody, svých kamarádů, ale i sebe sama. 

Jak na to?

Chůze na sněžnicích
Sama o sobě není nijak technicky náročná. Po-
hyby v podstatě odpovídají klasické výraznější 
chůzi doplněné o práci s hůlkami (lze to i bez 
nich, ale zvláště pokud máte těžký batoh a sníh 
se boří, výrazně je doporučuji). Fyzická nároč-
nost roste se stoupajícím odporem prostředí, 
tedy s bořící se sněhovou pokrývkou. Pokud je 
metr prašanu a k tomu jdete do kopce, budete 
se pravděpodobně muset v prošlapávání stopy 
střídat každých pár set metrů. 

Místo na stan
Místo na stan je potřeba zvolit tak, aby vám 
do něj v případě oblevy nenateklo. Je také dobré 
najít si závětří, kde nehrozí padající větve (např. 
smrkové, obalené ledem a sněhem se lámou 
snadno). Velkou výhodou je, že nemusíte hle-

Prošlapávání cesty 



dat zdroj vody, ten je totiž všude (i když v jiném 
skupenství, než jsme zvyklí). 

Získávání vody
Při rozmrazování sněhu je nutné jej neustále pro-
pichovat, míchat a hlídat, aby na dně ešusu byla 
voda. Jinak se dolní vrstva rozpustí, horní ji na-
sákne jako houba a vznikne vzduchová dutina.

Tepelný komfort
Jak již bylo zmíněno, největším nepřítelem tep-
la je vlhkost. Voda je totiž 26× vodivější než 
vzduch a v kontaktu s tělem způsobuje tepelný 
zkrat. Udržíte-li se v suchu, s největší pravdě-
podobností vám bude i teplo. Je tedy potřeba si 
osvojit jisté preventivní mechanismy: čeká-li mě 
kopec, vysvleču se ještě před ním, ne až v půlce, 
kde ze mě lije pot. Dávám si pozor, aby mi sníh 
nenapadal do bot (správně nasazené návleky), 
aby se mi nedostal do stanu, apod. Ve chvíli, 
kdy se mi např. stane, že triko propotím a začne 
mi být zima, rozhodně se nepřioblíkám, ale na-
opak se vysvleču klidně do naha, vytáhnu z ba-
tohu hermeticky uzavřené suché náhradní trič-
ko a to si obleču jako nejspodnější vrstvu. 

Zcela zásadní pro udržení tepla je také dostatek 
energie (jídlo, zejména s jednoduchými cukry) 
a hlavně tekutin. Pocit žízně se (zvlášť v chlad-
ném prostředí) často dostavuje se zpožděním, je 
potřeba si to tedy hlídat a pít co nejčastěji – při 
zátěži alespoň 4 l denně. Ideální je sladký čaj 
v termosce – zahřeje a je i rychlým zdrojem cuk-

ru. Pokud budete málo pít, vystavujete se i zvý-
šenému riziku omrzlin. 

Jídelníček
K jídlu si berte věci lehké, výživné a takové, co 
není potřeba příliš vařit. Snídani nejlépe slad-
kou, např. müsli, vločky, kuskus se sušeným 
mlékem. K obědu je dobré i něco slaného a tuč-
ného, např. kus salámu, klobásy, slaniny nebo 
sýra se suchary či slanými vločkami. Na večeři 
pak třeba velký kotel polévky, zahuštěný nud-
lemi, masoxem, česnekem a čímkoliv, co je vám 
po chuti a nemusí se moc vařit. Přes den při túře 
doporučuji zásobu různých tyčinek, tatranek, 
čokolád, oříšků a sušeného ovoce. Nesušené 
ovoce a zeleninu raději ne (hodně váží a ihned 
zmrzne), stejně tak konzervy či do-konce věci ve 
skle. Chleba také není ideální (drolí se a mrzne), 
dobrou jeho náhražkou je např. knäc-kebrot či 
nějaké suchary.

Výbava

Sněžnice
V dnešní době už je obrovský výběr všech mož-
ných druhů z různých materiálů. Netroufám si 
říct, které jsou lepší než jiné. Sám mám TSL mo-
del 225 a jsem naprosto spokojený. Pokud je však 
neplánujete využívat příliš často, asi se jejich 
koupě nevyplatí. Dají se půjčit za pár desítek ko-
run na den a půjčoven je dnes opravdu mnoho. 

Boty
Budu citovat jednoho ostříleného horala a po-
lárníka, když vám řeknu tři nejdůležitější čás-
ti vaší výbavy – jsou to: a) boty, b) boty, c) 
boty. Vícedenní pohyb ve sněhu, navíc se šou-
pajícími se pásky od sněžnic, vaše boty oprav-
du prověří. Goretex rozhodně není záruka su-
chosti, a tak už dlouho před túrou nanášejte 
jednu kvalitní vrstvu vosku za druhou a hlav-
ně si boty pořádně prošlápněte. Pokud vám 
boty promoknou, už do konce výletu určitě ne-
uschnou, bude vám zima a hrozí i docela kva-
litní omrzliny.

Návleky přes boty
Nutnost. Nejlépe takové, kvůli kterým není po-
třeba sundávat sněžnice, které nepromoknou, 
opravdu těsní a neshrnují se. 
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Táboření na sněhu
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Vařič
Pokud máte plynový, je potřeba předejít problé-
mu se zkapalněním butanu. Seženete-li bomby 
pouze s propanovou náplní, máte štěstí. Má sice 
nižší výhřevnost, ale mrazy mu nevadí. Běžné 
bomby (VAR, Coleman apod.) s poměrem ply-
nů 20/80, příp. 30/70 ve prospěch butanu sice 
taky hoří, ale pomalu a s klesající teplotou a tla-
kem v bombě jde jejich výkon rapidně dolů. Jak 
to řešit: brát si bombu na noc do spacáku (studí 
a zahřeje ji to jen na chvíli); nahřát vodu do víč-
ka od ešusu a bombu do ní postavit (což zna-
mená nést s sebou extra víčko, jinak vám bude 
chybět při vaření). 

Druhou alternativou je pak vařič benzinový, 
u nějž problém se zimou nenastává, avšak je 
nutné dobře zvládat jeho obsluhu a jeho pořizo-
vací cena je mnohonásobně vyšší. Provozní ná-
klady jsou naopak ve srovnání s plynem nízké.

Závětří k vařiči
Kus tvrdšího alobalu, který lze vytvarovat oko-
lo vařiče, vytvoří skvělé závětří a ušetří vám jak 
čas, tak palivo při vaření. Zvlášť při větru je to 
pomocník k nezaplacení. V případě nutnosti lze 
využít i kus karimatky.

Spacák
Takový, aby vám v něm nebyla zima. Velmi se 
mi osvědčila kombinace průměrně teplého s ten-
kým tzv. cyklospacáčkem, který jsem do něj po-
užil jako vložku. Velmi dobře to izoluje a navíc se 
mezi spacáky dobře suší věci. Nevýhodou je vět-
ší hmotnost a zabrané místo. Pomoci může také 
lehký šusťákový pytel, tzv. „žďárák“, který vám 
ochrání spacák před jinovatkou z vnitřku stanu. 

Karimatka
Bez dobré karimatky vám ale žádný spacák 
nepomůže. Musí být dostatečně tlustá, klidně 
i dvě tenčí. Někteří si pochvalují nafukovací, 
já měl trošku problémy s vlhkostí, která se tam 
z plic při nafukování dostala. Jsou však pohodl-
né a zaberou méně místa. Nevýhodou je vyšší 
cena a hmotnost.

Trekingové hole
Při chůzi s batohem je opravdu oceníte. Nejlépe 
hole teleskopické, bořivost sněhu se totiž bude nej-
spíš měnit, a tak bude potřeba upravovat délku. 

Termoska
Vyplatí se opravdu kvalitní, která udrží čaj 
dlouho horký. Pokud do ní večer uvaříte čaj 
a ráno už je vlažný, můžete ji zahodit. Že příliš 
neizoluje, poznáte i chvíli po nalití čaje – pokud 
je na omak třeba jen trochu teplá. 

Stan
Stan doporučuji samonosný (kolíky ve sněhu 
často nedrží) a je dobré ho mít kvalitně odvětra-
ný. Čím více budete moci vyhánět vlhkost ven, 
tím lépe. Také se hodí, aby jeho konstrukce ma-
ximálně eliminovala možnost sněhu dostat se 
dovnitř. 

Dále nezapomeňte věci jako ešus, čelovku, slu-
neční brýle (bez nich hrozí sněžná slepota!), tep-
lé a nepromokavé oblečení včetně dobrých ru-
kavic a hlavně dobrou náladu a chuť na dob-
rodružství!

Mirek Londýn (22 let), Brno
foto: archiv autora

P.S. Toaletní papír není potřeba, sníh opravdu 
funguje!;o)

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?

Inspirace ke čtení i na akci

– Filsak, J., Selinger, V.: Působení chladu 
na lidský organismus. Praha: Zdravotnické 
nakladatelství, 1952.

– Tichák, M.: Zimní horolezecké táboření. 
Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 
1955.

– Vahala, M.: Táboření a bivakování v zimě. 
Praha“ Státní tělovýchovné nakladatelství, 
1955.

http://www.snowshoemag.com
– časopis o sněžnicích

http://www.gotickejpes.cz
– legendární kurz PŠL, 14 dní v zimní pří-
rodě Rychlebských hor, na stránce je i řada 
praktických tipů
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Pajšl, na úvod bych na tebe měl obligátní otáz-
ku. Jak tě napadlo jít studovat zrovna obor hyd-
rogeologie?

Byla to tak trochu náhoda.

Můžeš vysvětlit, co hydrogeologie znamená?

Přiznám se, že jsem to sama pár prvních mě-
síců na škole přesně nevěděla. Něco o vodě 
a o kamení…ale přesněji: Hydrogeologie je věd-

Sluníčková Pajšl ve Wroclawi

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK

Zdenča Pušová (Pajšl) se narodila v Třebíči roku 1982. V první třídě začala chodit do (tehdy tá-
bornického) skautského oddílu, pak do vodácké Šestky. Po několikaleté odmlce se skautem pokra-
čovala při studiu v Praze, byla u založení pražského vysokoškolského kmene Skrypta. Momentálně 
pracuje v oboru hydrogeologie a podílí se na organizaci RLK Safír.

Denní chleba – 
posudky a zprávy, ale i terén!

nápady | (NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK
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ní obor, který se zabývá výskytem, původem, 
pohybem a vlastnostmi podzemní vody, jejím 
využíváním a ochranou. Hydrogeologové se 
uplatňují při průzkumu znečištění životního 
prostředí, při navrhování a provádění sanač-
ních opatření, při vyhledávání a ochraně zdrojů 
pitné a minerální vody a při řešení různých dal-
ších environmentálních úkolů.

Byly přijímací zkoušky náročné?

Přijímačky se dělaly ze dvou předmětů (kom-
binace matematiky, biologie, chemie a fyziky). 
Já jsem je díky dobrému průměru dělat nemu-
sela. Momentálně je na přijímačkách test vše-
obecných studijních předpokladů pro studium 
přírodovědných oborů.

Měla jsi podány přihlášky i někam jinam? 
A proč jsi nakonec zvolila studium právě na této 
škole? Sehrálo roli spíše místo studia nebo kon-
krétní škola či obor?

Ano, měla jsem podáno víc přihlášek – do Brna, 
Prahy, Olomouce. Ta na hydrogeologii byla 
vlastně „záchranná“. V tom smyslu, že jsem ne-
musela dělat zkoušky a byla jsem přijata. Poda-
la jsem si ji pro případ, že by mi jiné přijímačky 
nevyšly. Což se nakonec nestalo a já jsem se mu-
sela rozhodnout, kam nakonec nastoupím. Dří-
ve vybrané obory se mi najednou zdály příliš 
teoretické, a přestože jsem o hydrogeologii ne-
věděla zhola nic, rozhodla jsem se pro studium 
v Praze na Karlově univerzitě. Jednak kvůli mís-
tu (v té době tu studovala moje sestra), jednak 
kvůli věhlasu školy.

Co jsi od studia očekávala? Naplnilo se tvé oče-
kávání?

Vzhledem k tomu, že jsem pořádně nevěděla, co 
můj obor znamená, o čem to vlastně celé bude, 
neměla jsem žádná zvláštní očekávání. Přála 
jsem si studovat něco, co by mě bavilo a co by se 
hodilo do praxe, něco takového, abych se nemu-
sela bát, že neseženu práci v oboru. Očekávání 
naplněno bylo, studium mne bavilo a v oboru 
pracuji.

Mohla bys ve stručnosti popsat samotné studium?

V době, kdy jsem začala, nebylo studium roz-
děleno na bakalářské a magisterské, ale v sou-
časnosti tomu tak je. Na začátku se člověk musí 
prokousat různými základy – chemie, matema-
tika, fyzika, všeobecná geologie, paleontolo-
gie…ale už v prvním ročníku je vše obohaceno 
o praktická cvičení a terénní exkurze. Později se 
ke slovu dostanou speciálnější předměty jako 
hydrogeologie, hydraulika, hydrogeochemie, 
ochrana podzemní vody atp. Ve třetím ročníku 
bývá několikatýdenní mapovací kurz – přes den 
chodíte skrz hory doly a snažíte se zjistit po čem 
(a to doslova) a večer vše konzultujete s profe-
sory a ostatními skupinkami a překreslujete vý-
sledky do mapy. Náš ročník byl na tomto kur-
zu na Slovensku v okolí Rožňavy a rozhodně to 
stálo za to. Díky zahraničnímu grantu jsme se 
také se spolužáky podívali do Španělska, a to 
do míst zajímavých nejen hydrogeologicky, ale 
i historicky. Většina mých spolužáků včetně 
mne využila možností programu Erasmus a vy-
cestovala na jeden i dva semestry například do 
Norska, Francie, Portugalska, Španělska, na Is-
land či do Polska. 

Školu jsi před necelým rokem již zdárně dokon-
čila. Jak bys zhodnotila úroveň výuky? Co bys 
hodnotila kladně, co naopak záporně?

Ve srovnání s Brnem, kde se hydrogeologie také 
vyučuje, je v Praze rozhodně vyšší úroveň (a zá-
roveň obtížnost) matematiky a následně hyd-
rauliky podzemní vody. Kladně bych hodnotila 
množství terénních exkurzí, s jejich náplní to 
však bylo horší (hlavně vzhledem k velkému 
množství účastníků). Kladně bych hodnotila 
také osobní přístup učitelů a v podstatě rodin-
nou atmosféru, neboť po rozdělení na obory nás 
v ročníku bylo cca 12 studentů. Jako nedostatek 
vidím stále malou provázanost s praxí, ale je 
pravda, že mne to při hledání práce nezasáhlo. 

Jak na tebe působili učitelé? Máš nějakou hodně 
negativní, nebo naopak pozitivní zkušenost?

