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Jednoho jarního dne jsme spolu s ostatními kama-
rády dostali uzlíčky plné buchet s tvarohem a pár 
listů s básněmi. Vzala jsem si na hlavu svůj slamák 
po babičce, připravila raneček, vzala své odrbané 
sandálky do rukou a vydala se na cestu necestu. 
Byla jsem docela zvědavá, kam mě mé nohy po-
nesou. Po dlouhé době jsem měla spoustu volného 
času jen pro sebe, byla jsem vržena do situace, ne-
měla jsem žádný plán, ta malá uřvaná Julie ve mně 
neměla jediný důvod stěžovat si a mít ty své ob-
líbené připomínky: ,,Zase to nestíháš! Ty jsi prostě 
nenapravitelná! Jak je možné, že i když sis to na-
plánovala, zase to nezvládáš odevzdat v termínu? 
Nezapomeň na dědečkovy narozeniny, na uzávěr-
ku „kmene“, na úkol na němčinu, uklidit, …!“ Ob-
čas jsem tu malou potvoru nesnášela. Přála jsem si, 
aby mi dala pokoj a nechala mě vydechnout. Ale 
teď, když jsem ten čas najednou jako darem dosta-
la, cítila jsem se trochu nejistá. Vydala jsem se smě-
rem ke staré hájence, pod nohama jsem nechala 
potichounku křupat drobné jehličí a začala jsem si 
pobrukovat. Páni, najednou jsem si uvědomila, jak 
dlouho jsem si už jen tak nezpívala. Zpěv se úplně 
vytratil z mého života a přitom do něj obvykle při-
náší tolik radosti. Došla jsem k velkým kamenům, 
usadila se a pozorovala jsem okolí. Slyšela jsem to-
lik zvuků. Některé z nich začaly probouzet myš-
lenky a dávné sny. Vzpomněla jsem si, že jsem si 
na cestu přibalila i své oblíbené velké dřevěné pas-
telky a pokusila jsem všechno to, co se mi tak své-

volně honilo hlavou, psát – vypěstuj si vlastní ba-
zalku, kup si olejové barvy, napiš dopis svým nej-
milejším, podej si přihlášku na vysokou tam, kam 
opravdu chceš, najdi si čas na večerní chvilky 
s Březinou, přidej se k té neziskovce, do které už 
takovou dobu chodíš jakoby jen pro mošt… Měla 
jsem pocit, že píšu celé hodiny. Buchty po takové 
ducha vyčerpávající činnosti bodly.

Ten den se toho stalo ještě hodně, hodně věcí 
jsem si díky otevřené náruči člověkem zatím ne-
příliš narušené přírody uvědomila. K večeru 
jsem v sobě objevila pocit jistoty, můj vztah s tou 
malou uřvanou se zdál být klidnější. Zdálo se mi, 
že těch pár hodin o samotě uprostřed lesů mi po-
mohlo vykročit jiným směrem, směrem zdra-
vějšího růstu a rozvoje. Ta cesta byla jistojistě 
počátkem cesty větší zodpovědnosti k sobě, jak 
káže jeden z principů. A vám roverům do letoš-
ního jara přeji, abyste v „kmeni“ nalezli alespoň 
něco málo inspirace a tipů pro sebe i pro druhé 
(Kultura podle Ency, Jarní vločka, Včely Nevi-
ditelného – Probouzení místa, Rozmluva o ko-
gnitivní konsonanci, pasení koz a dobrovolné 
skromnosti,..) a hlavně, abyste si uměli nalézt 
čas pro srovnání myšlenek i přání a aby toto jaro 
bylo pro vás alespoň v něčem novým začátkem.

J. 
Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum, Anders Johansson

1úvodník

Nohy moje, kam mě ponesete?
Je to vlastně docela umění – najít si čas pro sebe, 

pro přemýšlení i pro snění. Ale ten čas, ten se jistě vrátí…

Úvodník



2 reportážereportáže

Řachlé zrcadlo 
pátek třináctého února
Po jednoleté pauze proběhl další, v pořadí již šestý ročník tradiční roverské hry po Brně 
pořádané střediskem Řehoře Mendla, tentokrát s přiléhavým názvem Řachlé zrcadlo.

Přiléhavý název?

Hra proběhla v nešťastný den pátek třinácté-
ho února a už v úvodním motivačním videu 
se účastníci dozvěděli, v čem je problém – or-
ganizátorům se na poslední přípravné schůzce 
rozbilo zrcadlo, což znamená jediné: sedm let 
neštěstí!

Sedm let neštěstí

Proto cílem čtyřicítky účastníků rozdělených do 
šesti herních skupin (Lúzři, Zatracenci, Ubožá-
ci, Zoufalci, Bídníci a Tragédi) bylo od půl šesté 
večer do půl jedné v noci projít sedmi „lety ne-
štěstí“, během nichž se snažili získat co nejvíce 
střepů a následně co největší zrcadlo poskládat, 
aby tak neštěstí odvrátili z dalších let.

Každý „nešťastný rok“ motivován nějakou po-
věrou – černá kočka, projití pod žebříkem či vy-
kročení levou nohou – což se promítlo i v úko-
lech, které skupina musela řešit. Takto si moh-

la vyzkoušet, jaké to je viset jako oběšenec na la-
nech, rozmrazovat vlastním tělem kostku ledu 
nebo mít za zády Smrtku s kosou. A běda tomu, 
kdo se o půl kroku zpozdí za ostatními!

Sedmý – závěrečný – rok proběhl na Kraví hoře, 
kde se strhla ohromná bitva s koulemi a štíty 
o poslední střepy. Každá ze šesti skupin chtě-
la totiž složit co největší zrcadlo a stát se tak Pá-
nem zrcadla. To se podařilo Tragédům a jim pa-
tří dík za to, že skončili období neštěstí a na-
stolili čas pohody a hojnosti – po akci se všichni 
přesunuli do tělocvičny na Biskupské gymnázi-
um, kde pokračoval program herní, fi lmový a ji-
nak kulturní až do ranních hodin.

Řachlé zrcadlo, stejně jako i minulé ročníky s ná-
zvy Zelený žabák, Vymazaná škebla, Bílá hol-
čička a další, je hra pro rovery a další spřízněné 
duše ve věku nad patnáct let. Ty organizátoři 
rozdělí do hracích skupin tak, aby byli nejlépe 
s lidmi, které dosud neznali. Účastníci totiž ne-
jsou pouze z jediného oddílu či střediska, ale 
poslední roky se zapojují roveři i širší veřejnost 
z celého Brna i z jiných měst včetně Prahy. Hra 
má vždy určitý příběh, který se prolíná různými 
úkoly zaměřenými na týmovou spolupráci, lo-
gické uvažování a bystrost, nechybí ani akční 
prvky a určitá dávka recese. Přesto hlavním cí-
lem akce zůstává především spolupráce v týmu 
a propojení roverů a rangers napříč středisky.

Za organizační tým 
Lucka Procházková – Potápka (21 let), Brno

Foto: Filip Ge – Radio

Co je důležité, je očím neviditelné. Nápis na pergamenu se ob-
jevil až ve světle UV diody, kterou hráči vydolovali z bloku ledu.

Více o všech ročnících hry se souhrnným 
názvem Puntíkovaný šátek najdete na we-
bových stránkách http://puntik.wz.cz/.
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Předěloviště

Místo zvané „Předěloviště“ se marně snažíš na-
jít na mapě. Přijedeš do Josefova Dolu a pak jdeš 
pořád do kopce a pořád rovně. Připadá ti to 
jako věčnost, je tma, ty jdeš a jdeš, batoh těžkne 
a v botách se nezadržitelně rozlézá mokro. Na-
jednou se z cesty odpojí dobře projetá odbočka 
do lesa. Že by…? A tak se tudy vydávám. Po pár 
desítkách metrů rozeznávám záři ohně, most 
ze sněhu osvětlený svíčkami, temné postavy 
za sněhovou hradbou. Sláva! Následuje vítání 
a hledání přístřeší na noc. Šťastlivci se může po-
dařit obsadit volné místo k přespání v iglú, ale 
pokud nechceš spoléhat na náhodu, musíš příš-
tě přijet o týden dříve a vlastní sněhový palác 
si postavit.

Předělovské ráno a večer

Večer proběhne představení všech účastníků ve 
tmě prozařované pouze skomírající září ohnišť. 
Přiznám se, že ze záplavy zhruba padesáti jmen 

jsem moc nevstřebala. Co všechno se bude dále 
dít, jsme se už dozvěděli, takže teď jít spát? Po-
kud se ti chce, nikdo kromě zimy ti bránit ne-
bude. Ale lepší je ještě chvíli postát u ohně, kte-
rý se příjemně rozhořel, a popovídat si se sta-
rými i novými známými. 

Ráno by se ti asi podobně jako mně nechtělo 
moc vstávat, venku je zima, boty jsou promrzlé, 
snídaně studená. Po chvíli se přemáhám a na-
vlékám vlhké ponožky i boty. Teplý čaj člověku 
zlepší náladu. Ještě více ji pozvedne praktický 
outdoorový doplněk, který na ranním nástupu 
každý účastník obdrží. (A neřeknu, co to bylo 
tentokrát, zeptej se někoho jiného, a nebo příště 
také přijeď). Pak už se vydáváme na běžkách po-
znávat okolní Jizerské hory. Jen Markýza a Billy 
hlídají naše tábořiště a vaří pro všechny oběd.

Ve sněhu i pod sněhem

Nemysli si, že celý den jenom běžkuješ a běž-
kuješ. Pro každý ročník Předělu vymyslí Has-

reportáže

Milá, milý,
slíbila jsem pro tebe vylíčit, co všechno jsem o předělovém víkendu prožila. Tak se po-
hodlně usaď a poslouchej…

Předěl 
aneb jak to bylo po patnácté

Brána poznání – budování klenby, pod kterou ostatní 
projedou na lyžích

Střelnice – dopravování balónků do středu kruhu 
pomocí sněhových koulí
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trman a Rychlonožka nějaké téma, v jehož du-
chu se odehrávají soutěže na sněhu, ve sněhu 
i pod sněhem. Tentokrát se přeneseme do svých 
patnácti let, protože i Předěl se letos koná již po 
patnácté. Soutěží sedm družstev, která se s pl-
ným nasazením vrhají do řešení více i méně ob-
tížných situací, v nichž se můžeš v patnácti le-
tech ocitnout. Po žebříku postaveném z ostat-
ních členů družstva je třeba vyšplhat se za mi-
lou. V tanečních (na parketu leží přes půl metru 
sněhu) se snažíme předvést tanečním mistrům, 
jak skvěle a s elegancí ovládáme polku. Stavíme 
bránu poznání, pobýváme na střelnici na pouti 
a taky jezdíme na fi chtlu.

Až na vrchol

Kolem poledne se vracíme na naši základnu 
a s chutí pojídáme výbornou tradiční předělo-
vou polévku. Kdyby ti polévka k zahnání hladu 

nestačila, stihneš si jistě na ohni nebo vlastním 
vařiči ještě něco k dosycení uvařit, musíš ale po-
čítat s tím, že po obědě se opět vyráží na běžky. 
Naším cílem je hora Jizera tyčící se do výše 1122 
metrů nad mořem. Z vrcholového skaliska není 
nejlepší výhled, pod námi se válí bílá mlha a ne-
be pokrývají šedavé mraky. Přesto, když se s ná-
mi rozhlédneš dokola po bílých pláních, mořích 
lesů a skal zasypaných sněhem, máš také pocit, 
že se právě ocitáš kdesi v nádherně divokých 
krajích dalekého severu. Všechna námaha vý-
stupu stojí za takovou podívanou.

Poselství Předělu?

Vracíme se zpět do našeho sněhového městeč-
ka, začíná se stmívat. Očekává nás teplý čaj a ve-
čeře z vlastních zásob. Nejúspěšnější družstvo je 
odměněno věcnou cenou a potleskem. Za tmy 
slavnostně zakončujeme nedaleko od naší zá-
kladny letošní setkání. Kdo po namáhavém dni 
ještě jednou nazuje lyže a dokáže spolu s ostat-
ními trpělivě vyčkat, ten se dozví poselství Pře-
dělu.

Koupel

Uprostřed našeho tábořiště přívětivě plápolají 
ohně, je možné zpívat, hrát, povídat si, vyprávět 
a hlavně ohřát se a sušit zvlhlé svršky. Najdou 
se však i tací, kteří místo k ohni míří s lopatami 
k potoku. Na břehu je brzy upravena plovárna 
i se sněhovou skluzavkou přímo do vody. Věř 
nebo nevěř, ale koupel v tůňce je jedinečným 
a příjemným zážitkem. Funguje to tak, že jakmi-
le vylezeš z vody, po těle se ti rozlije pocit bla-
ženého tepla. A krásně se pak i usíná…

Do nedělního rána nás přivítala chumelenice. 
Nezbývá nic víc, než sbalit svoje i společné věci 
a dopravit všechno k vlaku, autobusu či autu. 
Šťastnou cestu! Díky všem, co se zúčastnili 
a především těm, co patnáctý Předěl zorgani-
zovali. Příští rok se těším na shledanou, třeba 
i s tebou …

Hanka Dvořáková (28 let), Praha
Foto: Jan Špička – Hastrman

Po žebříku za milou
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Příhody profesora Kaktuse

V parádní náladě

Profesor Kaktus byl toho dne ve výtečné náladě. 
Při pravidelné obhlídce své univerzity zjistil, že 
projekt výsadby kaktusů na Velké Jizerské lou-
ce zdárně pokračuje a že i zvyšování slanosti ji-
zerskohorských potoků se daří. Profesor Kak-
tus tomu byl velmi rád – vždyť bez slané vody 
by hrozilo vyhynutí jeho oblíbeného macaráta, 
už takhle měl chudák na kahánku. Důvodem ke 
spokojenosti byli i frekventanti jeho univerzit-
ních kurzů a konferencí. Vypadali, že si pobyt 
na akademické půdě Univerzity profesora Kak-
tuse (UPK) velmi užívají. 

Nález!

Kaktus ovšem nebyl z těch, kdo by se nechali 
opít rohlíkem. Jako každý pořádný vědec vyža-

doval důkazy a byl ochoten vynaložit značnou 
námahu na to, aby si je opatřil. Při své procház-
ce zahlédl otevřeným oknem studentského po-
kojíku sešit popsaný úhledným dívčím písmem. 
Kaktus neváhal ani okamžik a lačně uchopil de-
ník studentky Marie N. do svých ostnů. Rychle 
spěchal do soukromí své pracovny, kde se uve-
lebil na pískové duně, která mu sloužila coby 
sofa, a nedočkavě začal číst.

„Milý deníčku. Po patnácti letech skautování jsem se 
rozhodla, že by bylo načase absolvovat nějaký kurz. 
Vybrala jsem si Orbis Kaktus. Jednak si myslím, že 
by bylo pěkné načerpat inspiraci pro oddílový pro-
gram, navíc mě ekologická a globální výchova za-
jímá. Taky doufám v nějaké dobrodružné zážitky. No 
a kromě toho – tobě to, deníčku, říct můžu – jsou už 
ti chlapi v našem středisku dost přebraní.“

Profesor Kaktus
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Žádné globální ochlazování, 
žádní macaráti?

Profesor Kaktus byl překvapen. Dosud si mys-
lel, že účastníci a účastnice jeho kurzů mají jinou 
motivaci. Že se zajímají o globální ochlazování. 
Nebo o záchranu ohrožených druhů – třeba ma-
carátů. O nich ta holka neřekla ani slovo! Kaktus 
si odfrknul a raději obrátil stránku. 

„Dneska se ukázalo, že ve sklepě bydlí macarát. Tedy 
macarátice. Je na pokraji vyhynutí, čemuž se ne-
divím, protože je to dost obludné stvoření. A chyt-
ré taky není – oplodněné vejce, které jsme dost slo-
žitě získávali, po nás nakonec hodila. Jinak je to tady 
fakt bezvadné – ráno jsme výtvarničili, při týmov-
kách jsme si hráli na pyrotechniky a pěkně se vyváleli 
v blátě. Na konferenci o globálním oteplování jsem se 
nějak málo oblékla, což se mi nevyplatilo. Běhali jsme 
s ostatními státníky okolo rozcestí s promoklým tu-
ristou, který s neuvěřením sledoval různorodé oble-
čení účastníků, z nichž někteří působili dojmem roz-
tržité babičky, která na sebe navlékla vše, co jí při-
šlo pod ruku (včetně trenýrek na hlavu), zatímco jiní 
spíš vypadali, jako by je něco vyrušilo uprostřed kou-
pele a oni na sebe stihli hodit jen to nejnutnější.“

Profesor Kaktus doufající

Kaktus byl znechucen. Říct o macarátovi, že je 
obludný? Na těle se mu ježily všechny ostny. 
Takové milé zvířátko to je, jen tou svou holí, 

pravda, máchá víc, než by nutně muselo… Kak-
tus přelistoval až na poslední popsanou strán-
ku doufajíc, že už tam žádná urážlivá zmínka 
o macarátici nebude. 

„Poslední noc jsme zpívali asi do čtyř do rána a šli 
jsme spát, až když už obloha modrala v náznaku no-
vého dne. Prožívám ten starý známý pocit z konce 
prázdnin, i když jich zbývá ještě měsíc. Vůbec jsem 
nečekala, že to bude až tak dobré – nejenže si vezu 
domů spoustu inspirace na program, ale i vědomí, že 
teď už budu schopná ho mnohem lépe postavit tak, 
aby měl smysl a cíl. Moc se mi líbilo, jak před nás or-
ganizátoři neustále kladli nové výzvy, které byly tak 
akorát – člověk se musel trochu překonat, ale nebylo 
to vyčerpávající. Navíc jsme se drželi navzájem, se-
mkli jsme se dohromady a teď si samozřejmě budeme 
chybět. Naštěstí můžu příští rok jet jako organizátor-
ka znovu – už teď se těším ☺.

Uspokojení a velký tučný grant

Kaktus cítil, jak se mu pýchou nadýmají buňky 
vodou. Teď měl konečně důkaz, že absolventi 
jeho kurzů jsou spokojení! Bude to muset uká-
zat tomu starému mrzoutovi Chorošovi, který 
dělal předsedu grantové komise. Teď určitě do-
stane nějaký pěkný, velký tučný grant na ma-
caráty – a také na své dva letní univerzitní kur-
zy. Oldřichov a Mariánskohorské boudy už se 
na svoje budoucí absolventy těší!