Jak už jsem se vyjádřila v předchozí otázce, mé 
zkušenosti jsou veskrze pozitivní. Samozřejmě, 
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že by se našel někdo přísný, méně oblíbený, 
ale pokud si vzpomínám, většina učitelů byla 
ochotná se se studenty dohodnout ke spokoje-
nosti obou stran.

Setkala ses v průběhu svého studia s nějakou vše-
obecně známou kapacitou z vašeho oboru, která 
působila na škole v době tvého studia?

Ano, ale bohužel jen krátce. Zažila jsem pou-
ze jedinou přednášku s profesorem Ivo Chlu-
páčem. Tento úžasný charizmatický člověk na-
psal několik knížek o geologii České republiky 
(např. Vycházky za geologickou minulostí Prahy 
a okolí, Geologická minulost České republiky) a uměl 
o ní velmi poutavě hovořit. V prosinci loňského 
roku bylo v suterénu Přírodovědecké fakulty na 
Albertově otevřeno Chlupáčovo muzeum his-
torie Země. Ještě jsem je nenavštívila, ale pod-
le referencí rozhodně stojí za vidění. Chystám 
se tam.

Vzhledem k tomu, že již téměř rok ve svém oboru 
pracuješ, mohla bys zhodnotit, do jaké míry ve 
své práci uplatňuješ to, co ses ve škole naučila?

Mnoho teoretických znalostí se mi hodilo, ale 
zároveň vím, že mnohé z toho, co jsem se tak 
pracně učila, už nikdy nebudu potřebovat. To 
je asi podobné ve spoustě oborů – teprve praxe, 
konkrétní práce člověka naučí, co opravdu po-
třebuje. Na vysoké škole si vlastně jen ověříme, 
jsme-li schopni se vypořádat s určitými situace-
mi, komplexně přemýšlet a řešit zadané úkoly. 
Při psaní diplomové práce jsem se naučila sys-
tematičnosti a vyzkoušela jsem si to, co je teď 
„mým denním chlebem“ – psaní různých po-
sudků a zpráv. 

Myslíš si, že jsi udělala dobře při volbě svého 
oboru studia? Nepřemýšlela jsi v průběhu stu-
dia, že bys zkusila něco jiného?

Věřím, že jsem si zvolila dobře. Vzhledem k to-
mu, že mne studium hydrogeologie bavilo, jsem 
o změně nepřemýšlela.

A na závěr: Máš nějaké doporučení pro ty, kteří 
se rozhodují, zda jít studovat právě tento obor? 
Kam se například můžou obrátit?

Hydrogeologie je velmi zajímavý a užitečný obor, 
jehož absolventi se nemusí bát o své uplatnění. 
Pokud nechcete zbytek života prosedět zavření 
v kanceláři, zkuste geologii a dostanete se taky ven 
do terénu :-) Všem zájemcům o studium doporu-
čuji navštívit http://www.natur.cuni.cz/uhigug/web. 

Za rozhovor s Pajšl děkuje BezĎa – Jan Bezděk
foto: Tomáš Tkáčik – Rozum
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Linky do kapsy 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
http://www.natur.cuni.cz/uhigug/web

Masarykova univerzita, Přírodovědecká 
fakulta – http://muni.cz/sci (dále obor Ge-
ologie)

Vysoká škola Báňská, Institut geologického 
inženýrství – http://geologie.vsb.cz 

Velmi tvořivá hydrogeoložka Pajšl



Návrat do červeného města

Jde o šedesátiminutový absolventský fi lm To-
máše Hubáčka, studenta Fakulty multimediál-
ních komunikací ve Zlíně. Kdo má rád detek-
tivní příběhy s atmosférou 60. let, baťovský Zlín 
a poetiku jeho zarůstajících cihlových budov, je 
přímo předurčen pro shlédnutí tohoto, do čer-
veného oparu zbarveného, díla. Scénář si pohrá-
vá s historickými fakty a některé reálie jsou in-
spirovány autentickými výpověďmi pamětníků. 
A koho to zatím neláká, doporučuji fi lm shléd-
nout už jen kvůli dech beroucí zápletce a hudbě, 
která vás doslova přimrazí k zemi…

Film získal Zvláštní uznání poroty na festivalu 
Ostrava Picture 2008 a v prosinci se poprvé pro-
mítal za hranicemi, v estonském Talinu. Nevá-
hejte a fi lm si stáhněte z www.cervenemesto.cz.

Raymond Queneau – 
Stylistická cvičení

Ač je tato knížka stará 60 let, rozhodně nelze 
říct, že by nebyla zajímavá. Autor vychází z no-
vodobého pojetí uměleckého jazyka, žongluje 
s ním a ukazuje, jakých podob může takový 
„obyčejný“ jazyk nabývat. Jeden kratičký odsta-

veček o setkání dvou lidí na zastávce autobusu 
je přepracován do dalších 98 verzí a napsán na-
příklad fi losofi cky, vědecky, vulgárně, němec-
ky, básnicky, prorocky, geometricky či jako ba-
lada. Stále totéž a přece různě. Zkuste si to i vy, 
popusťte uzdu své fantazii a vymyslete si třeba 
na příští roverské schůzce své vlastní originální 
varianty…☺

Výstava vonící orientem

Národní galerie připravila v Královském sále 
zbraslavského zámku výstavu Na čajové stezce, 
jejímž autorem je fotograf, cestovatel, publicis-
ta a ctitel čaje Zdeněk Thoma. Ten pro výstavu 
na Zbraslavi zvolil dva cykly fotografi í na téma 
čajových kultur Japonska a Srí Lanky. Expozice 
je složená ze záběrů míst, kde se čaj pěstuje, i li-
dí, kteří v těchto místech žijí. Thoma tak otevírá 
pohled na čajovou stezku: Stezku, která sleduje 
formy pěstování, sběru a rituály spojené s uží-
váním této plodiny v asijských i evropských 
kulturách v dlouhé historické perspektivě. Ver-
nisáž je k vidění až do 8. března. 

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

Tři modrá jména – 
Hubáček, Queneau, Thoma
KULTURNÍ STŘÍPKY

Relí Monte Libušín
Chcete zažít netradiční víkend, poznat spoustu nových přátel a porovnat své síly 

s neúprosnou přírodou středních Čech? Pokud je vaše odpověď ano, jste sehraná dvojice 
ve věku 15 a více let, tak právě pro vás je na víkend 24.–26. 4. 2009 připraven již 8. ročník 

outdoorového závodu Relí Monte Libušín. Na všechny odvážlivce se v Libušíně těší kmen 
RS Stíny Noci. 

Kontakt a info: 
web: www.reli.cz

e-mail: dotazy@reli.cz 
Radek Levý – Šmoula, tel: 775 113 203 

pozvánka 
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Roztomilý tygr a „univerzální věta“

Knížky otevírám bohužel snad jen v metru a au-
tobuse cestou domů nebo do školy. Naštěstí 
30 kilometrů není tak úplně málo, takže se čte-
ní stále počítá k mým koníčkům. (-: Jako oddy-
chovku doporučuju „Tracyho tygra“ od W. Sa-

royana – knížku, kterou bych popsala jako „roz-
tomilou“. Je to trochu zvláštní vlastnost pro kni-
hu, uznávám… Ale ona taková opravdu je. Dru-
há z mých oblíbených knih pochází od Miloše 
Urbana a jmenuje se „Santiniho jazyk“. Jedná se 
o příběh mladého zaměstnance reklamní agen-
tury, který se ve snaze najít „univerzální větu“ 
zaplete to sítě neuvěřitelných příhod a náhod 
a vydává se na pátrání po českých stavbách pro-
slulého architekta Santiniho. Sepsáno tak, že se 
nebudete nudit, i kdyby vás architektura ani 
v nejmenším nezajímala…

Hundertwasser

A tím přecházím k dalšímu tématu – totiž ar-
chitektuře, která, i když si to často neuvědomu-
jeme, je v dnešní době všude kolem nás. Už asi 
od deseti let obdivuju španělského architekta 
Antonia Gaudího a jeho osobitý styl, ale tepr-
ve nedávno jsem objevila Friedesreicha Hun-
dertwassera, který má s Gaudím společné jas-
né barvy, organické tvary a víceméně i celkovou 
formu. Rozdíl je v tom, že za Hundertwassero-
vými stavbami nemusíte až do Barcelony, ale 
stačí vám dojet třeba do Vídně – což se rozhod-
ně vyplatí ☺ (http://www.kunsthauswien.com/en-
glish/hundertwasser.htm).

Streetart

Nakonec bych ještě zmínila svoji oblibu stree-
tartu téměř v jakékoliv podobě – tedy kro-
mě tagů, které najdete na každé třetí budově 
a za umění se podle mě považovat nedají. Chce 
to něco originálního a s nápadem – do téhle ka-
tegorie bych zařadila například výtvory britské-
ho umělce Banksyho (http://www.banksy.co.uk). 
Nedá se říct, že by to byla jen záležitost za-
hraničí – i u nás je toho na ulicích k vidění čím 
dál víc, z těch známějších umělců třeba: Point 
(http://www.onepoint.cz) nebo Pasofec a jeho 
kachničky (http://pasofec.tym.cz).

foto: archiv autorky

Kultura podle Klárrrky
KULTURA PODLE…

Ukecaná, usměvavá, přemýšlející a kreativní Klárrrka

Klárrrce Tučkové je 18 let a studuje na Open 
Gate – Boarding School, osmiletém gymnáziu 
v Babicích. Doufá, že přežije příští školní rok 
a udělá maturitu, stejně jako zkoušky na vy-
sokou – ať už tady nebo třeba v Anglii…

Mám ráda kresbu, matiku, pražské kavárny 
a čajovny, badminton a nerada moc dlouho 
mlčím ☺.

nápady | KULTURA PODLE…
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Podle Aleše hnízdí pod pojmem kultura dvě 
rozdílné, byť blízké, oblasti. Společenské zvyky, 
trendy a normy, kterým můžeme říkat A-kultu-
ra. A konkrétní umělecké projevy, kterým mů-
žeme říkat B-kultura.

Koza petrželi

A-kultuře ani B-kultuře nerozumí Aleš víc než 
koza petrželi, ale v poslední době se zájmem 
sleduje, jak se navzájem ovlivňují a mění. 
A-kultura se globalizuje a z B-kultury se stá-
vá spotřební zboží. Alespoň z kultury podle 
Aleše zcela jistě ano. Za běžný měsíc totiž spo-
třebuje cca:

• 919 hudebních skladeb (z toho 3 až 5 nových alb)

• 7 nových fi lmů

• 13 dílů seriálů

• 0,6 knihy

• 0,2 koncertu

Dancehallová parta z Německa

V takovém množství Aleš neztrácí čas vytváře-
ním vlastního vkusu – spotřebovává od každé-
ho něco. Podle last.fm je jeho nejposlouchanější 
kapelou Seeed. Tahle dancehallová parta z Ně-
mecka opravdu stojí za doporučení. Nedávno 
pak objevil vynikající americkou kapelu TV On 
The Radio. Tu si ale netroufne žánrově zařadit 
úžeji než do rocku, protože by určitě z dané ška-
tulky nějakým rohem vyčuhovala.

Skautská A a B-kultura

Aleš se vždy rád pohybuje v rámci skautské 
A-kultury. Proto také věnuje čas B-kulturnímu 
projevu skautské A-kultury – Polibku múzy. 
Trochu smutné ale je, když si člověk přizná, že 

i skautská B-kultura je spotřební zboží. Polibek 
múzy každoročně rádo spořádá přes 400 skau-
tů, ale aktivní podíl na soutěži má jen pouhá 
čtvrtina z nich.

Doporučení dokumentární

Je to pochopitelné. Vždyť i celá západní A-kul-
tura je založená na spotřebě. Nemilosrdně spo-
třebovává například i ostatní živočišné druhy. 
To nehezky a působivě ukazuje dokument Ear-
thlings, jeden z fi lmů, které v poslední době za-
nechaly na autorovi článku velký dojem. Hned 
za ním pak další dokument Jesus Camp, který 
se dívá na křesťanskou odnož americké A-kul-
tury, a také je to působivé a nehezké.

foto: archiv autora

Kultura podle Aleše
KULTURA PODLE…

Vykulený Aleš z Dvojky s kamerou nebo fotoaparátem 
téměř vždy a všude

Aleš „z Dvojky“ Vitinger je vedoucím oddí-
lu Pražská Dvojka, připravuje Polibek múzy 
a rád konzumuje. Jídlo, spánek, hudbu, fi lmy 
a vše hezké.
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O fungování RK Pavučina

Předchůdci našeho kmene jsou dvě skupiny lidí: 
starší RK Wipzynk a novější družina Pavučina. 

Pavučina vznikla ze specifi cké potřeby dalšího 
výchovného programu pro celou řadu lidí, kteří 
přišli do našeho střediska kolem „maturitního“ 
věku a věnovali se výchově mladších členů. Jed-

nak potřebovali doplnit své skautské základy, 
ale především se potřebovali sžít, získat s nově 
nabytým volebním právem i přehled o fungo-
vání střediska, poslechnout si zajímavou hud-
bu, podělit se o cestovatelské zážitky a podob-
ně. Družina Pavučina se scházela každý týden 
v klubovně, program pokaždé vedl někdo jiný. 
Její činnost bohužel dlouho nevydržela, protože 
našich sil bylo potřeba jinde, ale název přešel na 
později založený kmen. Náš současný roverský 
kmen vznikl před dvěma lety z čistě organizač-
ních důvodů – aby bylo kde registrovat starší 
členy. Zdědil po svých předchůdcích velmi růz-
norodou členskou základnu, do které v posled-
ních měsících přibyla ještě další, nejmladší ge-
nerace našich teenagerů.

Původně se počítalo s tím, že kmen nebude vy-
víjet žádnou pravidelnou činnost, že bude slou-
žit jako pracovní jednotka, která bude pomáhat 
například na stavbě tábora a občas se někam vy-
praví. Účast našeho kmene (respektive předtím 
Wipzynku) v servistýmu Obroku je pravidelná 
už od roku 2000, i letos se na organizaci tohoto 
podniku podílíme. Kromě pracovních akcí po-
řádá Pavučina také expedice, jako je třeba pu-
tování po Beskydech, lezecké vandry a podob-
ně. Takových akcí bývá suma sumárum kolem 
pěti do roka.

V rámci kmene dlouho fungovala „družina“ 
Rolničky, která sdružovala roverky z našeho 
střediska. Jejich program byl pro nečleny vždy 
důsledně zahalován rouškou tajemství. Na ve-
řejnost prosáklo vždy jen něco, například že je 
potřeba splnit tajemnou zkoušku T, za kterou je 
dovoleno nosit další rolničku na kroji. Rolnič-
ky se scházely měsíčně v různých bytech, kde 
praktikovaly své tajemné činnosti. Ani ony však 
už nefungují: některé rolničky dospěly, jiným se 
program nějak přežil.