Helena Kovalová – Mamut, Pražmo
Foto: archiv autorky

Profesor Kaktus začal nedočkavě číst

Kurzy Orbis Kaktus jsou pořádány ve 
spolupráci Fakulty přírodovědně-huma-
nitní a pedagogické Technické univerzity 
v Liberci a vzdělávacího střediska Gemi-
ni Junáka. Jsou určeny pro všechny, kteří 
chtějí umět sestavit takový program o en-
vironmentální výchově, jenž bude opravdu 
účinný – bude skutečně ovlivňovat znalosti, 
postoje, dovednosti a chování účastní-
ků. Více informací a přihlášky najdete na 
http://www.orbiskaktus.cz/.
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Ze snu mě probouzí tiché šumění větru v korunách 
stromů. Je právě čas, abych vstal a probudil kluky. 
Dnes toho máme před sebou hodně. Předposlední eta-
pa je dlouhá 35 kilometrů a to je opravdu pořádné 
sousto. Vstáváme již v šest hodin. Nad hlavami nám 
krouží tmavé mraky, které nevěstí nic dobrého.

Mohlo by se zdát, že takhle brzký budíček bude přijat 
se značnou nespokojeností. Není tomu tak. Všichni 
se těšíme, že dnes doplujeme na dohled Dunaji – cíli 
naší plavby, která bude dohromady znamenat 206 
říčních kilometrů po nejkrásnější řece Slovenska – po 
Hronu. Až sem nám to trvalo celých šestnáct dní, 
z toho devět na vodě.

Mezitím, co si to tak v hlavě sumíruji, kluci se už 
vracejí z rozcvičky a za chvíli se nad táborem vine 
úzký proužek kouře z ohniště. Dnes uvaříme jenom 
čaj, nasnídáme se a rychle všechno zabalíme, aby-
chom mohli co nejdříve vyjet. Už za prvním ohybem 
nás čeká první rozbořený jez. Vypadá to na složité 
přetahování. Mraky se černají čím dál více.

V osm hodin, právě když jsme všichni sbaleni a při-
praveni k nakládání bagáže, začíná pršet. Jako mra-
venečci odnášíme svůj majetek pod nedaleký silniční 
most. Je jako stvořený k úkrytu před nepohodou. 
Všechno, o čem si myslíme, že to nebudeme pro pře-
čkání deště potřebovat, skládáme na hromadu a při-

Vodácká pohoda

Kamarádi, pozor – startujeme!

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI? | nápady
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krýváme plachtou, kterou zatěžujeme pádly, aby ne-
ulétla…a už je to tady! Liják, jaký jsme za celou plav-
bu ještě nezažili. A zrovna dnes, kdy potřebujeme co 
nejdříve vyjet.

Pod mostem se během chvíle rozvinula družná zá-
bava. Hrajeme na kytary a zpíváme. Mlok kazí orlí 
pero mlčení (na tomto táboře již potřetí), když se ptá 
Bručouna na akordy k písničce. Mladší kluci hrají pi-
rátské kostky. Několik z nás ulehlo na pilíři do spacá-
ku, aby se dospali. Já se zahloubávám do kilometráže 
a přemýšlím, co budeme dělat, když nebudeme moci 
dojet až do cíle dnešní etapy. Nikdo by asi nebyl nad-
šený, kdyby musel znovu stavět stany tady. Chceme 
se posunout zase o kus dál po proudu, abychom do so-
boty, kdy jedeme domů, stihli vplutí do Dunaje.

Okolo půl desáté pronesu prorocká slova: „Za půl ho-
diny přestane pršet a jedem.“

Nikdo z přítomných to nebere vážně, protože „ven-
ku“ stále prší a nevypadá to, že by nebe někde svět-
lalo. V deset hodin však opravdu odplouváme za ne-
jistého počasí. Přetahování prvního jezu je opravdu 
hodně složité. Navíc máme o dva páry silných paží 
méně, neboť Jerry a Ledňáček mají, každý na jedné 
ruce, sádrovou ozdobu. Nakonec nám to trvá skoro 
hodinu.

Za dnešní plavbu se opravdu stydět nemusíme. Celá 
posádka táhne za jeden provaz, a proto kilometry 
rychle mizí za zádí.

Obědváme až po čtvrté odpoledne nedaleko starého 
oddílového tábořiště v Bíni. Po krátké poradě se svý-
mi zástupci rozhoduji, že pojedeme dále, posádka 
souhlasí. I přes občasné přeháňky panuje na palubách 
lodí veselá nálada. Každý už ví, že dnes večer staví 
stan naposledy.

V sedm hodin nám kilometráž prozradila, že ten malý 
schůdek před přídí je poslední jez na Hronu. Všich-
ni, až na Méďu, jej bezpečně sjíždíme. Ten holomek 
si neodpustil najet na jediný kámen uprostřed jezu, 
který navíc vystupoval půl metru nad hladinu. Chu-
dáka Kvakoše to katapultovalo a už plave. Naštěstí se 
bezpečně dostal zpátky do lodi.

Zde, těsně před koncem dnešní etapy, se slunce do-
stalo pod úroveň mraků a pozdravilo nás načervena-
lými paprsky přicházejícího večera. V každém z nás 

se cosi pohnulo. Jako na povel všichni kormidelníci 
velí: „Lego“. Necháváme se unášet nepříliš silným 
proudem řeky a sledujeme divadlo, které si pro nás 
připravila. Nad hlavou tmavomodré mraky, stromy 
na břehu ozářené červeně. Všude kolem klid rušený 
pouze občasným šplouchnutím pádla, to jak se kor-
midelníci snaží udržet přímý směr. Dokázali jsme to! 
Dva kilometry před námi je už Maďarsko a na jeho 
hranici se vlévá Hron do Dunaje. Tahle podívaná je 
naše odměna za celodenní dřinu a za to, že jsme ji 
snášeli bez reptání.

Přistáváme skoro v osm. Tři z nás jdou rychle s ka-
nystry do nedaleké vesnice pro pitnou vodu. Ostatní 
staví stany, zařizují ohniště, přinášejí dříví a pouš-
tí se do přípravy večeře. Několik z nás potom ule-
há „pod širák“ na nedaleký násyp, odkud je výhled 
na ostřihomskou katedrálu. Chceme si ještě povídat, 
ale únava dnešního dne nás brzo přemáhá. Všichni 
brzo usínáme…

Martina Jetmarová – Mauglí 

Každý, kdo chce vyrazit na vodu, ať už sám, ve 
dvou, v partě nebo s oddílem, by neměl pod-
cenit přípravu, která sestává z několika zá-
sadních kroků:

Co pojedeme?

Čím více řek má vodák za sebou, tím více 
tuší, kolik toho má ještě před sebou. Výběr 
řeky může znamenat pouhé zapíchnutí prstu 
do mapy nebo otevření stránky v autoatlase. 
Na druhou stranu je třeba uvažovat o vhod-
nosti a dostupnosti řeky pro naši partu. U nás 
je velice populární zejména Vltava, která díky 
Lipnu garantuje od Vyššího Brodu minimál-
ní výšku hladiny. Naproti tomu se jedná o ře-
ku, kam zavítá kdejaký vodácký kurz a ze-
jména v létě je tam opravdu nával. Mezi další 
nejvýznamnější řeky, kam může zavítat i „vo-
dák amatér“, patří Lužnice, Sázava, Ohře, Ota-
va, Orlice, Jizera… a dalo by se pokračovat ješ-
tě dlouho. A to jsem ani nezačal jmenovat řeky 
polské a slovenské. Zkrátka – i pro začínajícího 
vodáka je výběr možný z široké nabídky, o po-
kročilých ani nemluvě. 

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?
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Na čem pojedem?

Zde musíme brát v potaz to, jakou řeku jsme si 
vybrali, jestli pojedeme s bagáží, nebo bez, jak 
jsme zdatní, atd.

Zjednodušeně můžeme říci, že rozlišujeme tyto 
základní typy lodí: kajak (jednomístné uzavřené 
plavidlo), kanoe (většinou otevřené, na divokou 
vodu i uzavřené, plavidlo o dvou místech), pra-
mice (5 – 7 místné plavidlo) a dále „nafukovač-
ky“ – raft, Pálava.

Lodě zavřené jsou sice bezpečnější v peřejích 
a propustech, naproti tomu ani zdaleka nedosa-
hují úložné kapacity lodí otevřených. Kanoe je 
nejběžnější plavidlo našich vod, dobře ovlada-
telné, ale na pramici se dá zažít spoustu legrace. 
Raft je téměř nepotopitelná, ale zato líná loď.

I zde bychom mohli donekonečna rozebírat vý-
hody, nevýhody a (ne)vhodnost jednotlivých 
typů plavidel. A to jsme se ještě nezmínili o tom, 
že můžeme mít lehké laminátové lodě náchylné 
k poškození, nebo trochu těžší, téměř nezničitel-
né plastovky vhodné pro začátečníky.

Co na sebe?

Pokud se chystáme na divokou vodu, jistě oce-
níme „žabáckou“ neoprénovou výbavu s případ-
nou nepromokavou bundou a aktivním prádlem. 
V chladných dnech je důležité zůstat pokud mož-
no co nejvíce v suchu, takže pokud se chystáte na 
divočejší vodu, určitě nepodceňte správný oděv.

Na klidnější vodě nám postačí obyčejná pláš-
těnka natažená přes oblečení.

V teplých dnech dobře slouží „standardní vo-
dácký úbor“ sestávající z trička a krátkých kal-
hot, samozřejmě doplněný o nezbytné další sou-
části, které zmíním v dalším odstavci.

Pokud se cvakneme (pro nevodácký národ = 
otočíme), potom je dobré se při slunečném po-
časí převléknout do suchého. Pokud je ve vzdu-
chu vlhko (mlha, déšť), není nutné se převlékat, 
protože oblečení stejně brzy zvlhne a nebude 
hřát tolik, jak bychom si představovali.