Roverský kmen Pavučina z Teplic by pro ostatní „kmeny“ mohl být, obzvláště v oblasti služ-
by, uskupením velmi inspirativním. Však se stačí podívat na fotografi e! Ale začněme raději 
pěkně od začátku.

Na návštěvě 
u Pavučiny

Vázání nám šlo pěkně od ruky. (Lída Sirková – Kopřiva)
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Problémy RK Pavučina a jak na ně

Všechno běží tak, jak jsme to původně naplá-
novali, takže bychom mohli být spokojeni. Ale 
nemůžeme. Zapomněli jsme totiž počítat s ge-
nerační obměnou: starší členové se postupem 
času vzdalují a jezdí na stále méně akcí, zatímco 
ty mladší se nedaří zapojit. Zakládající generace 
starších roverů, kterým je dnes kolem 25 let, se 
nikdy nepropojila s generací těch, kterým ješ-
tě nebylo 18. Obě tyto generace mají totiž úpl-
ně jiné tradice a vlastně i jiný pohled na svět: 
ti starší, povětšinou odkojení trampskými léty, 
jsou s občasnými výjezdy spokojení a jde jim 
hlavně o to, aby si akci užili. Na expedici se pro-
to nikdy nevedou dlouhé spory o tom, zda se 
má plánované dobytí významné hory vyměnit 
za návštěvu blízké restaurace.

Ti mladší jsou ale zoufale jiní: lační po zážitcích 
a jsou plní energie, kterou sice využijí při vedení 
mladších skautských generací ve funkci rádců, 
ale nikdo ji neusměrňuje, nekultivuje. A asi ni-
kdo z nich nepovažuje kmen za domovský pří-
stav, kde by hledal oporu a radu. Ne proto, že 
by tam nebylo dost ochotných a pozitivně mys-
lících lidí, ale proto, že kmen je tak nějak vzdá-
lený a rozptýlený. Možná je to tím, že nemá žád-

nou přijímací zkoušku, žádné podmínky člen-
ství a žádné pravidelné akce s pevnou náplní, 
takže není, čeho si vážit.

Cestu, jak náš kmen trochu posílit, ukázal do-
cela jasně úspěch zkoušky „Tři supí pera“, což 
je jediná dlouhodobě organizovaná činnost 
v kmeni. Ten, kdo ji chce zdolat, si vybere tři 
úkoly z nabídky, na jejich splnění má pak mě-
síc času. V nabídce úkolů je noční výprava s ba-
tohem v minimální délce 40 km, 48 hodin ml-
čení, ale i jíst na táboře týden vlastnoručně vy-
robenou lžící nebo oblažit deset různých lidí 
masáží. Zkouška si získala docela velkou po-
pularitu a pokoušejí se o ni všechny generace.

Je samozřejmé, že různé generace mají různé po-
třeby. Studenti vysokých škol by nezvládali při-
jíždět domů každý týden a účastnit se programu 
kmene v intenzitě, jakou by potřebovali mladší 
členové. Ti jsou často zaměstnaní vedením dru-
žin, ale o to víc by potřebovali pravidelnou pod-
poru – nejen jako rádci, kteří potřebují inspiraci, 
ale především jako lidé prožívající první hlub-
ší vztahy, nebo hledající záchytné body v tomto 
bláznivém světě. Jenže na to, abychom dokázali 
zajistit pravidelné vedení týdenních schůzek, 
nemá už nikdo ze starších kapacitu.

Strop spočívá na příhradových vaznících dlouhých sedm metrů. Je to jediná konstrukce, kterou jsme spojili hřebíky.
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Stavba lešení

Trochu neobvyklou aktivitou kmene, při které 
se konečně potkaly obě jeho generace, byla stav-
ba lešení v beuronské kapli Gymnázia Teplice. 
Jde o docela vzácnou památku unikátního ma-

lířského slohu (Beuronská umělecká škola pů-
sobila u nás a v Německu v 19. století). Za so-
cialismu sloužila jako sklad či školní dílna. Sa-
metová revoluce přišla právě včas, aby za-
bránila úplnému zničení malby.

O kapli se v té době začali zajímat i gymnazis-
té, mezi něž jsme patřili i my. Gymnázium jsme 
mezi tím už opustili, ale kapli ne. Založili jsme 
občanské sdružení, které si záchranu kaple a její 
uvedení do provozu vzalo za cíl. Ve spolupráci 
s Gymnáziem Teplice se nám povedlo uskuteč-
nit řadu oprav – zbývá jen expertní restaurátor-
ský zásah, ke kterému je potřeba lešení po ce-
lém obvodu kaple. Pronájem nebo koupě lešení 
by stály statisíce, které nemáme, a tak muselo 
vzniknout lešení ze dřeva, s tradičními skaut-
skými vázanými spoji. Jeho výhodou je nejen 
nízká cena, ale i to, že vazby se pak dají rozebrat 
a lešení zase složit.

Projekt se rodil podle zrušené normy o váza-
ných lešeních a ze zkušeností machra přes váza-
né stavby Jiřího Štojdla – Prófy, který je zároveň 
vůdcem RK Pavučina. Na stavbu přišlo během 
řady víkendů pomáhat kolem čtyřiceti dobro-
volníků, díky kterým vznikla neobvyklá vázaná 
stavba o rozměrech 17×9×9 metrů, která spo-
lykala přes pět tun dřeva a šest kilometrů váza-
cích lan. Vystřídali se tu skauti, místní studenti, 
naši přátelé ze všech koutů republiky i roveři 
z Prahy. Přiřezávaly se trámy, sekalo se dláty, 
vázalo se a hlavně stavělo. Každý díl lešení, kte-
rému se pro podobnost se žebříkem říká „žeb-
řín“, jsme svázali na zemi, a pak jsme jej museli 
postavit, dopanáčkovat s ním na správné místo 
a upevnit jej. Ty největší kusy jsou vysoké skoro 
devět metrů a váží přes dva metráky. Pomáhaly 
nám ale důmyslné kladkostroje, na které jsme 
spotřebovali i šest lan najednou. Ne všechno se 
povedlo napoprvé a ideálně, ale společnými si-
lami jsme lešení postavili více méně (ehm) v du-
chu původní koncepce. Dokonce se o Vánocích 
sloužila pod lešením i půlnoční mše – jak jinak 
než na vázaném oltáři.

Na restaurátorskou práci jsme zatím peníze ne-
sehnali (bude stát několik milionů), ale lešení 
stojí a jak se říká u nás v kmeni: „Je to pevný jak 
židovská víra.“ Přece jen se to, co jsme vyčetli 
ze skautských příruček a co jsme se naučili na 
lezeckých vandrech, dokáže použít ve službách 
prospěšné věci.

Členové RK Pavučina
foto: archiv RK Pavučina

Prakticky hotové lešení. I ti, kteří ho pomáhali stavět, 
se občas zastavili a kochali.

pozvánka 

Již brzy budete moci na skautské 
internetové Křižovatce získat informace

o přihlašování se do dalšího ročníku!
Pospěšte na Křižovatku a rychle se do sbírky

přihlaste, nejrychlejší a nejpečlivější z Vás budou dou 
odměněni krásným dárečkem z Etioppie.

Přijeďte na ObRok a načerpejte novou inspiraci proou inspiraci pk
pořádání sbírky!írky!

Společně vytvoříme sbírku,
která nejen pomůže dětem 

v Etiopii, ale zároveň 
si při ní oddíl užije
spoustu legrace. 
Bude tento ročník 

sbírky nezapo-
menutelný?

Odpověď 
znáte Vy.

6.–10. října

Postavme školu v Africe 2009

www.skaut.cz/afrika
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USA – shrnutí, závěry
a něco navíc

Studentům ČVUT mohou ostatní 
jen závidět

Člověk si to nejdříve ani neuvědomil, ale to, co 
nabízí ČVUT svým studentům, mohou ostatní 
opravdu jen závidět. Naučit se cizí jazyk, vy-

dělat snadno peníze, cestovat o prázdninách, 
poznat kamarády z celého světa, nové kultu-
ry, vůbec místní společnost a mnoho dalšího 
lze zažít jak přes program Erasmus, tak přes 
další velmi zajímavé mimoevropské bilaterál-
ní dohody.

PECKY (,) DO SVĚTA

Výletů jsme měli až až… :)

Už je to asi čtvrt roku, co jsem se vrátil z mé desetiměsíční cesty za oceán. Pokusím se 
trochu shrnout, o co mě téměř rok života ve Spojených státech obohatil, co mi přinesl 
a co pro mě znamenal.

PECKY (,) DO SVĚTA | nápady
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Eurodesk: Evropská informační síť pro mládež
http://www.eurodesk.cz/

Evropský portál pro mládež
http://europa.eu/youth/

Národní agentura pro evropské vzdělávací 
programy (NAEP)
http://www.naep.cz/

Dům Zahraničních služeb MŠMT
http://www.dzs.cz/

Co k vycestování stačilo?

Na studium do USA stačilo mít alespoň ucháze-
jící studijní průměr, udělat test z angličtiny a úst-
ní pohovor, přičemž výrazný počet bodů mi byl 
připsán za mojí skautskou činnost. Úspěšnost 
byla 39 lidí ze 47 přihlášených…hehe :). Tak se 
člověk ani nenadál a už seděl v letadle.

Všechno naruby

Před mým pobytem v USA jsem se o zeměpis 
ani dějepis nikdy nějak zvlášť nezajímal. Politika 
a mezinárodní vztahy pro mě představovaly spíše 
kusé informace z médií. Angličtinu jsem se učil od 
školky, tedy čtrnáct let…hmmm. Školu jsem cel-
kem fl ákal a o nějakém proaktivním přístupu vů-
bec nemohla být řeč. To, jak můj pobyt v USA ob-
rátí všechny mé dosavadní hodnoty naruby, jsem 
si před odjezdem vůbec nedokázal představit. 

Mezinárodní zkušenosti studentů z celého svě-
ta na naší college mě naprosto ohromily. Do-
zvědět se, jak vypadá školní výuka v Chile, kdy 
ke vzdělání stále nemají přístup zdaleka všich-
ni, proč lidé masově prchali z Argentiny do Špa-
nělska, že v Indii se jezdí do školy na slonech 
a že v Japonsku mají gumové domy, které se při 
zemětřesení ohýbají…a to vše jako životní zku-
šenosti lidí, kteří tam přímo žijí…wow!

Nemusí to stát vůbec nic

Většina z vás určitě namítne, kolik to asi musí stát 
peněz. Na to vám klidně rád hned odpovím. Ne-
musí to stát vůbec nic. Tedy až na jednu velmi dů-
ležitou věc, kterou je hlavně vůle a vytrvalost. To 
je jedna z vlastností, která studentům v zahraničí 
opravdu nechybí. Pro to, abyste se podívali na 
Grand Canyon jinak než z židle od počítače, oprav-
du bohužel musíte něco udělat :). Hlavně snít sny. 
Ty už se s díky troše dřiny vyplní. Nebojte ;).

Vlastní studium

Co se týče samotného studia v USA, názory na 
výuku se hodně různí, protože jsou Američané 
spíše specialisté a chybí jim všeobecné vzdělání. 

No jo, ale po tom, co jsme se po deseti týdnech 
studia španělštiny domluvili v Mexiku… Jen 
stěží bych našel takové sebevědomí po šesti le-
tech učení němčiny v Česku… Rozhodně také 
musím zdůraznit individuální přístup profeso-
rů ke studentům při výuce, která je přímo za-
ložená na konzultacích a vztah profesor-student 
je tedy velmi partnerský.

Za prožitky vděčím…

Za to, co jsem dokázal za ten rok prožít, rozhod-
ně vděčím skautingu, kde mě k pobytu inspiro-
valo několik lidí a který mi dal bodíky do při-
jímacího řízení :). Dále pak svým spolužákům 
při pomoci získání dobrého prospěchu na vyso-
ké škole, své píli při studiu jazyka a neposledně 
také rodinnému zázemí. Za tuto podporu jsem 
vděčný a děkuji.

Vám všem přeji, aby se vám podobná zahra-
niční zkušenost také podařila. Nejen proto, 
že to zajisté bude jedna z vašich zásadních ži-
votních.

Pavel Trojánek (23 let), Praha, RK Irminsul
http://tee-pee.skauting.cz

Tee-peeho fotogalerie: 
http://picasaweb.com/pavel.trojanek

foto: archiv autora

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK
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Typy roverských kmenů

Kmen složený z odrostlých členů jednoho od-
dílu: tito členové vytvoří skupinku či družinu se 
silným poutem k mateřskému oddílu. Jsou vel-
mi často uzavření vůči svému okolí, žijí jen sami 
pro sebe a pro svůj mateřský oddíl, a to často 
bývá i jejich záhuba. Nemívají problémy s or-
ganizací, neboť se všichni dobře znají a nejstarší 
a nejzkušenější (většinou bývalý rádce) má již 
dostatečnou autoritu a je uznávaný. Za to se vel-
mi často projevuje „sklouznutí do vyjetých ko-
lejí“: vše je při starém, nikdo nepřináší nic no-
vého, kmen se nikam neposouvá. Následuje 
ochabnutí zájmu členů a zánik. Na druhou stra-
nu je v tomto případě větší možnost prospěš-
nosti „rodnému“ oddílu (příprava programů, 
vzor, zachování relativní kontinuity). 

Kmen složený z různých odrostlých jedinců 
a skupin: vzniká z odrostlých členů různých 
oddílů (ve středisku i okresu), vytváří se v něm 
mnoho nových rolí a postavení, jde většinou 
o koedukované společenství, kde může probíhat 
např. učení se vztahů k druhému pohlaví. Noví 
členi z různých oddílů s sebou přinášejí nové 
náměty, otevírá se možnost příchodu neskautů 
(pozor na odklon od skautingu při velkém po-
čtu členů) nebo návrat „ztracených duší“. Za-
jímavá je i možnost existence různě zaměřených 
podskupin, nedochází k přehnané uzavřenosti. 
Kmen může poskytovat kvalitní vzor a pomoc 
více oddílům a vychovávat jim nové potenciál-
ní vůdce a činovníky. Po delší době fungování 
kmene je možný vznik jistého stupně uzavře-
nosti členů jistého věkového stupně, což může 
způsobit potíže při příchodu nových, mladších 
skupin.

Kmen složený z mladších vůdců a činovníků: 
kmen těmto lidem poskytuje odreagování od 
práce s oddíly, možnost navázání partnerských 
vztahů, prostor pro čerpání a konzultování po-
znatků a problémů s lidmi v podobné pozici. 

V těchto typech kmenů dochází i k formování 
instruktorů pro různé skautské obory. Díky 
společné zainteresovanosti všech členů v od-
dílech lze dosáhnout lepší provázanosti a ko-
operace mezi oddíly a přípravy společných pro-
gramů. Takováto skupina bývá relativně stálá 
ve svých postojích a hodnotách.

Kmen specialistů: v něm se scházejí jednotliv-
ci se stejnými zájmy, zaměření např. na určitý 
druh sportu, turistiku, archeologii, indiánskou 
kulturu či tanec. Z tohoto zaměření plyne ne-
bezpečí jednostrannosti a odchodu členů, kte-
ří nesdílejí skupinové nadšení. Na druhé stra-
ně stojí značná výhoda podrobnějšího vzdělání 
a proniknutí do daných oborů.

Vysokoškolské roverské kmeny: rekrutují své 
členy ze studentů vysokých škol žijících mimo 
své domovy v univerzitních městech. Jejich fun-
gování je velice specifi cké.

Registrace?

Poměrně osvědčeným typem kmene je takový, 
který existuje, ale neregistruje se. Jeho členy jsou 
roveři a rangers z více oddílů, a v nich se všichni 
registrují. Organizační záležitosti, jako je vedení 
kmene, stanovy kmene a podobně pak mají dob-
rovolný charakter. Každý takový kmen je fak-
ticky nezávislý na svém středisku. Nevýhodou 
tohoto uspořádání je, že střediska takový kmen 
neberou vážně a často ho vůbec nepodporují. 
Problémy pak nastávají, když chce kmen využí-
vat klubovnu či jiný střediskový majetek.

Lepším způsobem je zaregistrovat roverský 
kmen složený ze všech starších skautů a skau-
tek roverského věku, kteří již ve svých oddí-
lech nepracují. Po formální stránce ve středisku 
vznikne roverský kmen, jehož členy samozřej-
mě mohou být i roveři a rangers, kteří jsou re-
gistrováni u svých oddílů (formálně sice ne-

Aneb jak nám to vše (ne)funguje, může fungovat a co to řídí a ovlivňuje

Organizační struktura kmene
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budou v roverském oddílu vedeni, ale fakticky 
k němu mohou patřit). Záleží pak na domluvě, 
zda tito R+R mohou či nemohou být ve vedení 
kmene. Logicky by se jim to ale mělo umožnit, 
jelikož právě tito roveři a rangers bývají zpra-
vidla motorem celého kmene.

Velmi často se také stává, že se na středisku ne-
najde dostatek R+R, kteří by mohli založit ro-
verský kmen. Těmto skautům bych doporučil, 
pokud je skauting nadále zajímá a baví, aby 
zkusili vyhledat v blízkém okolí fungující ro-
verský kmen a zaregistrovali se s ním.

Ať už máte kmen začleněn do střediska jakko-
liv, je velmi dobré, aby všichni jeho členové byli 
zaregistrováni jako členové Junáka. Je to důleži-
té už kvůli pojištění, které se vztahuje na skaut-
ské akce, a celkově to upevňuje kolektiv. 

Vedoucí roverského kmene

Potřebuje mít kmen vůdce? Jsem o tom pře-
svědčen. Ať jej nazveme vedoucím, tahounem, 
bossem, šéfem, mluvčím či patronem, mají jej 
všechny kmeny. Každá fungující parta má ně-
koho, za kým jde, ať už je do této role zvolen, 
dosazen nebo se v ní ocitl neofi ciálně.

V mnoha příručkách se tvrdí, že se roveři mají 
vést sami. Souhlasím, pokud jsou tím myšleni 
roveři starší 18-ti let. Mám prakticky vyzkouše-
no, že mladší roveři (do 17-ti let věku) nejsou 
schopni vytvořit a zorganizovat kvalitní rover-
ský program. Pouhá dobrá vůle „chtít něco dě-
lat“ nestačí, je ještě třeba vědět, jak na to, a mít 
zkušenosti. Roveři do 17-ti let potřebují mít své-
ho „vedoucího“ nebo alespoň „tahouna“. 

Rovering potřebuje takové vedoucí kmenů, kte-
ří své kmeny vedou s nezištným cílem, tzn. ve-
dou je proto, že chtějí pracovat na výchově čle-
nů kmene, a ne proto, že je to osobně uspokojuje 
a následkem toho jednají na úkor kmene (např. 
chtějí dosáhnout nějakého postavení, nebo něco 
či někoho získat). Většině vedoucích RK jde pře-
devším o naplnění vlastních potřeb a ambicí. 
Jakmile však nastane situace, kdy začínají být je-
jich potřeby nějak omezovány (vůdce střediska 
klade nějaké podmínky), nebo když zjistí, že jim 

kmen nepřináší to uspokojení, které očekávali, 
z vedení odstupují.

Vedoucí kmene zůstává nadále jedním z jeho 
členů, jeden z rytířů kolem Artušova kulatého 
stolu. Je spoluhráčem, starším kamarádem, dů-
věrníkem, „hybným duchem“ kmene. Členové 
kmene musí cítit, že je to někdo jako oni, ale 
že je přeci jen v něčem převyšuje. Postoj členů 
k vůdci je kamarádský, někdy i „chlapsky“ pří-
mý. V roverském kmeni platí více než kde jinde 
zásada „Jeden za všechny a všichni za jednoho“, 
a tím „jedním“ je právě vůdce. 

V roverském kmeni nemusí být vůdce roz-
poznatelný hned na první pohled, ale jeho pří-
tomnost se musí projevit, když se kmen pustí do 
práce. Je organizátor a ví, jak přimět členy k té 
či oné práci.

Kmenová rada

Roverský kmen by krom vedoucího měla řídit 
i kmenová rada. Tuto radu vede vůdce nebo 
někdo, kdo kmen reprezentuje a je kmenovou 
radou volen. Druhým typem vedení je vůdce 
kmene, který si sám zvolí svou radu, se kterou 
pak kmen táhne. Kmen také může vést oddílový 
vůdce (v případě kmenů, jež spadají pod nějaký 
oddíl), kterému s „roverskými“ záležitostmi po-
máhá jeho zástupce, který se roveringem více 
zabývá.

Roverský kmen je skupina lidí a žádná skupina 
lidí se nevyhne problémům. V kmeni, zvláště ve 
velkém, by měla coby řešitel problémů fungovat 
právě kmenová rada. Nebude-li kmen své pro-
blémy včas řešit, nebo ještě lépe nebude-li jim 
předcházet, zanikne. Posláním kmenové rady 
je plánovat činnost kmene, řešit jeho problémy, 
starat se o výchovu členů.

Stanovy kmene

Stanovy kmene jsou pravidla, kterými se kmen 
řídí a která si sám vytváří. Pomáhají mu před-
cházet problémům, vytvářet pocit jistoty, zá-
zemí a pevných mantinelů. Defi nují kmeni jeho 
poslání a cíle a neustále mu jej připomínají. Mají 
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zaručovat kvalitu činnosti kmene a naplňování 
jeho poslání a také zabránit nevhodnému cho-
vání v kmeni – návštěva hospod během akce 
a podobně. 

Kdy předat vedení kmene? 

V některých kmenech se vůdce kmene volí kaž-
dý rok znovu, v jiných vede kmen vůdce tak 
dlouho, dokud na to má čas a energii. Jinde se 
mísí a střídají oba dva způsoby. Co je lepší? Na 
to nelze jednoznačně odpovědět, protože to zá-
leží na konkrétních okolnostech. Kmen by však 
měl vést nejcharismatičtější člověk v daném 
společenství, neboť on má nejlepší předpokla-
dy, že za ním ostatní půjdou. Pokud vůdce kme-
ne zjistí, že někdo z členů do takového přiroze-
ného vůdce „dorostl“, ba co víc, že přerostl jej 
samotného, je načase mu kmen předat. Pokud 
stávající vůdce již na kmen nemá čas, měl by 
předat kmen tomu nejcharismatičtějšímu členu, 
jaký v kmeni je. V systému, kdy je vůdce volen 
v pravidelných časových intervalech (např. jed-
nou za rok), je vhodné, aby stávající vůdce od-
hadl, kdo z členů je takovým přirozeným vůd-
cem a přemluvil jej ke kandidatuře. Nebude-li 
vůdce kmene dostatečně charismatický (a čle-
nové kmene nebudou dostatečně vyspělí), může 
to vést k zániku kmene.

Zkušenosti ukazují, že se vyplatí si budoucí 
vůdce vychovávat. Pro kvalitní vedení kmene 
nestačí jen charisma, je nutné, aby vůdce měl 
také dostatek vědomostí a zkušeností, aby se 
nedopouštěl zbytečných chyb, které by kmen 
mohly přivést k zániku. 

Předat vědomosti a zkušenosti svým nástup-
cům nám umožní vhodně zvolený systém práce 
řízení kmene. Např. vede-li kmen jeden vedoucí 
a členové se jen „vezou“, vedoucí kmene předá-
vá jen minimum svých zkušeností a informací 
o vedení kmene. Případný nástupce vedoucího 
začne informace a zkušenosti s vedením kmene 
sbírat, až se když vedoucím skutečně stane, a to 
ovšem na základě metody „pokus-omyl“. Zcela 
jistě se dopustí řady chyb, které budou mít ne-
gativní vliv na chod kmene.

Mnohem efektivnější je, když na vedení kme-
ne spolupracuje více lidí, ona výše zmiňovaná 
„kmenová rada“. Členové kmenové rady se prů-
běžně učí řešit problémy kmene a kmen řídit. 

Co je ale stejně nejdůležitější a na co se nikdy 
nesmí zapomenout? Parta – přestanou-li být 
členové kmene partou nebo se z nich partu ne-
podařilo vytvořit, kmen se rozpadá.

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

Koordinátor 11. ročníku Kapky se našel, konečně si všichni
mohou zapsat do diářů datum 12.–14. června 2009!

KAPKA …
je pomoc lidem nemocným leukémií a dalšími poruchami krvetvorby 
je snaha informovat co nejvíce lidí, že je potřeba, aby bylo co nejvíce dobrovolných dárců kostní 
dřeně
je tradiční mytí oken automobilů, autobusů, náklaďáků, traktorů, bagrů, sanitek, džípů, motorek
je dobrovolná akce skautů, které se můžete zúčastnit s celým kmenem

… TENTOKRÁT NETRADIČNĚ
Zúčastněte se roztodivných soutěží na www.skaut.cz/kapka!
Vaše případné dotazy netrpělivě čekáme na kapka@skaut.cz
Pomozte nám pokrýt bílá místa na mapě, kam KAPKA ještě nevkročila !

Na přihlášky vašeho kmene se těší tým KAPKY 2009

pozvánka 
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Karpatské hry se nečtou, ty se žijí…

„Rover“ znamená poutník. Tulák. Jedna knížka 
by se dala označit jako bible tuláků, povinná čet-
ba poutníků, nezbytná část knihovničky všech 
turistů a vůbec lidí, kterým zasvítí oči, jakmile 
se začne mluvit o skalnatých vrcholcích, travna-
tých stepích a dalekých obzorech. Mnoho z vás 

již bezpečně ví, o kterou knihu jde (jsem si totiž 
jistá, že mezi českými rovery je koncentrace lidí, 
na které by se hodil výše zvedený popis, mimo-
řádně vysoká) – jsou to Karpatské hry Miroslava 
Nevrlého, libereckého přírodovědce a rovera, 
který strávil dvacet šest let života poznáváním 
Rumunska a touláním po Karpatech. Ve své kni-

ze o tom podal svědectví, které nutí vytáhnout 
pohorky, batoh, spacák a vydat se někam pryč. 
„Hry“, které Miroslav Nevrlý, skautskou pře-
zdívkou Náčelník, popisuje, jsou plné hlubokých 
a cenných prožitků a zkušeností, kniha potěší 
oko i srdce. Zakoupit ji můžete například i u TDC 
(http://skaut.cz/obchod), kde také vyšla podobně 
obohacující Nevrlého kniha – Větrné toulání. 
I v ní najdeme popisy určité životní fi losofi e, kte-
rou možná řada z nás sdílí, a nejniternější pocity, 
které známe, ale nedovedeme je vyjádřit. 

Člověk až na prvním místě

Pokud máte dojem, že jste se do přírody nedosta-
li už povážlivě dlouho a v diáři nějak není místo 
na zařazení podobného výletu, případně pokud 
jste například již dlouho neviděli některé své ka-
marády, nebyli v kině, akce a projekty se valí 
z všech stran a na dveře klepe stres, možná by 
vám mohla pomoci kniha Člověk a čas od Petra 
Pacovského. Dozvíte se v ní mnoho zajímavých 
věcí o time-managementu 4. generace. Nenechte 
se ale odradit – není to jen souhrn manažerských 
dovedností a pouček jak plánovat čas. V této kni-
ze se totiž nemluví jen o tom jak plánovat, ale 
také proč. Základním principem time-manage-
mentu 4. generace je totiž cítit se dobře. Být v po-
hodě. Kniha je rozdělena do tří částí nazvaných 
Sebepoznání (nejdříve je třeba vědět, proč se 
chovám tak, jak se chovám; jak funguje má mysl, 
mé emoce, jaký jsem), Vedení (poté můžeme 
hledat svoje priority, své cíle, a podle nich se pak 
rozhodovat, co vlastně chci dělat) a Řízení (na-
konec můžeme řešit, jakým způsobem věci dě-
lat; jak sladit důležité věci s nároky běžného dne; 
jak plánovat). Na konci každé kapitoly najdete 
tzv. Návrh, který vám může pomoci zásady 
a návyky, o kterých se v knize dočtete, přivést 
do praxe. Ohromně užitečné nejen pro osobní ži-
vot, ale i pro vedení oddílu či kmene. 

Modrá inspirace
Jako každou středu, jako každý pátek… tedy, přesněji jako každé dva měsíce a kousek 
vám přistálo ve schránce nové číslo Kmene – tentokrát modré. A mezi věci, kterými se 
toto vydání zabývá, patří komunikace, inspirace nebo také svoboda. Na následujících řád-
kách již tradičně najdete drobné tipy na knížky, webové stránky nebo třeba deskovky…

BLEŠÍ TRH
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Nekomunikovat nelze

Pokud více než s časem, stresem a plánová-
ním máte problém s komunikací, nelze než do-
poručit Zlatou knihu komunikace od Davida 
Grubera (rozhovor s jejím autorem je i v našem 
Modrém čísle). Najdete tam tipy a návody, kte-
ré vám mohou pomoci zefektivnit vaše porady, 
uspět nejen u zkoušení, přijímaček a pohovorů, 
ale i v nezávazné společenské konverzaci. Stej-
ně jako kniha Člověk a čas vám poradí, jak hos-
podařit se svými emocemi. Naučit se efektivně 
komunikovat je velice výhodné pro všechny 
oblasti lidského života – nekomunikovat nelze. 
A být dobrý v něčem tak nezbytném je k ne-
zaplacení.