Bezpečí na prvním místě…

Dávno jsou pryč doby, kdy nám bezpečí na 
vodě „zajišťovaly“ polystyrénové plovací vesty. 
Dnes jsou vhodné spíš už jenom jako ochrana 
proti zimě. Nahrazeny jsou moderními vestami 
v souladu s normou EN 393. Výrobce sice uvá-
dí, že jsou sportovní plovací vesty prostředkem 
pouze pomocným a jako takové jsou určeny pro 
plavce a pro případy, kdy je pomoc nablízku 
– nejsou tedy záchrannou plovací vestou pro 
neplavce či pro člověka v bezvědomí, ale určitě 
nám prospěje mít je při plavbě oblečeny a dob-
ře upevněny zejména v kritických místech (jezy, 
rychle proudící řeky, jezera a přehrady…).

Samozřejmostí jsou i pevné boty, pokud možno 
chránící kotník. Hodí se klidně i vysloužilé po-
horky, většinou ale plátěné tenisky. Sandále jsou 
sice pohodlné a hojně užívané, ale rády uplavou 
nebo se jim ohýbá špička. Při splouvání těžších 
vod je dobré mít na hlavě přilbu. Při plavbě za 
horkého počasí nezapomínejme na pitný režim 
a čepici na hlavu!

Další vybavení:

Pádlo (v dnešní době už většinou plastové) by 
mělo být vysoké zhruba po bradu nebo o tro-
chu méně. Při plavbě na raftu, kde sedíme na 
válci, může být i o krapánek vyšší. Do každé 
lodi (kromě nafukovaček) patří tzv. vylévačka 

Hron 07 před Kamenicí



(stačí uříznutá PET fl aška). Svůj majetek si ba-
líme nejlépe do lodního pytle z nylonové tka-
niny. Plastové barely jsou méně skladné a v pří-
padě vypadnutí z lodě může voda protéct ko-
lem uzávěru.

Další vybavení je stejné jako pro každé spaní 
v přírodě – stan, karimatka, spacák… 

Jak to na vodě chodí…

Ráno vstáváš v sedm, abys během dvou hodin 
stihl(a) všechen svůj majetek vtěsnat do lod-
ního pytle a ten uložit na loď, abys do něj ješ-
tě aspoň třikrát musel(a) pro něco jít (zpra-
vidla opalovací krém, nůž, repelent nebo šátek 
na hlavu). Když už se ti podaří i nasnídat, na-
soukat se do mokrých tenisek a chystáte se ko-
nečně vyjet, zjistíš, že ti teče do lodi. Nic s tím 
ale už nejde udělat, a tak strávíš plavbu tím, že 
každých pět minut vyléváš deset litrů vody. 

Obědvá se zásadně chleba s něčím (povětšinou 
rybičky, paštika, sýr nebo salám). Teplé jídlo je 
až k večeři.

V průběhu plavby na tebe neustále někdo cáká, 
zejména ve chvílích, kdy to vůbec nečekáš.

Po příjezdu na tábořiště musíš postavit stan, vy-
balit a dát sušit věci, přinést pitnou vodu a dří-
ví na oheň a uvařit večeři. Při tomto tě, ostatně 
jako celý den, obtěžují houfy komárů a ovádů. 
Po příjemném večeru u ohně se okolo jedenácté 
hodiny chystáš ulehnout, což se ti podaří, načež 
usneš okolo druhé ráno, protože v tvém okolí 
se silně podnapilí jedinci předhánějí v tom, kdo 
má lepší hlasivky (to neplatí o táboření „na di-
voko“ – v přírodě, kde se zase setkáváme s pro-
blémem: „Kdy nás kdo vyhodí?“ – a o civilizo-
vaných tábořištích)

A pak ať někdo tvrdí, že na vodě není pohoda…

BB (22 let), NMnM
Foto: Petr Pospíchal – Sodžík , 

oddíl Albatros

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?

Brda 04 jachtaři Fox a ŤuŤap na Szczitně

Zajímavé odkazy

http://www.raft.cz – Vodácký průvodce

http://www.hydromagazin.cz/ – Vodácký ma-
gazín

http://www.hiko.cz – Půjčovna a prodejna ne-
jen vodáckého vybavení 

a spousta dalších…

inzerce 
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Michaela Petříková – Šle (23 let), VOŠ sociálně právní. V současné době studuji dvouobor Sociální 
politika a sociální práce a Envirnomentální studia na FSS MU. V Junáku jsem bývalá dlouholetá členka 
RK Dangers, spolupracovala jsem na několika roverských akcích, v současnosti dělám výchovnou 
zpravodajku na Praze 2. Spolupracuji s Danem na Novém roverském programu, pomáhám na Obroku 
2009 a s celostátní Kapkou. Baví mě zdravověda (mám OČK), rukodělky. Zajímám se o čajovou kul-
turu, ráda si zajdu na koncert, chodím často v zeleném a ráda usínám pod stromy. Novou krato-
chvílí je cestování sama.

11

Šle, vím o tobě, ze jsi už jednu školu studovala. 
Co tě přivedlo k dalšímu studiu?

Studovala jsem VOŠ sociálně-právní, a jsem tu-
díž diplomovaný specialista sociální práce, ale 
nemůžu studovat dál, protože moje škola ne-

měla smlouvu s žádnou univerzitou, abych 
si dodělala třeba rok a byla bakalář. Ve skau-
tu jsem ale přičichla k organizaci různých akcí 
a chtěla bych studovat magisterský obor „ří-
zení a supervize neziskových organizací“.
Proto musím zpátky do školy jako prvňáček ☺.

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK | nápady

Šle, člověk se zájmem o své okolí, o lidi i o přírodu

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK

Rozmluva o kognitivní konsonanci, 
pasení koz a dobrovolné skromnosti
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A proč sis vybrala právě obor Environmentální 
studia na Fakultě sociálních studií (FSS) na Ma-
sarykově univerzitě v Brně?

Popravdě…věděla jsem, že je to o přírodě a o li-
dech v přírodě, a to mi úplně stačilo. Spolu s do-
poručením Mauglí z Vysokého Mýta, která stu-
duje také FSS, že na tenhle obor chodí zajímaví 
lidé a jsou tam dobří profesoři. Původně jsem 
uvažovala o Sociální antropologii, ale ta mi 
doporučena nebyla. A chtěla jsem se těm pra-
podivným environmentálním studiím podívat 
na zoubek.

Splnilo studium alespoň prozatím tvá očekává-
ní? A co tě naopak překvapilo?

Překvapilo mě, jak moc je to o lidech. A očeká-
vání to hluboce předčilo, moc jsem jich neměla, 
a teď jsem z toho oboru nadšená. Přiznám, že 
nejsem zrovna vzorný student a vzhledem k to-
mu, že sociální práci už mám vystudovanou, 
hodně ji fl ákám a málo chodím na přednášky – 
ale enviro, na to chodím důsledně. Zčásti i pro-
to, že tam opravdu chodí takový pohodový pří-
jemný typ lidí, mezi kterými jsem našla hodně 
spřízněných duší.

Mohla bys nějak upřesnit, s jakými lidmi je mož-
né se při studiu oboru potkat?

S lidmi, kteří se nestarají jen o sebe, mají zájem 
i o své okolí, o lidi i o přírodu. Většina z nás ne-
měla úplně jasnou představu, co „enviro“ je, ale 
šli jsme na něj, protože základ „příroda a lidé“ 
stačí. Takže jsou tam většinou lidé, kteří neřeší 
drobnosti, ale rádi se zamyslí nad tím, jak žijí 
a jestli můžou něco dělat lépe, jestli se můžou 
ke svému okolí chovat lépe… Jsou to lidé, kte-
ří nesledují jen nějakou závratnou kariéru (ta 
se v „enviru“ dělat nedá, leda v druhém obo-
ru, který studují), ale snaží se i o nějaký hlub-
ší smysl.

Máte společně se svými spolužáky nějaké mi-
moškolní aktivity?

No jéje – my se vídáme téměř soustavně ☺. Ji-
nak aktivity, které jsou něco víc než scházení se, 
jsou teprve ve fázi plánování. Např. pasení koz, 
sázení stromečků, společný vandr, příprava se-
znamováku pro prváky, environmentální byt… 
tedy, ten už začínáme zařizovat, plánujeme 
mít na balkoně kompost a prát v pracím slizu, 
atd. ☺

Kolik se na obor hlásilo lidí a kolik máš spolužáků?

Na obor se hlásilo kolem devadesáti lidí a při-
jato bylo asi deset.

V čem spočívaly přijímací zkoušky?

SCIO testy – obecné studijní předpoklady, zá-
klady společenských věd.

Mohla bys čtenářům prozradit, s jakými za-
jímavými předměty se na enviru mohou potkat 
a o čem všem se tam mohou učit?

Kromě Úvodu do environmentálních studií, který 
vyučuje zakladatelka katedry profesorka Hana 
Librová, v němž jsou shrnuty základní environ-
mentální myšlenky a „dějiny“, a Přehledu en-
vironmentálních rizik od současného vedoucího 

Tak to je Šle – studentka „envira“

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK
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katedry Ing. Zbyňka Ulčáka, který vyjmenová-
vá různé druhy znečištění a enviromentálních 
protiopatření, a samozřejmě obligátní biologie 
máme spousty velmi zajímavých povinně voli-
telných předmětů, jako třeba Křesťanská teologie 
a environmentální problémy, Blok expertů (před-
nášky od odborníků o různých environmentál-
ních problémech), Radikální ekologická hnutí, En-
vironmentální výchova, Ochrana biodiverzity, En-
vironmentální aspekty využívání energie…

Zmínila jsi jména Hana Librová a Zbyňka Ul-
čáka – to jsou poměrně známé osobnosti a spo-
lečně ještě s Naďou Johanisovou často publikují 
– ať už vlastní knihy, nebo články do časopisů či 
novin. Myslíš, že vaše studium tyto osobnosti 
hodně formují?