Šestiměstí

Až budete unaveni (ať už čtením všech těch 
knih, nebo třeba učením či oddílovou radou), 
můžete si třeba zahrát nějakou deskovku. 
A když nebudete mít náladu na takovou kla-
siku, kterou jsou třeba Osadníci z Katanu, Car-
cassonne, Bang! nebo Citadela, zkuste třeba 
Šestiměstí. Zanese vás přímo mezi husity, do 
období nepokojů, a vaším úkolem bude zajistit 
si co největší přízeň krále – a to prostřednic-
tvím vybírání daní od nebohých spoluobčanů. 
Jaj!

Meebo.com

Hrát deskovku sám by byla nuda (nehledě na 
to, že to ani nejde). Takže je třeba sehnat spo-
luhráče – a pokud zrovna nesedí vedle vás, 
bude to asi chtít trošku domlouvání ☺. A když 
se vám to nechce řešit telefonáty či smskami, 
hned další možnost je použít ICQ či nějaký ob-
dobný komunikační program. Ale představ-
te si nešťastnou náhodu – ICQ, QIP ani tře-
ba Miranda vám zrovna nefungují (nestává se 
to úplně často, ale nějaký oslí můstek je třeba 
si vymyslet). (Nejen) pro takový případ je tu 
Meebo.com – velice praktická webová strán-
ka, která je branou do všech komunikačních 
programů – ať už je to ICQ, MSN, Jabber nebo 
gtalk. Příliš se neseká a je k dispozici vždy. 
Doporučujeme!

Kamarád Doodle

Pokračujme tím, že jste se se všemi šťastně spo-
jili (ať už vám vše fungovalo správně, nebo jste 
použili Meebo ☺) a nyní nastane další typický 
problém – shodnout se na termínu. Lepší než 
trávit před obrazovkou dlouhé minuty do-
mlouváním, vyplatí se použít Doodle. Mnoho 
z vás již Doodle dlouho zná či používá, ale pro 
ostatní – na serveru Doodle.com je během ně-
kolika málo kliknutí možno vytvořit takzvaný 
Poll – stránku, kam napíšete několik termínů 
na tu kterou akci, co právě plánujete, a kaž-
dý může snadno hlasovat, který z nich se mu 
hodí. A kamarád Doodle pak vše sám spočítá 
a poví vám, který termín je nejvhodnější. Pří-
jemný pomocník!

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

foto: Vojta Petr

BLEŠÍ TRH

BLEŠÍ TRH | nápady

pozvánka 
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Od nuly

Historie současné vegetace, a vlastně i zvířeny, 
sahá do doby konce posledního zalednění. To, 
že se střídaly doby ledové a meziledové, je vše-
obecně známo. Stejně tak je známo i to, že mo-
mentálně jsme v té době meziledové, a proto je 
nám, alespoň občas v létě, teplo. 
Když se v oné poslední době meziledové zača-
lo ochlazovat, druhy rostlin a zvířat se daly na 
„útěk“ do příznivějších oblastí. Tyto „příznivěj-
ší“ oblasti znamenají buď teplejší destinace na 
jihu, či místa, kde se druhy udržely a přežily po 
celou dobu ledovou (např. údolí řek). Některé 
vyhynuly úplně, jiné se zas už nikdy nevrátily 
na naše území zpět (pravděpodobně nechtěly 
riskovat další dobu ledovou…) a většina druhů 
se s postupným oteplováním vracet začala.

Je tedy důležité si uvědomit, že formování kra-
jiny začalo víceméně od nuly. Ještě před něja-
kými 12 000 lety, kdy pomalu doznívala doba 
ledová, měla krajina na našem území charakter 
tundry či přesněji stepotundry. Každopádně 
pustiny, jejíž půda byla trvale zamrzlá (per-

mafrost), s keříčkovitou vegetací, sem tam trs 
trávy, spousta lišejníků a hlavně téměř žádné 
stromy. (Ono prý i samotné slovo „tundra“ po-
chází z Finského „tunturi“ a znamená to „be-
zlesá krajina“). Některé druhy stromů se prav-
děpodobně zachovaly v těsném okolí řek. Dnes 
se podobný biotop nachází jen v nejsevernějších 
(a nejjižnějších v malé míře také) oblastech pla-
nety, anebo ji lze spatřit na nejvyšších vrchol-
cích hor – například i v našich Krkonoších. Jen, 
narozdíl od doby ledové, ti mamuti a rosomáci 
po nich neběhají. Škoda.

Člověk a les – společné sžívání 

Před 10 000 lety, když se začalo oteplovat, za-
čaly rostliny z okolí řek expandovat zpátky do 
okolní krajiny, popřípadě migrovat z teplejších 
území zpět. Nešířily se najednou, ale dostávaly 
se postupně na naše území. Mezi prvními byly 
borovice a bříza (jen si vzpomeňte, který strom 
osídlí jako první volný prostor…). Postupně 
přibývala i líska, dub, jilm, javor, lípa, jasan či 
smrk. 
Nesmíme však zapomenout, že do toho všeho 
se míchal člověk. Ten nikdy nikam nezmizel 
– lidé našeho druhu (tedy Homo sapiens) přišli 
do střední Evropy asi před 30 000 lety a přísluš-
níci jiných druhů rodu Homo zde žili ještě mno-
hem dříve. Člověk se tedy nikdy neocitnul v za-
lesněné krajině. Naopak, krajina okolo něj za-
čala teprve zarůstat. Ještě o pár tisíc let později 
(před cca 9000 lety) se k nám dostal buk, jedle 
a habr. Tedy představa toho, že by člověk přišel 
z jihu do hustého lesa, který začal násilně ničit 
a vypalovat, je naprosto scestná! 
Člověk osidloval území především v nížinách, 
v oblastech kolem řek (viz článek v minulém 
čísle), kde panovaly příhodné podmínky – tep-
lo, zdroj vody a potravy. S lesem se spíše začal 
sžívat dohromady a postupně se učil v něm hos-
podařit. O lísce se říká, že byla v mezolitu (cca 

Jak to bylo s tím lesem?
V minulém článku jsem se zmínila o tom, jak je naše krajina přelesněná. Otázka lesů, 
pokud vím, není stále vyřešena. Ale přece jen, určitá představa existuje a některé mýty 
je nutno uvést na pravou míru…

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI

myšlenky | KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI

Pálava – krajina ovlivněná dlouhodobou pastvou, 
postupně zarůstající stromy



33myšlenkyKRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI | myšlenky

10 000–5 000 př. n. l) záměrně šířena. Líska je 
strom, který potřebuje ke svému růstu hod-
ně světla, a nemohla být tedy součástí hustého 
tmavého lesa.

Les jako „parková krajina“

Pravěcí lovci a sběrači zakládali pravděpodob-
ně požáry pro získání většího prostoru, popř. 
požár využívali k lovu. S nástupem zemědělství 
byly lesy káceny pro stavbu obydlí, světliny pak 
využívány pro pastvu zvířat a na vhodných plo-
chách byla zakládána pole. 
Nejintenzivněji tyto procesy probíhaly v pozdní 
době bronzové, v době římské a ve středověku. 
Stromy byly využívány především jako zdroj 
dřeva. Říká se tomu výmladkové hospodaření 
– z většiny stromů byly pravidelně ořezávány 
mladé výhonky (výmladky). Nechávaly se jen 
statnější stromy jako zdroj semen. S tehdejšími 
nástroji to ani lépe nešlo, klasická sekera, pila, či 
motorová pila byla v té době zatím hudbou bu-
doucnosti. Navíc, takto obhospodařované stro-
my mnohem rychleji zmlazovaly, všude bylo 
dostatek světla, díky kterému mohl prosperovat 
bujný podrost, který se pak využíval pro pastvu 
zvířat nebo se mohl kosit na seno.
Les vypadal jako taková „parková krajina“ – bo-
hatý podrost, spousta bylin, sem tam strom, spí-
še solitérní než hustý zástup. Stromy měly tvar 
spíše takových košťat než vzrostlých jedinců 
s jedním silným kmenem. Krajina měla mož-
nost zarůstat stromy pouze tam, kde člověk 
nebyl – tedy povětšinou ve vyšších polohách. 
Ke kolonizaci těchto lesních prostředí, váza-
ných především na vyšší polohy, došlo až s de-
mografi ckým nárůstem a zvýšenou potřebou 
paliva ve středověku. Nejvyšší odlesnění bylo 
zaznamenáno v době baroka, tedy v 17. stol.

Co tím tedy chci říci…

Hustý neprostupný les, jak jej známe v dnešní 
době, nikdy neexistoval. Tím spíše hustý smr-
kový les. Les, který se vyvíjel bez ovlivnění člo-
věkem, bude beztak prosvětlený, mozaikovitý. 
Stromy budou různě staré, různě vysoké a růz-
ně daleko od sebe. Pole na dřevo, jak se jinak 
dají nazvat smrkové monokultury, původnímu 

vzhledu lesů rozhodně neodpovídá. Jen si před-
stavte, kolik toho roste v takovém „smrčáku“ 
a kolik rostlin je na takové pasece s několika vy-
sokými stromy.

Husté lesy jsou tedy výdobytkem posledních 
100–200 let, kdy bylo masivně zalesňováno kde 
co. To by samo o sobě ani nebyl takový problém, 
problémem je spíše fakt, že les přestal být využí-
ván – přestalo se pást, prořezávat větve, vyhra-
bávat lesní půda. Lesy se staly neprostupnými. 
Viz ony zalesněné vrcholky hor, na nichž byly 
postaveny rozhledny, ze kterých už není téměř 
nic vidět…

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

foto: archiv autorky

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI

Tipy na výlet: 

Krkonoše – okolí Luční a Labské boudy – al-
pinská tundra na vyfoukávaných plošinách. 
Pro představu krajiny ke konci doby ledové.

Šumava – oblasti postižené kůrovcem (např. 
okolí Prášilského jezera) – mezi holými a su-
chými smrky zde zmlazuje nový, druhově 
bohatý les – jako příklad postupného šíření 
stromů v dobách před 9 000 lety.

CHKO Křivoklátsko – velmi zachovalé lesy, 
málo ovlivněné zásahy člověka (dlouho byly 
hájeným územím jako výsostné královské 
honitby) – tak by asi vypadaly lesy bez tla-
ku lidí.

CHKO Pálava, Pouzdřanská step – stepní 
společenstva jako důsledek dlouhodobého 
lidského tlaku – pastva zvířat, zakládání polí 
(spíše políček) a vinic. Typický příklad par-
kovité krajiny.

KE ČTENÍ DO VLAKU: 
Jiří Sádlo a kol. (2005): Krajina a revoluce 
– Významné přelomy ve vývoji kulturní kra-
jiny Českých zemí
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Zastavení třetí
Práva dětí
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Podle Úmluvy o právech dítěte (ÚPD), kte-
rá byla přijata 20. listopadu 1989 v New Yorku, 
je za dítě pokládána každá lidská bytost mlad-
ší osmnácti let a má nárok, mimo jiné, na život, 
na to, aby nebyla oddělena od rodičů proti je-
jich vůli, na svobodu myšlení, svědomí a nábo-
ženství, na ochranu před tělesným či duševním 
zneužíváním, na bezplatné a povinné základní 
vzdělání a také například na to, aby se neúčast-
nila bojových akcí. ÚPD do prosince 2008 ratifi -
kovalo 193 států, což však bohužel nezabraňuje 

tomu, aby každý z bodů nebyl porušován ale-
spoň v některém ze signatářských států, nemlu-
vě o těch, co ÚPD nepodepsaly. 

Puška místo stavebnice

Právo na neúčastnění se bojových akcí

Problémem, který stále nepřestává zaměstnávat 
aktivisty v oblasti dětských práv, jsou dětští vo-

Moci chodit do školy a nemuset pomáhat rodině zajišťovat obživu

PROPOJENÝ SVĚT

Dětská práva jsou jednou z nejožehavějších lidskoprávních oblastí, zejména proto, že 
děti se svých práv mohou domáhat jen velmi omezenými způsoby a že lidské bytosti, kte-
ré se teprve vyvíjejí, jsou ještě o něco křehčí než ty dospělé.
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jáci. Ačkoliv se to na první pohled může zdát 
jako výsměch zdravému rozumu (jsou slabé, 
nevinné, málo toho vydrží…), děti jsou pro ve-
litele různých povstaleckých armádiček v roz-
vojových zemích ideálními vojáky. Proč? Děti 
potřebují méně jídla než dospělí. Lze s nimi 
snáze manipulovat a jen trochu schopný vůdce 
z nich dokáže velmi rychle vychovat dokonalé 
fanatiky. Nemají ještě pevně zakotvenou schop-
nost rozlišování dobrého a zlého a hranice mezi 
těmito dvěma kategoriemi je u nich snadno po-
sunutelná či rovnou zničitelná. Dají se snadno 
„naverbovat“ – stačí vypálit vesnici, zabít rodi-
če a děti odvést s sebou do výcvikového tábora 
nebo nechat rodiče naživu a odvést děti s po-
hrůžkou, že pokusí-li se o útěk, bude jejich do-
mov srovnán se zemí a rodiče popraveni. Děti 
také nemohou být souzeny za válečné zločiny. 
Z těchto a dalších důvodů jsou děti tak často za-
tahovány do ozbrojených konfl iktů. Děsivým 
příkladem z minulosti je Kambodža, kde byly 
stovky dětí změněny v ochotné vykonavatele 
teroru Rudých Khmerů, neméně otřesnou pří-
tomnost zastupuje Uganda, kde děti patří k nej-
obávanějším bojovníkům nechvalně proslulé 
Armády božího odporu (LRA). Ani ty děti, kte-
rým se podaří uprchnout a dostat se v bezpečí 
do některého z azylových domů či které se do-
žijí konce konfl iktu, nemají vyhráno. V drtivé 
většině případů trpí závažnými psychickými 
potížemi, mají problémy s obnovováním sta-
rých a navazováním nových vztahů a trpí per-
manentím strachem z dalšího únosu a návratu 
do války.

Plenky a pornografi e

Právo na ochranu před psychickým a fyzickým zne-
užíváním

To, že je výroba a šíření dětské pornografi e hru-
bým přečinem proti dětským právům, je kaž-
dému jasné. Policie se ji snaží co nejefektivněji 
potírat, její držení, šíření a produkce jsou ošet-
řeny zákonem a je možné je trestat. Novým té-
matem v diskuzi o zneužívání dětí je reklama. 
Roztomilé, zdravé, usměvavé dítě je jedním 
z nejsilnějších reklamních magnetů a skýtá širo-
ké spektrum využití: co by dokázalo lépe prodat 
hračky, čokoládu, plenky nebo stavební spoře-

ní? Ozývají se však kritické hlasy, které tvrdí, že 
reklamní využívání dětí, které se samy nemo-
hou rozhodnout, zda účinkovat chtějí, nebo ne, 
a které si neuvědomují, co reklama je a jaké ná-
sledky pro ně může mít, by mělo být zakázáno, 
že dětská nevinnost a „nekomerčnost“ by měla 
být svatá i mediální kultuře 21. století.

Krumpáč, nebo slabikář

Právo na vzdělání

Na světě existují tisíce dětí, které nemohou cho-
dit do školy. Některé proto, že nikde v blíz-
kosti žádná škola není. Jiné proto, že ačkoliv 
by možnost chodit do školy měly, musí místo 
toho pracovat, ať už proto, aby pomohly svým 
rodičům uživit rodinu, nebo z toho důvodu, že 
už rodiče nemají, stát se o ně nepostará, a mu-
sí tak vydělávat na živobytí vlastní a většinou 
i svých sourozenců. V Anglii byla dětská prá-
ce zakázána v 19. století, v mnoha státech La-
tinské Ameriky, Asie a Afriky je běžnou denní 
realitou pro tisíce dětí i dnes. Co celou situaci 
ještě zhoršuje, je fakt, že děti vykonávají práce, 
které jsou náročné a nebezpečné i pro dospělého 
člověka, např. v Bolívii pracují v dolech na stří-
bro, v Ghaně na primitivních rybářských lodích, 
v Číně otročí zejména mladé dívky od rána do 
noci v továrnách za žalostnou mzdu a v závad-
ných pracovních podmínkách. Smutným pa-
radoxem je, že část dětí uvádí jako důvod, proč 
pracují, to, že si chtějí vydělat peníze na vzdě-

PROPOJENÝ SVĚT

S puškami? Ne! Raději být s ostatními dětmi 
a moci si hrát, učit se, …
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lání. Problematice dětské práce a nedostupnosti 
základního vzdělání se věnuje i společnost Člo-
věk v tísni (viz Odkazy).

Nemyslet a papouškovat

Právo na svobodu svědomí, myšlení a náboženství

Toto právo, dovedené ad absurdum, by de facto 
znamenalo nemožnost veškeré výchovy a ovliv-
ňování ze strany rodičů a školy. Děti zcela určitě 
potřebují výchovu, vedení, modely chování a vzo-
ry, ale co rozhodně nepotřebují, je demagogie a vy-
mývání mozků. Ukázkovým porušovatelem výše 
uvedeného práva je Severní Korea. Cestovatelé 
často uvádí jako jeden z nejděsivějších zážitků z té-
to země právě setkání s nezletilými pionýry a pi-
onýrkami, kteří nadšeně vychvalují „velké vůdce“ 
Kim Ir-sena a Kim Čong-ila, dárce pokroku a vší 
pozemské blaženosti. Děti jsou od nejútlejšího 
věku vychovávány k absolutní poslušnosti a až ná-
boženské úctě ke státnímu režimu a až na výjimky 
disidentských rodin nemají příležitost dozvědět se 
o světě za hranicemi Koreje či o koncentračních tá-
borech, v nichž končí neposlušní občané.

Aktivity

• zajímavou aktivitou k dětským právům je při-
způsobený tradiční „balónový koncept“. Sku-
pina letí balónem a z důvodu technických potíží 
musí postupně vyhazovat pytle s pískem – jed-
notlivá dětská práva. Před každým vyhozením 
mají zúčastnění možnost diskuze o tom, který 
pytel obětují. Hra pokračuje, dokud v balónu 
nezbudou např. tři poslední pytle/práva. De-
bata o průběhu hry a o jejích výsledcích, citlivě 
řízená vedoucím aktivity, je nutností. Ať už hrá-
no s kmenem či přímo s dětmi v oddíle, výsle-
dek bude nepochybně přínosný.

• www.varianty.cz (Materiály – Metodické lis-
ty): aktivity „Děti – uprchlíci“, „Na vzdělání 
záleží“

• spolupracuje-li váš kmen s nějakým oddílem 
či střediskem, můžete pro děti připravit schůz-
ku zaměřenou na dětská práva (tipy na aktivity 
najdete např. na www.detskaprava.cz v sekci „Pro 
pedagogy“)

• kupte sobě nebo svým blízkým něco hezkého 
z katalogu UNICEF a přispějte tak na jeho pro-
jekty

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

foto: archiv Arcidiecézní charity v Praze

Užitečné odkazy

• www.detskaprava.cz

• http://www.crdm.adam.cz – web České rady 
dětí a mládeže, kde je mimo jiné ke stažení 
plné znění Úmluvy o právech dítěte (ÚPD) 
v češtině

• http://treaties.un.org – databáze všech do-
hod OSN, možnost prohlédnout si seznam 
států, které ratifi kovaly ÚPD

• www.unicef.org – webové stránky organi-
zace UNICEF nabízí i českou verzi a nepře-
hledné množství informací o dětských prá-
vech a projektech na jejich ochranu

• www.clovekvtisni.cz – společnost Člověk 
v tísni organizuje kampaň „STOP dětské 
práci“ stejně jako vzdělávací projekty v Afh-
gánistánu, Etiopii, Angole a na Srí Lance

Dokumentární fi lmy z projektu 
Jeden svět na školách

(přehled fi lmových klubů a jejich projekcí, 
které jsou přístupné každému, většinou bez-
platně, najdete na www.jedensvetnaskolach.cz)

• Bunso – nejmladší vězeň: problematika 
dětské kriminality a dětských vězňů v ká-
znicích pro dospělé
• Ďáblův horník 
• Děti ze stanice Leningradská
• Dětští vojáci
• Moje milovaná holčička
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Co dělá hinduistu hinduistou?
Hinduista může být teista, panteista, ateista i komunista a může věřit v cokoliv, co se mu 
zlíbí, co ho však dělá hinduistou, jsou rituály, které provádí, a pravidla, jimž je věrný, 
zkrátka to, co koná.“ 

(Frits Staal, Ritual and Mantras, s. 389)

Rodinná oběť u ohňového oltáře, kterou vede bráhmanský obřadník (vlevo v bílém). Chrám bohyně Kámákhje v Guváhátí, Ásám.

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU

Tato charakteristika hinduisty z pera vynikají-
cího holandského indologa Fritse Staala je sice 
naprosto výstižná a přináší trefnou odpověď na 
otázku položenou v nadpise našeho pojednání, 
nicméně jde o odpověď v našem prostředí na-
tolik neobvyklou až šokující, že je potřeba ji po-
drobněji vysvětlit. Vždyť představa, že by řád-
ný křesťan či muslim mohl být ateistou, ko-
munistou a věřit v cokoliv, nám musí připadat 
naprosto absurdní. Co je asi hinduismus za 
zvláštní náboženství, že je v něm takováto po-
divnost možná?

Džáti neboli zrození

Začněme však po pořádku. Co dělá hinduis-
tu hinduistou v první řadě, je narození v hin-
duistické rodině. Často citované rčení, že hin-
duistou se člověk nemůže stát, nýbrž musí se 
jím narodit, poukazuje na jednu ze základních 
vlastností hinduismu: hinduismus neumožňuje 
konverzi. Každý hinduista totiž musí náležet 
k nějaké kastě a tu lze získat jedině zrozením, 
nelze do ní vstoupit zvenčí. Koneckonců, říká 
to už sám indický termín pro kastu džáti, jenž 

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU | myšlenky
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doslova znamená „zrození“. Dítě narozené 
v nábožensky smíšené rodině (např. hinduis-
ticko-křesťanské) nemůže být hinduistou, po-
něvadž nenáleží k žádné kastě. Nemožnost 
konverze k hinduismu má jeden příjemný dů-
sledek: hinduismus není misijní náboženství 
a ve jménu hinduismu se tedy nikdy nevedla 
žádná expanzivní válka. Hinduisté jsou dodnes 
k náboženským konverzím velmi citliví a ne-
důtkliví. Podle nich má každý zůstat, kým je. 

Na druhou stranu v hinduismu nic neplatí sto-
procentně a to se týká i nemožnosti konverze. 
Zejména v dnešní postmoderní a globalizované 
době se objevují různá uskupení a hnutí, kte-
rá se prohlašují za hinduistická, a přitom do 
svých řad přijímají západní adepty či přímo na 
Západě působí. Je to ale spíš taková hra na hin-
duisty, což se projeví v okamžiku, kdy tito zá-
padní „hinduisté“ chtějí vstoupit do nitra ně-
kterého z hinduistických chrámů, kam je vstup 
nehinduistům zapovězen. Nejsou vpuštěni, po-
něvadž nemají kastu, džáti.

Náboženství bez věrouky 

Ať už nám to zní sebepodivněji, hinduismus 
nemá žádnou věrouku, dogmatiku, kodifi kova-
nou nauku. Tato skutečnost úzce souvisí s tím, 

že hinduismus není organizované a instituci-
onalizované náboženství. Nemá žádnou cír-
kev, žádného nejvyššího představitele, zkrát-
ka nikoho, kdo by nějakou závaznou věrouku 
formuloval. V indickém prostředí to není nic 
neobvyklého, ba právě naopak, jde o nejcharak-
terističtější vlastnost celého indického nábožen-
ského prostoru. Rozhodující není to, co si člo-
věk myslí a jaké má názory, nýbrž to, co koná 
a jak jedná. Proto se o hinduismu mluví jako 
o nesmírně tolerantním náboženství. V rámci 
hinduismu je skutečně nemyslitelné, že by kvů-
li věroučným sporům mohlo docházet k násil-
ným střetům. Rozhodně to však neznamená, že 
by Indové neřešili fi losofi cké a teologické otáz-
ky. Náboženská literatura zabývající se touto 
látkou vydá na desítky tisíc stran a prokazuje 
hluboký zájem indických náboženských mys-
litelů o nauková témata. Většinou jde o velmi 
obtížné, hutné a sofi stikované texty používa-
jící velmi propracovanou a promyšlenou ar-
gumentaci. Indickému prostředí je však vlast-
ní názorová pluralita a nikoho nenapadne tvr-
dit, že on jediný má patent na pravdu a všichni 
ostatní jsou zatraceni.

Existuje vůbec hinduismus?

O hinduismu mluvíme se stejnou samozřej-
mostí s jakou hovoříme o křesťanství, islámu 
a dalších náboženstvích. Uvědomíme-li si však 
ohromnou pestrost hinduistického světa, nutně 
vyvstane otázka, co je oním společným jmeno-
vatelem, který nám dovoluje mluvit o hinduis-
mu jako o jednom ze světových náboženství? 
Jak jsme viděli, těžko to může být nějaká nauka: 
nenajdeme žádnou doktrínu, na níž by se shod-
li všichni ti, které my označujeme za hinduisty. 
Neexistuje ani žádný společný bůh všech hin-
duistů. Ani náboženská praxe nenabízí žádné 
pojítko. Není tedy divu, že badatelé se již řadu 
let přou o to, zda vůbec nějaké náboženství jmé-
nem hinduismus existuje, a zda to není jen kon-
strukt západní vědy, která si vymyslela i samot-
ný pojem „hinduismus“. Pravdou je, že to, co se 
nám z dálky jeví jako jednotné náboženství, se 
při bližším pohledu ukáže být ohromné množ-
ství jednotlivých tradic, proudů a škol, které 
spolu mnohdy nemají nic společného. Těžko 
přestaneme slovo „hinduismus“ používat, ale 

Vůně Indie
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měli bychom mít vždy na paměti tu neobvyk-
lou náboženskou pestrost, kterou tento termín 
zakrývá.

Rituály, rituály, rituály

Jsou-li hinduisté tolerantní pokud jde o názo-
rové odlišnosti, pak se ale totéž nedá říci o je-
jich přístupu k náboženským rituálům. Zatímco 
na Západě se křesťanská církev štěpila kvůli vě-
roučným sporům, v Indii docházelo ke vzniku 
nových proudů a tradic na základě odlišné ná-
boženské praxe. A netýká se to pouze hinduis-
tů, ale též buddhistů a džinistů. V Indii se zkrát-
ka počítá to, co se dělá. Život hinduisty zna-
mená život naplněný (někdo by snad řekl i pře-
plněný) náboženskými obřady, jejichž podoba je 
v té které tradici, oblasti, rodině apod. pevně ur-
čena. Hinduista koná rituály domácí, chrámové, 
přechodové, slaví svátky celohinduistické, re-
gionální či spojené s jedním konkrétním chrá-
mem, zkrátka je plně ponořen v náboženském 
dění. A co dělá hinduistu řádným hinduistou je 
právě náležité provádění těchto rituálů. V po-
zadí této mimořádné důležitosti rituálů je sta-
roindická představa (vlastní i jiným starověkým 
kulturám), že správně provedený rituál udržuje 
tento náš svět v chodu. Dnešní běžný hinduista 
sice již takto neuvažuje, nicméně nepochybuje 
o tom, že všechny obřady je třeba pečlivě ko-
nat. Ať kvůli vlastnímu prospěchu, oslavě boha, 
či „jen“ proto, že je to tradice, kterou zdědil po 
svých předcích.

Ortopraktická náboženství

Nám může ohromný důraz hinduistů na ri-
tuální činnost připadat neobvyklý, ale poroz-
hlédneme-li se po světových náboženstvích, tak 
zjistíme, že je spíš normou než výjimkou. Reli-
gionisté označují takováto náboženství jako or-
topraktická (z řeckého ortho-praxis, náležité ko-
nání) a staví je proti náboženstvím ortodoxním 
(ortho-doxa, pravověří), pro něž je významnější 
nauka. Hinduismus je typickým představite-
lem ortopraktického náboženství, nemusíme 
ale chodit až do daleké Indie, abychom se se-
tkali s takovýmto pojetím. Stačí se blíže sezná-
mit s rabínským judaismem a nahlédneme, že 

Staalova charakteristika hinduisty je stejně dob-
ře aplikovatelná na praktikujícího Žida. Ne-
smíme se tedy nechat mást zdejším většinovým 
křesťanským prostředím a domnívat se, že zá-
kladem každého náboženství musí být věrouka, 
kterou je třeba do krve bránit a bít se za ni. Or-

topraktická náboženství nám ukazují jinou ces-
tu: konej náležitě to, co ti ukládá tvá tradice, a co 
si myslíš a v co věříš, je tvoje věc. V dnešní zji-
třené době stojí takováto cesta za zamyšlení.

Lubomír Ondračka (41 let), Praha
odborný asistent Ústavu fi losofi e 

a religionistiky FF UK v Praze

foto: archiv autora, Jana Mairovská
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Bráhmanský obětník před sousoším bohyně Durgy 
a její rodiny během podzimních svátků Durgápúdžá. 

Vesnice Ráipur, Západní Bengálsko.

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU
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Země plná hojnosti

Když je váš kamarád zdaleka, vaše cesty se pro-
tnou jen vzácně. Můj kamarád Tom bydlí v No-
vém Jičíně, já v Brandýse nad Labem. Jsem moc 
ráda, že jsem se pro jednou přidala k jeho přáte-
lům, abychom společně vyrazili do slovinských 
hor. Slovinsko je země plná hojnosti. Na jeho 
malé území se vešla dvě alpská pohoří, úrodná 
a panensky zachovaná údolí i kousek moře.