Kdo se dostal mezi dvacet vyvolených, kte-
ří chodili k paní profesorce Librové na seminář 
k Úvodu do environmentálních studií, ten nikdy 
nezapomene. Za tuhle příležitost budu vždyc-
ky vděčná. Naučila nás kritickému myšlení. Při-
poutala naši pozornost k důležitým myšlenkám 
a článkům, knihám. Donutila nás opravdu stu-
dovat, tím myslím opravdu o věcech přemýšlet, 
vytvářet si vlastní názor, diskutovat. 

Zbyněk Ulčák je výborný profesor, říká vše jas-
ně a stručně a také nutí k opravdovému zamyš-
lení. Tihle dva nás jistojistě formovali. 

Naďa Johanisová, až k tomu dostane příležitost, 
určitě udělá to samé, (Environmentální ekonomii 
máme až ve druhém ročníku). Zatím jsem ji vi-
děla jednou na seznamovacím víkendu pro en-
vironmentální prváky a byla moc sympatická 
a milá, už se na ni těším. My si samozřejmě uvě-
domujeme, s kým máme co do činění, a velmi 
si vážíme toho, že můžeme získávat přehled od 
takových jmen. A náš obdiv stoupá pokaždé, 
když je vidíme, protože jsou to opravdové osob-
nosti, nenosí nos nahoru, ačkoli mají právem 
být na co pyšní.

V souvislosti s Hanou Librovou jsi mluvila o dů-
ležitých myšlenkách – co je podle tebe ve vztahu 
člověk a příroda opravdu nejdůležitější? Je něco, 
na co škola klade větší důraz?

Naslouchání, respekt. Příroda není něco bez-
mocného, co bychom měli chránit, protože je to 
slabé. Příroda je krásná, cenná i mocná. A my 
bychom ji měli více vnímat, méně se soustředit 
jen na sebe a vlastní zájmy, domýšlet věci, které 
děláme, do důsledků, protože vztahy v přírodě 
jsou komplikované a nefunguje obyčejná akce 
a reakce. Svým chováním ovlivňujeme přírodu, 
ve které žijeme, a je v našem vlastním zájmu se 
o své životní prostředí starat. Většina návodů 
na spokojené soužití s přírodou se točí okolo je-
diného slova – SKROMNOST.

V čem jsou podle tebe pro společnost tedy vy-
studovaní environmentalisté užiteční?

Na to je dost těžké odpovědět, ale jedno je jasné 
– lidé zaspali, environmentální krize je tu. Infor-
mací a důkazů o tom je dost, ale lidé to nechtějí 
vidět a přecházejí na environmentálně přízni-
vější chování velmi pozvolna, přičemž environ-
mentálně příznivé chování je pořád rarita. Kdo 
si chce odpustit auto? Létání letadlem? A každý 

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK

Tvořivá a „všudypřítomná“ Šle



pozvánka 

člověk, který si téhle potřeby je vědom, každý, 
kdo jde příkladem, kdo se snaží něco změnit, se 
počítá. I když kdo ví, jestli už opravdu není poz-
dě. To ale není argument nic nedělat.

V Pestrých a zelených je hezky popsané, jak si 
lidi navozují kognitivní konzonanci.

Mohla bys, prosím, pojem čtenářům vysvětlit?

Rozpor mezi tím, jaké informace máme a jak 
se chováme, se nazývá kognitivní disonance. 
Je to nepříjemný pocit. Jsou dva způsoby, jak 
se s ním vyrovnat. Pokud k nastolení souladu 
(konsonance) stačí udělat malou změnu (začít 
třídit odpad), tak to uděláme. Pokud ale je po-
třeba udělat něco většího (přestat jezdit autem), 
tak nepříjemnou informaci prostě vytěsníme.

Nakonec bych ti ráda dala prostor pro vzkaz na-
šim čtenářům

Přečtěte si knihu „Pestří a zelení“, doporučuji ;-).

Za rozhovor se Šlí děkuje 
Dominika Potůčková – Julča (20 let), Vídeň

Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum, 
Veronika Šerá – Veverka

Linky do kapsy 

Masarykova univerzita, Katedra environ-
mentálních studií – http://humenv.fss.muni.cz/

Univerzita Karlova, Sociální a kulturní eko-
logie – http://fhs.cuni.cz/FHS-23.html

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK

Kurzovní ochlazování

Kurzovní ochlazování je termín popisující pokles účastníků na roverských letních kurzech, kte-
rý byl pozorován v posledních letech. V roce 2009 byl na prvním zasedání ISPCC (Intergovern-
mental Safír Panel on Climate Change – Mezivládního výboru Safíru pro změnu klimatu) pre-
zentován vědecký názor na změny roverského klimatu. Všem zúčastněným zamrznul úsměv 
na rtech a přeběhl mráz po zádech. Diskutovali pravděpodobnost, že většinu ochlazování po-
zorovaného během posledních let lze připsat lidským neaktivitám. 

My se však nenecháme tímto tvrzením odradit a pošleme tento problém k ledu. A abychom 
z toho všeho neroztáli, přesouváme náš kurz do zimy, abychom demonstrovali neplatnost to-
hoto tvrzení a zkoumali tento problém v přirozených chladných podmínkách. 

Roverský lesní kurz Safír proběhne v termínech:
 20.–28. 2. 2010 (zimní běh)
 16.–18. 4. 2010 (roverské setkání)
 7.–9. 5. 2010 (jarní setkání)
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Záchrana rodičů a indického chlapce
v rytmu kosmopolitním
KULTURNÍ STŘÍPKY

N.O.H.A 

Je neobvyklá zkratka pro Noise Of Human Art 
a zároveň příjmení zakládajícího člena kapely – 
Philipa Nohy z Prahy. Celá kapela je vskutku kos-
mopolitní – zpěvačka Minerva Diaz Perez je Špa-
nělka, rapper Chevy pochází z New Yorku a klá-
vesista Jochen je Němec. Stejně jako jejich původ 
je rozmanitá i jejich hudba, která vás rozhodně 
zvedne ze židle – neuvěřitelný mix pestrých 
tónů elektronického jazzu, liquid funku, popu, 
drum’n’bassu a energií nabitých groovů. Že to zní 
děsivě? Možná jen do okamžiku, než si je pustíte 
na http://n-o-h-a.de/3.0_music.htm. A vy, které ne-
osloví hned první optimistická píseň Tu café, jim 
dejte ještě šanci! Jejich další tvorba dokáže být stej-
ně tak veselá jako nostalgická či melancholická:).

Pí a jeho život 

Román Yanna Martela oceněný prestižní Brooker 
Prize u nás vyšel v vydavatelství Argo. Už to na-
značuje, že obsah bude více duchovní a rozhodně 
ne obyčejný. Indický chlapec Piscine „Pí“ Patel, syn 
majitele puduččérské ZOO, již od raného věku pře-
mýšlí o duchovních otázkách, chování zvířat a ta-
ké o víře v Boha. Jeho rodiče se ale rozhodnou vy-
stěhovat ze země a vyplují spolu se zvířaty do Ka-
nady. Loď se však potopí. Na rozbouřené hladině 
Tichého oceánu se pohupuje osamělý záchranný 
člun. Je v něm mladý chlapec, hyena skvrnitá, 
orangutanka Bublinka, zraněná zebra a Richard 
Parker, bengálský tygr. V této bezvýchodné situaci 
využívá Pí své znalosti zoologie a pokouší se v da-
né společnosti přežít. A jak to dopadne, nebudu 
prozrazovat, kniha má totiž překvapivý konec…

Cesta do fantazie

Tento japonský snímek vypráví příběh holčičky 
Čihiro, která spolu s rodiči zabloudí na místo, 
které vypadá jako opuštěný lunapark. Rodiče, 

přemoženi lákavou nabídkou občerstvení, pod-
lehnou obžerství a za trest jsou proměněni ve 
vepře. Čihiro se snaží najít pomoc a narazí na 
tajuplného chlapce jménem Haku. Ten ji najde 
zaměstnání u Yubaby, staré mocné čarodějnice, 
která provozuje obrovské lázně, kam si chodí 
odpočinout milióny pozemských bohů, duchů 
a jiných fantastických bytostí. Čihiro se musí 

vypořádat s neznámým světem a zjistit, jak zru-
šit zakletí svých rodičů. Ač se fi lm tváří jako po-
hádka, rozhodně není pro slabé nervy… Os-
carem oceněný nejlepší animovaný fi lm roku 
2003 režírovaný Hayao Miyazakim vyšel v edi-
ci levných DVD.

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

Foto: nakladatelství Argo

Kniha Yanna Martela „Pí a jeho život“

KULTURNÍ STŘÍPKY | nápady
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I v kině může zaznít potlesk

Když se obyčejný člověk rozhodne, že se vypraví 
do kina na nejnovější hollywoodský trhák, zajde 
do nejbližšího obchodního centra, jehož součástí 
jistě je i obří multikino. Má téměř jistotu, že jeho 
vytoužený fi lm se bude nejpozději do hodiny 
promítat, protože kino má nejméně dvanáct sálů 
o obrovské kapacitě, a to by v tom byl čert, aby se 
v alespoň jednom z nich nehrál. Před začátkem 
představení si nezapomene koupit large pop-
corn, large kolu, a pokud díky frontě přijde o pět 

minut později, vůbec to nevadí, poněvadž budou 
určitě nejméně dalších pět minut běžet reklamy. 
Jakmile fi lm začne, pustí se s vervou do svého 
popcornu, a jelikož je ho hodně a on ho musí spo-
řádat do konce fi lmu, tak svorně se všemi ostat-
ními diváky drobí všude okolo, hlasitě chrous-
tá a - ukrutně srkaje – ho zapíjí kolou. Jakmile se 
zjistí, že vrahem je zahradník a začnou běžet ti-
tulky, rychle se zvedá a pospíchá na záchod, aby 
ze sebe dostal ty dva litry koly, co za fi lm vypil.