Výprava s Tomem a jeho dvěma kamarádkami 
byla výzvou pro všechny z nás. Tom si předse-
vzal, že zdolá horu ve Slovinských Alpách nej-

vyšší, Triglav, která má skoro tři tisíce metrů. 
Alpy – majestátní masa hor, která se vine Evro-
pou v několika stovkách kilometrů a ani ve Slo-
vinsku, kde se uzavírá, není o nic méně oslňující 
než na svém počátku daleko na Západě. Den-
ní světlo, které hory v Alpách přitahují, je jasné, 
intenzívní, a hory ho polykají, aby následně vy-
zařovaly sílu, která vám dá na srozuměnou, že 
příroda si přeje, aby před ní lidská duše poklek-
la a prosila o dovolení vystoupat nahoru. To by 
mělo být dovoleno jen těm lidem, kteří vnímají 
ducha těchto hor a nepřišli s ním zápasit, ale po-
znat ho a nechat se jím vést .

Zelené cesty 
ve Slovinských Alpách

Vrcholové foto – já vlevo, Tom, Zuzka, Jana

CESTOVÁNÍ PO KONTINENTECH
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Ferraty

Ve Slovinsku je možné vystoupat na hory jed-
notlivě: na každý den najdete ubytování, ob-
chod a místo, kde zaparkujete před výstupem, 
aby výprava využila svých sil na skalách a ne 
stoupáním z nížin do předhůří. Ano, zní to jako 
pokus si horské sportování zjednodušit, ale 
kdo má za sebou přechod pohoří i s batohem, 
ten občas toto odlehčené lezení ocení. Chtě-
li jsme si ozkoušet ferraty, neboli technické le-
zení ve středně náročných horách, kde se ke vět-
šině stoupání na vrcholek hory používají úchyty 
a ocelová lana. My, vybavení lehčí obuví a ho-
rolezeckým vybavením, jsme šplhali po stěnách, 
které mají různý sklon, a bezpodmínečně jsme 
používali sedáky a lana s karabinami na všech-
ny úchyty, které na skalách byly. 

V první deštivý a nevlídný den jsme, ještě bez 
tohoto vybavení, vylezli na jednu hezkou dvou-
tisícovku, ze které jsme mohli pohlédnout na 
náš „další plán“. V dalších čtyřech dnech jsme 
chtěli zdolat ještě dvě větší hory s ferratovým le-
zením a samotný Triglav. 

Ljublana

Další dny nás provázelo typicky horsky ne-
vlídné počasí. Příroda běsní, posílá vítr kolmo 
vzhůru, naplňuje horská sedla mraky a prud-
kým deštěm. Hory si přejí být samy. Proto se 
vydáváme do údolí a jeden deštivý den namísto 
hor chodíme po městě Ljublana. Působí skrom-
ně, provinčně, tak trochu lázeňsky. Nechce 
se nám (jelikož Slovinsko je na nás dost drahá 
země), ale musíme zde nechat pár peněz, pro-
tože se potřebujeme najíst i zahřát. Zjišťujeme, 
že z našich poslední čtyř dnů má být pouze je-
den hezký a bez pršení. Vracíme se do hor do 
našich stanů, a na další dva dny necháváme 
svá těla opět zvyknout na zátěž výstupu, po-
ryvů větru se sněhem a vodou, a po každém ná-
ročném stoupání užasle zíráme na nějaký další 
hřeben, který nám hora, na kterou jsme vylezli, 
odhalila. V proměnách počasí vidíme nejistotu 
všech příštích minut, a po náročném stoupání 
a lezení ferrat nás nečeká pohodový sestup bez 
obav. Stěny jsou sypké, údolí hluboká, co chvíli 
se ocitneme v mraku a připadáme si jako stádo 

místních ovcí, co scházejí hory a cinkají, hledají 
cestu a dávají pozor na sebe i na své druhy. 

Příprava na krásný den

Na ten jediný krásný den, který visel tři dny 
v předpovědích, jsme se vyspali lépe než kdy 
předtím: hledali jsme v údolí nějaký seník, kde 
bychom po setmění zůstali pod střechou a složi-
li tam hlavy, unavení a už také nervózní ze dne, 
který měl přijít. Měli jsme štěstí. Našli jsme je-
den opuštěný, kde se právě sušilo voňavé seno. 
Uvařili jsme si na vařiči skromnou večeři a šli 
co nejdříve spát. Vstali jsme v pět ráno a potkali 
souseda, který přijel nakrmit kozy, a vůbec mu 
nevadilo, že jsme jeho sousedovi spali v seníku, 
naopak vypadal, že je rád, že vidí živé duše. 

Triglav

Z chaty Aljažev Dom pod Triglavem jsme vyšli 
v půl sedmé ráno. Naše stezka byla nejdelší ze 
všech a především měla nejvíce technického le-
zení. Vyšli jsme rovnou v sedácích a pěkně zost-
ra do strmého kopce plného vegetace. Čekalo 
nás převýšení 1 850 metrů a na vrchol jsme chtě-
li vylézt do tří odpoledne, abychom měli čas na 
cestu dolů do setmění. 

Cesta nahoru byla dobrodružná. Skály se brzy 
obnažily a nám nezbývalo, než při každé pře-
stávce mezi lezením plným úchytů a krátké-
ho dechu plnit všechen čas pozorováním hře-
benu překrásných hor. Bylo to skoro takové, 
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Sestup z vrcholu zpět do údolí 
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jako když dostanete za odměnu dort, je veliký 
a krásný s radostí se o něj dělíte se svými přáteli. 
A s kamzíky. Těch bylo mezi klečí čím dál víc, 
a než jsme se ocitli u nástupu na sníh, byli všude 
kolem nás. Před fi nálními 400 metry jsme muse-
li sebrat obrovské množství sil, abychom vůbec 
uvěřili, že těžký výstup zvládneme. Nohy už 
nemohly, ale musely. Vrcholek byl neuvěřitel-
ným zážitkem. Dokázali jsme to a bylo to s vy-
pětím všech sil. Na vrcholové fotce je vidět, jak 
velká vlna endorfi nů se dostavila, a my byli jen 
rádi, že nás hora přijala. 

Vymazat z hlavy ty člověčí názvy

Jak s oblibou říkám, když stojím v nějakých ve-
lehorách a rozhlížím se po vrcholcích, je třeba 
naučit se myšlení, při kterém nevnímáte jména 
jednotlivých hor v mapě. Když stojím na horách 
a rozhlížím se, snažím se vyhnat z hlavy ty člo-
věčí názvy, zapomenout je a podívat se na horu 
jako na výsledek práce sil působících miliony 
let, které ji dovedly až sem, do dne, kdy přišel 

člověk a začal od sebe oddělovat údolí, moře, 
řeky a hory, aby jim mohl dát jména.

Slovinsko nám na rozloučenou ukázalo ještě své 
poslední krásy – moře a pobřeží. Na jeden den 
odpočinku u moře hned po výstupu na Triglav 
však naše hlavy a organismy nebyly připraveny 
a pár hodin ležení na ručníku nám přišlo neko-
nečně dlouhých. 

Děkujeme, Slovinsko, jsi krásná země, a tvoje 
příroda je nezapomenutelná.

Radka Hlisnikovská – Gabo (25 let), 
Brandýs nad Labem

foto: archiv autorky
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Tipy a info k trekovým 
dobrodružstvím:

Triglav 2865 m.n.m.
od Aljaževa domu 7–8 h výstup, 5 hodin sestup 
převýšení: 1850 m
K výstupu na Triglav se můžete dopravit au-
tobusem z Ljubljany do údolí Vrata, k cha-
tě Aljažev Dom, otevřené od května do října. 
Výstup můžete ideálně rozdělit do dvou dní 
tak, že druhou noc přečkáte po překonání asi 
1100 m převýšení od Aljaževa domu na vr-
chu pod Triglavem, kde je další obří chata, 
„Triglavski Dom na Kredarici“. Zde může-
te přespat i pokud půjdete na Triglav z pří-
stupnější jižní strany. Když dosáhnete Tri-
glavu, a poté sestoupíte 400 m za vrchol na 
planinu, najdete tam chatu Kredarica. 

Ceny:

Nejsou vysoké, ale sezónně se liší, počítejte 
s cenami o 30 % vyššími než u nás
4 lidi v autě – benzín za 6 dní: 1 700 Kč na 
osobu
Ljublana na den, low budget: 10 Euro (jídlo, 
běžné potřeby, pohledy, káva, muzeum)
Mapy: 5–8 Euro, dostupné hlavně v podhor-
ských střediscích 
Celkový rozpočet na týden: 110 Euro

V půli výstupu na Triglav
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To by mě tedy sotva kdy napadlo: já budu psát 
skautům – o ekonomice. Mým „tématem“ je 
přece duchovní život, případně média, psycho-
logie, sociologie, metodika, dokonce i kultura 
nebo sport … Ano – pracoval jsem před rokem 
1990 skoro 15 let ve Výpočetním centru Vysoké 
školy ekonomické – ale jako matematik analytik 
a zabýval jsem se tím, jak se dá počítač a posléze 
právě se rodivší počítače osobní využívat pro 
zlepšování kvality výuky. Ale o ekonomice?

Důvody mám dva: Předně – možná, že se cel-
kem úspěšně vyhýbáte tomu, abyste se zabývali 
tím mrakem, který přišel od Západu a už zahalil 
prakticky celý náš svět, jemuž se říká fi nanční 
a následná hospodářská krize. Svých vlastních 

starostí máte dost, tak proč si k nim ještě při-
dávat starosti s něčím vašemu cítění tak vzdá-
lenému, jako je nějaká globální hospodářská 
krize, kterou jste nezpůsobili, ani nevyřešíte. Je-
nomže vy se jí nevyhnete. Ani jejím důsledkům 
– a pokud chcete být skutečně skauty, tedy hle-
dači nových cest – ani zodpovědnosti za hledání 
receptů na její řešení. Protože – a to je ten druhý 
důvod, proč se do toho pouštím zrovna já: ono 
v té „globální hospodářské krizi“ – nejde v prvé 
řadě o ekonomiku. 

Přesně to ve své vánoční úvaze pro Hospodář-
ské noviny vyjádřil hlavní makroekonom ČSOB 
a taková bílá vrána mezi českými ekonomy To-
máš Sedláček, když napsal: Lidé v tomto období 

NA SKAUTSKOU NOTU | myšlenky

O příčinách dnešní krize – 
a skautském receptu na ni

Přestaňme se vyhýbat mraku za Západu…

NA SKAUTSKOU NOTU
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krize vzhlížejí k ekonomům a očekávají od nich re-
cept, jak napravit, co je zlé. Čekají od nich lék nebo 
alespoň léčebný postup. Nechtějí toho po nich ale tro-
chu moc? Pokud lidé volají po celospolečenské změně, 
pak ji určitě nemohou iniciovat ekonomové. Svému 
hlasu by měli dát zaznít i jiní: Kde jsou fi lozofové, 
kde kněží, kde sociologové, kde mudrci a umělci? 
Současná krize přece má i civilizační rozměr – její 
podstata je zkrátka širší a hlubší než jen ekonomická! 
Ano, ekonomové v této krizi také hrají svou roli a ne-
sou na ní svůj podíl. Totální ekonomizace celé krize 
– a všeho, co s ní souvisí, by ale byla hrubou chybou. 
Možná řešení spočívá právě v tom, že si uvědomíme 
a připustíme celou šíři a hloubku jejího charakteru.

Fungování té naší západní společnosti totiž zá-
sadně stojí na principech, které vtipně a přitom 
velmi přesně popsal v knize Globalizace. Její dů-
sledky pro člověka jeden z nejznámějších součas-
ných sociologů, Brit polského původu Zygmunt 
Bauman. On tam mimo jiné píše:

Étos této společnosti vyhlašuje: Cítíš-li se špatně, 
konzumuj! Samozřejmě, že to nemusí být jíd-
lo, co způsobí, že se budeme „cítit uvnitř šťast-
ni“, jak o tom zpívají Beatles. Hltavost je cesta ke 
spáse – konzumuj a měj se dobře!….

Být v pohybu – hledat, pátrat, nenacházet, či 
přesněji řečeno zatím nenajít – neznamená pro 
konzumenty ve společnosti konzumentů dů-
vod ke sklíčenosti, ale příslib ráje nebo snad ráj 
sám. V zájmu zvyšování spotřební kapacity ne-
smí být konzumentům povolen oddech. Je třeba 
je napořád držet v bdělosti a ve střehu, ustavič-
ně je vystavovat novým pokušením – jedině tak 
zůstanou v stavu nikdy nepolevujícího vzrušení 
a vlastně také ve stavu trvalého podezření a ne-
utuchající nespokojenosti. Vnadidla nutící pře-
sunout pozornost musí toto podezření potvrzo-
vat a zároveň nabízet z jejich nespokojenosti vý-
chodisko: „Myslíš, že jsi viděl všechno? Ještě 
jsi neviděl vůbec nic!“

Tak. Přesně tohle je za tou slavnou hospodář-
skou krizí. Jenomže ono toho tam bylo spous-
ta už před ní. Akorát si toho dobře napapaní 
příslušníci Západu zatím moc nevšímali. Pod-
le předloňské statistiky OSN hlad a chudoba 
si každý den vyžádají 25 tisíc lidských životů; 
852 milionů lidí trpí nedostatkem jídla – to je 

více než celá populace Spojených států, Kana-
dy a Evropské unie dohromady. Podle statistik 
Světové rady pro vodu se odhaduje, že k roku 
2015 vzroste počet obyvatel postižených touto 
závažnou situací na 3,5 miliardy. Přitom podle 
New Economic Foundation, kdyby všichni lidé 
na světě dosáhli stejné životní úrovně jako Češi, 
potřebovali bychom více než tři planety o ve-
likosti Země, abychom přežili. Nizozemci či Ja-
ponci jsou ještě třikrát náročnější

Hltavost je (marný) pokus vytlačit vnitřní prázd-
notu. Tu totiž nelze zaplnit ničím, co člověk 
„zkonzumuje“. Dokonce ani těmi „nejskvělejší-
mi zážitky“. Vnitřní prázdnotu z našeho srdce 
vypudí jen to, co sami druhým rozdáme. Nej-
lépe sami sebe. Ale k tomu, aby se člověk mohl 
druhým rozdávat, musí mít sám nevyčerpatelný 
zdroj, z něhož dokáže čerpat. A pak nesmí být 
smýkán přesně tím, oč duch konzumního života 
usiluje: závislostí na požitcích. Zkrátka musí být 
dostatečně odolný.

Právě tohle nezvládla „dobu dluhová“ – jak říká 
posledním desetiletím života na Západě zmíně-
ný Tomáš Sedláček – která se zakládala na ne-
přiměřenosti: spotřebováváme více, než vydělá-
váme. A zatímco podstatná část světa hladoví, 
problémem naší civilizace je „jak se najíst, a při-
tom se nenajíst“. Vymýšlíme odtučněnou sme-
tanu, máslo bez másla. Odstraňujeme ze svých 
pokrmů tu nejvýživnější část. A to jenom kvů-
li tomu, abychom mohli zběsile a donekonečna 
jíst. Proč neumíme být přiměření? Protože spo-
třeba je jako droga.