Nejde to ale jinak?

Jde. Člověk chtějící shlédnout v biografu fi lm má 
i jinou, ne tak známou možnost. Může navštívit 
některé z menších kin. Mimopražští čtenáři promi-
nou, ale budu psát zejména o mých zkušenostech 
z Prahy. Základní rozdíl mezi multikinem a ma-
lým biografem je ten, že zatímco do multikina se 
chodí většina diváků doslova nažrat popcornu 
a upít kolou, do malých kin chodí diváci kvůli fi l-
movému zážitku. Takováto zařízení však v po-
slední době mizí z měst rychleji než ona výše zmí-
něná kola z kelímku, a proto bych si čtenáře do-
volil na některá z nich upozornit. V hlavním městě 
bych doporučil nepříliš známý, zato však opravdu 
luxusní Modřanský biograf. Kdo má do Modřan 
daleko, může navštívit třeba žižkovské kino Aero, 
které nabízí mnoho zajímavých titulů z vlastní 
produkce. V centru stojí určitě za doporučení vě-
hlasné kino Světozor v paláci Lucerna. Komu ne-
vadí trochu horší kvalita projekce, staré rozvrzané 
dřevěné sedačky, uvaděčky, které uváděly už před 
padesáti lety či podivný chlapík u kasy, nechť po-
ctí svou návštěvou dejvické kino Ořechovka. Os-
travský čtenář také jistě zná proslulé kino Vesmír 
– vždyť přece než byl otevřen CineStar, chodili 
všichni buď do Vesmíru, do Dukly nebo do Luny. 
Dukla zanikla, Vesmír sice na čas taky, ale jeho 
provoz byl obnoven a opět se v něm promítá.

Tak tedy až půjdete příště na fi lm, vykašlete se na 
multikino a pohledejte, zdali se ve vašem městě 
nenachází také nějaký malý a útulný biograf.

Foto: archiv autora

Kultura podle Me2da
KULTURA PODLE…

Výraz umělce naznačuje nemalý zájem o zážitky kulturní

Honza Kaczor – Me2d, 17letý pragoostravák 
a student osmiletého gymplu, momentálně 
v sextě. 

nápady | KULTURA PODLE…
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Marie Machová – Ency (25 let) pochází z Pra-
hy. Vystudovaná geografka, které se záhy po 
skončení studia začalo po škole stýskat, a pro-
to studuje ještě ekologické zemědělství na ze-
mědělské univerzitě. Pracuje v oblasti životní-
ho prostředí a ekologické výchovy a chce být 
chovatelkou koz. Na konci roku předala ve-
dení oddílu a pár let už ji můžete potkat jako 
instruktorku Fonticulu Maděra.

KULTURA PODLE… | nápady

Irsko v krvi

Irská hudba mě okamžitě zvedá ze židle. Je me-
lodická, živelná, až nebezpečně rytmická a za-
hrát ji dobře je opravdový kumšt. Snad žádná 
tradiční hudba není pořád tolik populární jak 
doma v Irsku, tak po celém světě. Dobrou zprá-
vou je, že za ní nemusíte vůbec daleko. Oblibu 
irské hudby v Česku dokládá existence mnoha 
výborných domácích kapel, které ji hrají. Mohu 
doporučit třeba Dún an Doras (www.dunandoras.
cz), Marw (www.marw.cz), Shannon (www.shan-
non-irishmusic.com) nebo Bran (www.bran.cz), kte-
rý hraje neméně krásnou hudbu Bretaně. A jak! 

A když vás irská hudba zvedne ze židle doslova, 
není nic jednoduššího než začít s irským tancem. 
Je to dřina, ale zároveň báječný pocit z pohybu 
při spřízněné hudbě. Klubů, které jej vyučují, je 
po celé republice spoustu; celou řádku odkazů 
najdete na webu pražského klubu irských tanců 
Rinceoirí: http://www.rinceoiri.cz/cz/odkazy.php.

Ovečka Shaun

Tyhle anglické„večerníčky“ beze slov jsou oprav-
dovým oddychem napříč generacemi i národ-
nostmi. Inteligentní humor, perfektní výtvarné 
zpracování a smysl pro detail. Pusťte si je, když je 
vám smutno, a okamžitě se budete smát. A když 
vám předtím smutno nebude, budete se smát, až 
se budete za břicho popadat. Podnikavá Shaun, 
ovčí šéfová, neustále vymýšlející nové lumpárny 
a zlepšováky; tučná příslušnice stáda, která sežere 
vše, na co přijde, a jejíž vlna skrývá učiněné veteš-
nictví; hlídací ovčácký pes s píšťalkou, hodinkami 
a termoskou…s těmi se prostě musíte seznámit!

Shaun The Sheep, www.shaunthesheep.com – ofi -
ciální stránka v angličtině.

Ráj pro kreativní duše

Second handy vnímám jako jistou subkulturu; 
součást nekonformního životního stylu i pro-

stor pro nekonečnou kreativitu a fantazii. Pro-
padla jsem jim od té chvíle, co se u nás objevily. 
Je to fenomén, který by stál nejméně za diplo-
movou práci :-)

Dřív jsem se za věci odsud trochu styděla, ale 
teď už jsem pyšná, když se můžu pochlubit, od-
kud je mám. A nejenom proto, že využiji věc, 
kterou už někdo jiný nepotřeboval. Sekáče jsou 
místem, kde se ve mně probouzí úžasná kre-
ativita. Z kousků, které zde najdete, mnohdy 
zdánlivě nenositelných, se dají nakombinovat 
či přetvořit neuvěřitelné modely, skoro umě-
lecká díla, která jinde nikdy neseženete. Tyhle 
věci prostě mají duši a mě baví tu duši objevo-
vat a přetvářet…

Foto: Jirka Tvrdoň – Cézi

Kultura podle Ency
KULTURA PODLE…

Ency – budoucí chovatelka koz a tvor v dnešní společnosti 
směřující k vyhynutí – tvor přemýšlivý
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Jak to všechno začalo 
a jak to vypadá dnes…

Náš kmen začal vznikat přibližně před čtyřmi 
lety na letním táboře skautů, kdy vedení uzna-
lo, že tyhle kluky už u skautů fakt držet nemů-
že, a navíc se tehdy konečně našel někdo, kdo 
byl ochotný nově vznikající kmen alespoň pro 
začátek řídit. Tímto člověkem byl Štafl ík, teh-
dy osmnáctiletý rover do té doby působící u již 
zaběhnutého roverského kmene Excalibur. To 

byl asi první krok k úspěšnému založení kme-
ne – mít vůdce, kterého pro začátek určitě kaž-
dý kmen potřebuje, ačkoliv jeho úloha se hodně 
liší od vůdce skautského oddílu.

V září 2005 jsme začali fungovat. Podařilo se 
nám dohodnout se na názvu a číslu naší rover-
ské družiny (tehdy jsme ještě nemohli být ofi -
ciální kmen). Pokud se ptáte, kde vůbec hledat 
inspiraci pro název, tak u nás jsme nechtěli pří-
liš vybočovat z tradice názvů ostatních oddílů 

V dubnovém, jarem provoněném čísle se vydáme na návštěvu k jednomu pražskému ro-
verskému kmeni s poněkud zvláštním názvem připomínajícím dávnou minulost…

Na návštěvě 
u Irminsûlu

Koleno, to není jenom tvoje fotka!!!
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ve středisku (Camelot, Excalibur), a proto jsme 
také hledali inspiraci u bájného Artuše, ačkoliv 
výsledný název se od této legendy přece jen tro-
chu odchýlil.

Postupem času jsme si i my, členové, začali při-
pravovat programové bloky, aby tíha vedení 
neležela jen na jedné osobě. Na Silvestrovské 
výpravě jsme podnikli první kroky k tomu, aby-
chom z té naší party udělali skutečnou rover-
skou družinu – vymysleli jsme pokřik. Někdy 
v této době jsme se vrhli také na tvorbu kme-
nového poslání, což je jakýsi soubor myšlenek, 
který určuje směr, kterým se chce kmen ubírat. 
Poslání bylo formulováno větami – výroky, kte-
ré jsme si přáli, aby o nás lidé mohli v budoucnu 
prohlásit. Každý rok naše poslání zpětně hod-
notíme a dáváme příležitost k úpravám.

Dalším důležitým milníkem pro nás byl první 
tábor v létě 2006, který bych zhodnotil jako vel-
mi povedený. Na programu se tehdy podíleli 
všichni, ale hlavním koordinátorem zůstával 
nadále Štafl ík. Důležité ale je, že jsme si zde de-
fi nitivně odsouhlasili, že se chceme stát kme-
nem koedukovaným.

Od září nás skutečně bylo zase o něco více a při-
byly i osoby něžnějšího pohlaví. Pravdou ale je, 
že většina z nich u nás příliš dlouho nevydržela. 
Novinkou bylo také zavedení kmenových funk-
cí. Inspirací nám byly moderní fi rmy a vznik-
ly tak posty jako Schedule manager (plánovač 
akcí), Contact manager (zajišťuje oběh informa-
cí v kmeni) nebo Accountant (účetní). Každý, 
kdo v kmeni nebyl nový, měl od této doby ně-
jakou zodpovědnost. 

Další zásadní změna pro kmen přišla na Sil-
vestra roku 2007, kdy jsme se dohodli, že usta-
novíme tzv. kmenovou radu, která je složena 
z vůdce kmene a dvou zvolených kandidátů 
a jejíž funkční období trvá přibližně půl roku. 
Tento systém se nám osvědčil. Vůdce najed-
nou nebyl na všechno sám a zároveň dostali ti 
lidé, kteří měli nějakou představu o tom, kam 
by měl kmen směřovat a chtěli se podílet na ve-
dení, možnost se realizovat. Také se vědělo, že 
Štafl ík odjede na následující školní rok do Ame-
riky a že je tedy potřeba najít nového vůdce, aby 
kmen mohl i nadále fungovat.

Ze Silvestra taky pochází nápad zavedení tzv. 
tématických schůzek. Témata se vymyslela do-
hromady a poté se dala na starost jednotlivcům 
(potažmo dvojicím), přičemž harmonogram 
schůzek byl naplánován dlouho dopředu. Úče-
lem tohoto systému bylo pozvednout úroveň 
schůzek.

První půlrok 2008 se nesl v duchu přípravy na 
zahraniční expedici do rumunských hor. Poda-
řilo se také najít Štafl íkova nástupce – Kolena. 
V létě jsme uskutečnili naší plánovanou deseti-
denní návštěvu Rumunska, která se kromě ne-
zapomenutelného zážitku ukázala také jako vý-
borný stmelovací prvek.

Od září 2008 má tedy kmen nového vůdce, tě-
šíme se z množství nových členů a náš strom 
Irminsûl stále roste.

I s nějakými problémy se potýkáme

Náš kmen tvoří mnoho lidí rozličných povah, 
zvyků a názorů, což je jak podnětné, tak místy 
i velmi náročné.

Bylo poměrně těžké shodnout se na jednom 
problému, který tíží nás všechny, proto zde uve-
deme pár střípků od různých lidí. A nakonec 
– pro inspiraci – tip, jak se dohodnout ve vět-
ším množství lidí na dlouhodobějších cílech.

Dříve jsme řešili, jak co nejlépe zapojit nové členy, 
kteří k nám ze skautského oddílu přicházejí většinou 
v září. Jak je nadchnout, seznámit se s nimi a ukázat 
jim, o čem je roverská činnost. Se začátkem nového 
školního roku a vylaďováním rozvrhů a kalendářů 
jsme ale většinou v září měli pomalý rozjezd, který 
nebyl tím, čím bychom chtěli roverské nováčky „chy-
tit“, a o nějaké bomba akci na úvod se nám mohlo 
jen zdát. Proto jsme začali se staršími členy skaut-
ského oddílu blíže spolupracovat už na letních tá-
borech, kde máme lepší podmínky k tomu, abychom 
se lépe poznali, sdíleli svá očekávání a představili se 
nějakým zážitkovým programem.

Ondřej Kubera – Štafl ík

Náš kmen míval často problém s tzv. vlnami pasivi-
ty. Někdy se schůzka povede a všichni se zapojují do 
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Společně v rumunských horách

programu, jindy je zcela „mrtvo“ a nikdo není scho-
pen se ujmout iniciativy. To samé se často děje na vý-
pravách – když není program zcela přesně napláno-
ván, je těžké se shodnout na nějaké společné aktivitě, 
protože každý jsme jiný. V tomto problému nám čás-
tečně pomohla nejen „všemocná“ pouť do Rumun-
ska, kde jsme se opravdu docela dost stmelili a po-
znali se, ale i dlouhodobý plán – jakmile je něco před 
očima černé na bílém, není tak těžké si na chvíli sed-
nout a program naplánovat.

Anna Koutská – Amico

SWOT aneb meeting, briefi ng, brainstorming, 
rád bych vám drink nabídl…

V otázkách, na co se v kmeni zaměřit, nám vel-
mi pomohla SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) analýza – možná už 
ji znáte. Tato metoda se běžně používá v růz-
ných fi rmách nebo jiných organizacích k vyhod-
nocení současného stavu a k rozhodnutí, kam 

bude program dále směřovat. A jak už to bývá, 
na skauting se dá aplikovat skutečně všechno, 
a byznysmenská SWOT analýza není, po men-
ších úpravách, výjimkou.Tato kouzelná analýza 
spočívá v hodnocení současného stavu kmene 
a jeho okolí. Nejdříve se zaměříme na vnitřní 
prostředí kmene – společně hledáme silné a sla-
bé stránky. Poté se podíváme na okolí kmene 
– vnější prostředí – a na příležitosti a hrozby 
z něj vycházející. Společně zhodnotíme všech-
ny „příspěvky do diskuze“ a seřadíme je pod-
le toho, jak jsou pro nás v tuto chvíli důležité. 
Výhodou této metody je, že se vše společně pro-
jedná a často se vyřeší i dlouho odkládané a slo-
žité otázky. 

Jsme rovery akčními…

Jako kmen jsme se zúčastnili několika známých 
akcí – navštívili jsme Obrok, servisovali jsme na 
Klíči, dobrovolničili na Kapce nebo na Postavme 
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školu v Africe. S vlastními výpravami a akcemi 
je to vždycky těžší, ale něco se děje pořád, tak-
že za sebou máme různé fi lmové večery, plesy, 
tábory, vodu, velikonoční víkend v Brně a bra-
tření s místním kmenem, večer se skauty z Pol-
ska. Jak už referoval Kulda, dlouho jsme také 
plánovali nějakou „akci v zahraničí“ a nakonec 
jsme se začátkem minulých prázdnin vypravili 
do rumunského pohoří Retezat. Dříve jsme čas-
to mluvili o nějaké „fakt drsné stmelovací akci, 
kde bychom se dobře poznali“ a ejhle! Při spo-
lečném brodění, vaření, stavění, bloudění a vů-
bec přežívání v Rumunsku jsme se poznali a ani 
jsme nemuseli vymýšlet nějaké složité psycho-
programy. 

…a hrajeme si rádi.

Náš kmeník má nepochybně mnoho oblíbených 
aktivit, z nichž jsme také mnohých tvůrci a za-
kladateli.

Jako příklad můžeme uvést jistě již legendární 
hopíkové rugby – někomu možná již známé 
z Obroku či z Obvodního srazu.

Nuže, chcete-li si tuto skvělou hru zahrát, za-
řiďte se následovně:

Další oblíbenou aktivitou je hra se svítícím fris-
beem, pokud možno v co největší tmě a mrazu 
na silvestrovské výpravě. Noční frisbee, aneb jak 
motivovat hráče k brzkému návratu do tepla:

„Polem nepolem, 
jdem si za svým cílem…“

Co víc říct? Snad jedině dokončit nakousnutý 
pokřik: „My se nikdy nevzdáme, dokud ješ-
tě dýcháme, jsme very very cool, jmenujem se 
Irminsûl!“

Členové RK Irminsûl (Anna Koutská – Amico, 
Michal Májský – Kulda, Ondřej Kubera – Štafl ík)

http://irminsul.skauting.cz/

Foto: archiv RK Irminsû,
Ondřej Kubera – Štafl ík

1. Rozdělte se do dvou týmů, na počtu osob 
příliš nezáleží, ovšem počet nad deset lidí 
v každém týmu začíná být o hlavu nebo 
o ruku ☺. 

2. Ešusy vyznačte hranice hřiště, opět záleží 
jen na vašem vkusu.

3. Na začátku první hry se losuje, který tým 
začíná, dále začíná vždy poražený. 

4. Každý tým začíná u svého ešusu, úkolem 
je dostat hopík do ešusu soupeře na druhé 
straně hřiště, ovšem žádné nošení po kap-
sách, kopání, škrabání a podobně!

5. Hraje se do úplného vyčerpání nebo do 
stanoveného počtu bodů.

1. Vyběhněte ven ve víře v rychlý průběh hry 
a šikovnost spoluhráčů, spoře oděni.

2. Postavte se do kruhu v cca třímetrových 
rozestupech (nejlépe na zmrzlém a potem-
nělém poli).

3. Určete počet koleček, která musí vaše sví-
tící (!) frisbee urazit bez toho, aby se dotklo 
země.

4. Vyšlete frisbee a snažte se.

5. Během hry si můžete prozpěvovat sta-
ré evergreeny, zle pokřikovat na špatně há-
zející články, nebo je naopak povzbuzovat, či 
skákat za účelem zahřátí se.

6. Mohou se vyskytnout osoby usilující o ne-
splnění či snížení plánu a demoralizaci muž-
stva! Je jen na vašem házícím kolektivu, jak 
s těmito živly naloží, ovšem doporučujeme 
vydržet až do konce.
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Každá pecka 
musí jednou do světa…

PECKY (,) DO SVĚTA

A jak se blíží léto, člověk má chuť někam zase vyrazit. A že spojit v cizině práci a ces-
tování může být velice zajímavé, se dočtete na následujících rádcích. Tentokrát jsme se 
na cestách vydali do Kanady a na Nový Zéland.

nápady | PECKY (,) DO SVĚTA

Kanada
Léto 2005 jsme s Keckou strávily v Kanadě, konkrétně v Bramptonu, předměstí Toronta. 
Sen o práci a cestování za oceánem jsme si splnily díky programu Work and Travel přes 
agenturu GTS International. Touto cestou jsme získaly pracovní víza s tím, že práci si na-
jdeme až na místě. 