Tak my, jako skauti, bychom přiměření měli 
umět být. Vede nás k tomu celý skautský vý-
chovný systém i to, na čem je postavený. Když 
si tohle trochu srovnáte, nebude vám určitě činit 
potíž v tom najít právě tři naše skautské principy: 
nevyčerpatelný duchovní zdroj v Pravdě a Lásce, 
nasměrovaní ke vzájemnosti a službě druhým, 
solidní sebevýchovu, díky níž se člověk dokáže 
„držet v hrsti“. Tohle je totiž úplně universální 
recept. Mohli bychom ho skoro druhým nabízet 
jako doktor Galén svůj lék proti bílé nemoci. Jen 
na nás musí být vidět, že opravdu funguje ;-)

Jiří Zajíc – Edy (57 let), Praha
http://jiri-zajic.signaly.cz

myšlenky | NA SKAUTSKOU NOTU

NA SKAUTSKOU NOTU
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Čas proskakování

“Panebože, jak bych si přál, abych mohl být znovu 
roverem a vydávat se na toulky přírodou s jedním 
nebo dvěma kamarády, kteří by smýšleli stejně jako 
já – a měli stejně dlouhý krok.“

(Robert Baden-Powell)

… je před odjezdem, vše je sbaleno a čas se za-
stavil, nezbývá než čekat, tak ještě píši článek. 
O touze, výzvách, motivaci. Možná taky o pu-
tování a svobodě. Jen takové zamyšlení…

Proč lidé touží někam putovat, snášet hlady 
a zimy, vedra a žízně. Trmácet se. Myslí si, že za 
obzorem budou lepší světy, čistší vody?
Krásný kraj ale není vše, je jen sítem, přes které 
proudí krása do srdce, to ale musí být otevřené, 
jásavé. Pak vše bude tak, jak má být. Krajina je 
prostředníkem k cestě. Dovnitř i vzhůru.

Na počátku bylo slovo

“Stane se, že se v člověku znenadání ozve radost, 
smutek nebo vzdor a z ničeho nic vyřkne SLOVO. 

Možná, že je pro něj docela nové, ale možná v něm 
již dlouho dřímalo. „Pojedu na ISLAND!“ řekla ten 
večer paní…“

(Zuzana Kočová: Chvála putování)

Ano, musí přijít touha, oči se otevřou a začnou 
zářit. Planoucí srdce. Cíl v dálce.

„Jdi lehounce, jako chodili dávní kralevicové. S čis-
tou myslí a s tichým vědomím cíle za dalekou a jas-
nou hvězdou.“

(Miloslav Nevrlý: Karpatské hry)

Otevřené oči se dívají do daleka, světlo jimi pro-
stupuje a v duši natrvalo zůstává.

…na všechno jednou dojde, až pomine čas proskako-
vání, přijde jiný čas.

(Miroslav Nevrlý)

Václav Staněk – Vasil (19), Zlaté Hory
www.vetrny.blogspot.com

foto: archiv autora

Planoucí srdce, cíl v dálce
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Drak
Takový podzimní příběh, vlastně jeden z mých prvních

Ještě včera byli na obloze jen dva čápi a letadlo. 
Můj brácha se bál, že se srazí. Nesrazili. Všichni 
uletěli. Dnes bylo nebe plné draků. Jejich špagá-
ty řezaly oblohu a draci se smáli dolů a snažili se 
uletět. Všichni draci se snaží uletět. Proto létají, 
aby uletěli. Od toho nejmenšího, kterého pouští 
malý kluk, až po velké nenažrané obludy, které 
se sotva udrží ve vzduchu. 

Jak jsme se s bráchou dívali, nemohli jsme si 
nevšimnout, že draci lítají nějak nemotorně. 
Ale kdo by se divil, vždyť byli schovaní celý 
rok ve skříni nebo na půdě, a tak jim zdřevě-
něla křídla. 

Právě když jsem tohle vysvětloval malému Sa-
movi, ten největší se otočil a padal hlavou dolů, 
kde se zavrtal nosem do země. Všichni okolo 
se rozeběhli ke svému rodinnému draku a sta-
rostlivě ho zvedali. Oddechli si, vůbec nic se mu 
nestalo. Za chvíli je už zase ve vzduchu a zno-
va se opile motá. Začaly už podzimní plískani-
ce, a tak se draci nemusí bát tvrdého dopadu. 
Vždycky ráno se ze země zvedne mlha a při-
pomíná staré časy Mařenek, Jeníčků a ježibab, 
pak se mlha zase schová ke kořenům a jsou vi-
dět siluety Jižního Města. A mlha je pro draky 
měkká jak peřina. 

“Támhle v koví dak,” ukazuje mi prstem brá-
cha, protože stejně jako Ája z pohádek o Ma-
xipsu Fíkovi neumí říct „r“, natož „ř“. 

“Tam, jak je vysoké,” všeobecně upřesňuje pozi-
ci vzhledem k dlouhému pásu stejně vysokého 
dvoumetrového rákosí. 

“On se tam schovává,” pokyvuje hlavou. 

Brácha má výborný zrak, nic mu neunikne, ani 
jinak neexistující skřítci, kteří mu schovávají po-
nožky. Tak se jdeme podívat. A skutečně, v křo-
ví se schovává malý hnědý dráček a zoufale se 
dívá. Tváří se, že by chtěl také létat. Opatrně ho 
beru do náruče. Tecklisovi by se určitě líbil. Ku-
podivu se vůbec nebojí. Vrtí ocasem! 

“No, drobečku, ty bys chtěl nahoru, co?” 

Kýv, kýv, kýv. 

“Bácho, půjdeme pouštět daka?” 

Na jeho obojek jsem doma přivázal hrubší ry-
bářský vlasec, lepicí páskou jsem zalepil něko-
lik děr v křídlech a mohli jsme jít lítat na louku. 
Brácha se ho chvíli bál, ale nakonec ho podržel, 
já jsem se rozeběhl s vlascem v ruce a drak se 
vytrhl. Běžel jsem rychle a pomalu upouštěl vla-
sec tak, aby byl stále napjatý a drak musel stou-
pat. Ucítil jsem sílu větru ve výšce. Pak drak za-
mával křídly a letěl sám vzhůru. Cuklo to. Vla-
sec přetrhl a letěl stále výš a výš. Naposledy se 
podíval dolů. Znova se opřel křídly do větru, 
až byl vidět jen jako tečka mezi mraky. Minul 
proudové letadlo mířící na Ruzyň, vyplázl ja-
zyk do okna a šíleně vyděsil pilota. Radostí za-
čal chrlit oheň. Vrátil se domů.

Marek Soukup – Tecklis (22 let), 
Praha, RK Exit

foto: Vojta Petr

Tak co? Chtěl bys nahoru?
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Tréninkem komunikačních dovedností se zabý-
váte řadu let. Proč si myslíte, že se komunikaci 
věnuje čím dál tím větší pozornost?

Protože se vždy zabývám tím, co stojí lidem za 
maximální pozornost, ha!

Samozřejmě žertuji…

Nicméně platí toto: Svět není zdaleka vždy 
spravedlivý. Od druhých lidí často nedostanete 
ani tak to, co si spravedlivě zasloužíte, ale právě 
to, co si vykomunikujete. Co si vydobudete ši-
kovnou komunikací.

A ještě se mi líbí heslo, ke kterému mne inspi-
roval přítel Radim Jančura, je to takový nor-
mální brýlatý kluk, vlastní řadu pěkných žlu-
tých autobusů s nápisem „Student Agency“ 
a vozí v nich po celé Evropě každý den cca 7 000 
lidí, převážně mladých. Tak ten Radim mi jed-
nou řekl zhruba toto: Investice do komunikač-
ních dovedností = banka, která vám nikdy ne-
zkrachuje.

No a protože nespravedlnost světa člověka ob-
čas tíží a stresuje, je třeba se bránit. Jednou z nej-
lepších možností obrany je humor. Asi víte, jak 
dobře a často používaly humor třeba Rychlé 
šípy.

A druhou nejlepší obranou je vyhledávat os-
trůvky dobrých lidí, s nimiž se dá komunikovat 
na rovinu, férově, pravdivě. S nimiž se nemusíte 
každou chvíli bránit nějakým řečnickým úsko-
kům. Takovým bezva ostrůvkem je třeba ro-
verský kmen, nemýlím-li se…

Která komunikační schopnost je podle Vás klí-
čová pro mladého člověka v dnešní době?

Je to znalost tzv. „zásad správné diskuse“. Zku-
sím na omezeném prostoru popsat aspoň tu nej-
důležitější ze sedmi. Ta zní: Snaž se porozumět 
druhému.

Měli bychom se snažit opakovat argumenty 
druhého svými slovy – a ptát se jej, zda mu tak-
to správně rozumíme. 

Je dobré si také všímat lidí, kteří toto nedělají. 
Kteří ignorují argumenty druhého, nevnímají je 
– a jen si melou svou. S takovými je třeba být 
ostražitý.

Co může člověk v oblasti komunikace udělat pro 
svou větší úspěšnost při zkoušení na střední či 
vysoké škole?

O komunikaci
s Davidem Gruberem
Modré číslo Roverského kmene se zabývá, krom mnoha jiných věcí, i komunikací. Důvodů 
je mnoho: komunikačních dovedností je zapotřebí takřka ve všech oblastech lidské činnosti 
(a té roverské ještě více ☺) a není nikdo, kdo by zůstal ušetřen. Zvláště v současné době roz-
machu odosobněné internetové komunikace je nutno komunikační dovednosti tříbit. A (ne-
jen) proto vám přinášíme rozhovor s jedním z nejpovolanějších – Davidem Gruberem. 

David Gruber (nar. 1955) je první soukromý lektor a kouč v naší zemi (již od roku 1986), autor více 
než padesátky samostatných publikací včetně první české souhrnné knihy o komunikaci s encyklo-
pedickými prvky, tří televizních vzdělávacích seriálů a stovek článků v novinách a časopisech, tvůr-
ce originální české metodiky rychločtení a racionálního čtení, otec-zakladatel odborné disciplíny 
„techniky duševní práce“ a objevitel farmulti® metody, psychovzorců® a dalších užitečných no-
vinek v oblasti komunikace a rozvoje osobnosti.



Zázračná metoda na vykomunikování jedniček 
zcela bez učení neexistuje. Čím lepší je příprava, 
naučenost, tím jde vše snadněji.

Nejdůležitější je osvojit si metodu zrcadlení. 
Mluvte podobným stylem, jakým mluví daný 
učitel při výuce. Rychle, pomalu, hlasitěji, tišeji, 
v krátkých větách, v dlouhých větách, spisovně, 
slangově… Pozorně sledujte během jeho výkla-
du, co má rád a co mu nevoní – a při zkoušení 
zkuste zastávat podobné preference.

Jako roveři a rangers často pracujeme v menších 
či větších skupinách. Máte nějaký tip, jak zapra-
covat na komunikaci v týmu? Co byste doporu-
čil zájemcům o další zlepšování v komunikaci?

Doporučuji Zlatou knihu komunikace. Ne číst 
hned od začátku do konce – ale umět si vy-
hledat podle potřeby třeba stránečku, dvě. Na-
učit se nahlížet do ní třeba pět minut a vytěžit 
z této minimální doby maximum pro svůj ko-
munikační úspěch. Od úspěšné zkoušky po bri-
lantní namluvení si partnera, do kterého jste se 
zamilovali dříve než on(a) do vás.

Za rozhovor s Davidem Gruberem děkuje 
Ondřej Kubera – Štafl ík

pozvánka 

Nabídka čtenářům 
Roverského kmene

Kdo vysloví nebo napíše mailem 
(info@gruber.cz) heslo „Roverský kmen“, ten 
obdrží Zlatou knihu komunikace:

a)  při osobním prodeji od D. Grubera 
za 295 Kč

b)  při objednávce dobírky za 245 Kč plus 
poštovné a balné (poštovné podle sazeb-
níku České pošty, balné 20 Kč)

c)  při hromadné objednávce dobírky 
(= 10 knih a více) jde poštovné a balné na 
účet odesílatele (je to zároveň malý test, jak 
rychle dokážete vykomunikovat domluvu 
deseti lidí na hromadné objednávce)

Toto platí po dobu čtrnácti dnů od chvíle, 
kdy Roverský kmen přistane ve vaší poš-
tovní schránce.



pokud T  zajímá
Jak se připravuje velká akce? Jak se staví? 
A co všechno se doopravdy děje v zákulisí?

p ihlaš se do SERVIS TÝMu OBROKU 09.

více Kachen a informací na:

Algorithm March
o CO JDe?
AM (algorithm march) je extracool vychytávka na 

protáhnutí těla i mysli. A když vezmeme v úvahu, 

že to vymyslel jeden Japonec, tak se není čemu di-

vit, že má Pochod či Tanec (záleží, zda se bavíte 

s turistou či DJ) takový úspěch. 

Je to něco mezi aerobikem, tantrou a sociologic-

kým výzkumem. Aby to dohromady fungovalo, tak 

tam musí být každý z nás tak trochu za sebe, ale 

hlavně všichni dohromady za všechny. 

KONEC
REGISTRACE 27. 2. 2009!!POZOR

www.skaut.cz/obrok

Doporu ujeme 
Pojeďte na OBROK 09 a přihlašte se jako kmen/
skupina. Při registraci 5ti a více účastníků najed-
nou dostane šéf skupiny peckový kachní dáreček!

!!! p ekonejme Sv tový REKORD !!!
N jaký rekord? 
Máme informace z Filipín, že 

tam před dvěma lety padl re-

kord v počtu lidí, kteří nacvičili 

a předvedli tento tanec. A ta-

nečníků, prosím, bylo celých 

967! I když to byli všichni vězni, 

tak to nesnižuje jejich výkon, ba 

naopak. 

M žu to n kde vid t?
Určitě! Na internetu je toho 

spousta. Stačí se podívat na 

stránky OBROKu. Krom videa 

pro tréning je ke stažení i vyzvá-

nění pro mobil a kroky ve formě 

taháku. 

Takže co? 
  BU  P ipraven!



Okovy svobody

Tolik svobody kolem mne
já cítím se svázaný

Drtivá jistota vlastního osudu
v němž všechno poutá

Pevné sevření chladného kovu
pocit že ještě žiji

Tělo je svobodné
to mysl svazuje

Hlava plná slov
to ústa mlčí

Tak plný života
jen naposled vydechnout

 Tvůrčí skupina BezRozum 
 Text: Jan Bezděk – BezĎa 
 foto: Tomáš Tkáčik – Rozum 