Hot walker

Nakonec nám plán pracovat a bydlet v down-
townu Toronta nevyšel, protože jsme místa shá-
něly až v červnu, tedy v pokročilé sezóně. Zů-
staly jsme tedy celý červenec a srpen u Kec-
činých příbuzných v Bramptonu a pracovaly ve 
stájích dostihů Woodbine Centre, kde nám mís-
to sehnal soused odnaproti. Náš job se jmenoval 
„hot walker“ a náplní bylo chodit s koněm – aby 
si protáhl nohy, aby vychladl po tréninku nebo 
po závodě. Fyzicky náročné, psychicky spíš po 
stránce dorozumění se s koňáky a někdy i ko-
něm. Ti mají svou osobnost stejně jako my a na 

každého se musí jinak… Ráno jsme nastupovaly 
do práce ještě za tmy, v šest, končily jsme kolem 
poledne – podle toho, kolik bylo práce. Volno 
jsme měly pouze v úterý.

4300 km v autě

Po dvou měsících v Bramptonu, odkud jsme co 
nejčastěji jezdily na výlety – do Toronta, viděly 
jsme také Niagara Falls, Lake Huron a trochu 
countryside, jsme na tři týdny vyrazily na vý-
chod. Autobusem jsme jely do Montrealu a od-
tud na jih do Suttonu k Pampině tetičce. Tam 

Québec City – „nejevropštější město Kanady“. 
To jsme musely vidět. 

Vyhlídkové molo v Minas Basin, součásti Bay of Fundy, kde je rozdíl 
hladiny mezi přílivem a odlivem největší na světě (do výšky až 18 m). 
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Práce na Novém Zélandě?

Sehnat práci na NZ není problém. Stačí mít tzv. 
IRD Number, což je vaše identifi kační číslo, díky 
kterému budete v zemi legálně pracovat. Také 
si musíte zařídit účet v kterékoli z pěti hlavních 
bank (doporučuji ANZ – má síť poboček a ban-
komatů). Pro vstup do země je dobré mít zaří-
zenou práci předem, ale není podmínkou. Imi-
grační úředníci na letišti jsou zvědaví, ale ne tak 
přísní jako třeba ve Velké Británii.

Cestování nejlépe automobilem

K cestování je nejvhodnější automobil. Můžete 

cestovat také autobusem (což je časově neprak-
tické) nebo stopem (vhledem k proměnlivému 
počasí odvážné). Každý automobil musí mít 
technickou prohlídku (informace o ní je uve-
dena za předním sklem). K řízení potřebujete 
mezinárodní řidičský průkaz (vyřídíte na svém 
městském úřadě). Jezdí se vlevo, což chce chvil-
ku zvyku. Také pár pravidel silničního provozu 
je jiných, třeba že dáváte přednost vozidlu, které 
vám při odbočování kříží cestu. Benzín je vzhle-
dem k výdělku mnohem levnější než u nás.

Co s sebou na cestu? Určitě oblečení pro období 
jaro-podzim (+ čepice a rukavice). Jestli se chys-
táte vydat do hor, připravte se na rychlé změny 
počasí. Nový Zéland stejně jako blízká Austrálie 

PECKY (,) DO SVĚTA | nápady

Odjet na Nový Zéland? 
Není to tak těžké. Našinec potřebuje vízum. A trochu peněz na letenku. Nejlepší vízum 
je Work and Travel. Jde o to, že můžete pracovat na jednom místě maximálně tři mě-
síce a pak jít jinam. To je naprosto ideální pro to, abyste si vydělali peníze na cestování 
po této krásné zemi. Zařizuje se v Londýně. A to buď vlastní cestou, nebo přes zpro-
středkovatele (Student Agency či jiná cestovní agentura)

jsme si tři dny užívaly přírody a života na ka-
nadském venkově (poznatek – bez auta pro-
stě nežijete, pěšky se tu nechodí). V Montrealu 
jsme si pak půjčily auto a vydaly jsme se dál na 
východ. Trasa nás vedla tudy: návštěva Qué-
bec City, průjezd New Brunswickem pokrytým 
lesy, objezd skoro celé Nova Scotia a zpět přes 
New Brunswick do Montrealu. Našimi hlavní-
mi zájmy byly především přírodní parky a ob-
čas nějaké město. Během těchto čtrnácti dní jsme 
autem, ve kterém jsme i spaly (to hlavně kvůli 
medvědům), ujely 4 300 kilometrů.

Finančně to vyšlo „šul nul“. Kdybychom měly 
lepší práci, vydělaly bychom víc, ale zase jsme 
bydlely v podstatě zadarmo. A nakonec jsme 
cestovaly.

Kanadu nelze než doporučit. Nádherná příroda, 
fajn lidi, hlavně na venkově, kultura tak podob-
ná a současně vzdálená té naší.

Eliška Hanzlová – Pampa, Brno (tehdy 23 let)
Denisa Sochorcová – Kecka, Brno (tehdy 21 let)

PECKY(,) DO SVĚTA!

Kecka hledí vstříc oceánu na východním pobřeží.
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Lávka na Stewart Island (Rakiura National Park)

jsou vstřícní všem cestovatelům. Věci, které si 
na cestování zapomenete nebo nechcete vzít, tu 
hravě dokoupíte. 

Kde přijít k informacím?

V každém větším městečku je informační cen-
trum, kde seženete rozmanité informace jak 
o místě, kde se nacházíte, tak o celé zemi. Při 
přejezdu mezi hlavními ostrovy (severní a jižní) 
budete v turistické sezoně (na přelomu Nového 
roku) potřebovat rezervaci místa na trajektu.

Co navštívit? S pomocí Lonely Planet, klasické-
ho průvodce a informací z infocenter získáte ne-
přeberné množství informací a pak už záleží jen 
na vás, pro co se rozhodnete. 

Tomáš Sláma – Kalmas (30 let), 
Jindřichův Hradec

Foto: Eliška Hánzlová – Pampa (Kanada), 
Tomáš Sláma – Kalmas (Nový Zéland)

PECKY(,) DO SVĚTA!

nápady | PECKY (,) DO SVĚTA

Několik užitečných odkazů:

http://www.aotearoa.cz/ – praktické informace 
o Novém Zélandu

http://www.knizniweb.cz/jnp/cz/katalog/detail/titu-
ly-N-NOV-Novy_Zeland___Lonely_Planet.html 
– knižní průvodce po Novém Zélandu

http://www.backpackerscarmarket.co.nz/?ac-
tion=page&page_id=4&section_language=0 
– web v angličtině, na kterém najdete infor-
mace o koupi nebo půjčení auta na Novém 
Zélandě 

http://www.cookstraitferries.com/ – online ser-
vis pro rezervaci jízdenek mezi severním 
a jižním ostrovem
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Kde je kámen úrazu

Některé problémy se na první pohled zdají být 
neřešitelnými, např. pasivita členů, nespolehli-
vost, návštěvy hospod, kouření, chladné vztahy 
v kmeni, netolerance, skupinkování, separace, 
hádky … Změníme-li vlastní představy o rove-
ringu a fungování kmene, což v praxi znamená, 
že buď ustoupíme a upravíme si své představy, 
nebo se pokusíme upravit představy ostatním 
či je jinak sjednotit ku všeobecné spokojenosti, 
můžeme dojít k řešení. 

Velmi záleží na tom, z jaké pozice vycházíme: 
jaké jsou naše představy. Ty bývají velice často 
rozdílné a to bývá právě ten příslovečný kámen 
úrazu – je potřeba je sjednotit.

Způsob řešení problému

Žádná skupina se problémům nevyhne, proto by 
mělo být naší snahou naučit se problémy řešit. 

Každý probíraný problém je nutné dotáhnout 
do fáze „prevence problému“. Preventivní opat-
ření je dobré někam zaznamenat, např. do kme-
nových stanov.

Příklady problémů a jejich řešení

Rozpory ve skupině

Občasné rozpory ve skupině nejsou problémem, 
nýbrž typickým jevem sociální skupiny.

„Konfl ikt funguje jako pojistný ventil, vede k ujas-
nění vztahů mezi členy skupiny, tyto menší konfl ikty 
prohlubují soudržnost. Absence konfl iktů není důka-
zem stability, naopak při potlačování dochází ke ku-
mulaci = výbuchu, který může skupinu i zničit.”

 (Lewis A. Coser)

Je třeba si ale uvědomit, že skutečné konfl ikty 
mezi lidmi nevznikají z důvodu rozdílného po-
hledu na věc samou. Většinou takovým způ-
sobem konfl ikt jen začíná. Protože jsme jen lidé, 
máme každý spoustu nedostatků a chyb. Může 
se tedy snadno stát, že poté, co jsme se pustili do 
rozepře kvůli rozdílnému názoru, nám za chvíli 

Problémy jsou překážky, které nám nabourávají naši představu o ideálním kmeni. Máme-
li pocit, že před sebou máme neřešitelné problémy, změňme buďto svou představu, nebo 
představu našich členů. 

Když přijdou komplikace

JAK UVAŘIT ROVERING?

Jak problémy řešit:

1. Nejprve je nutné si problém správně po-
jmenovat (to není zas tak jednoduché, jak by 
se mohlo zdát – v podstatě je to ten nejdů-
ležitější krok – najít to, v čem přesně je pro-
blém). 

2. Když máme problém pojmenovaný, sna-
žíme se hledat příčiny jeho vzniku.

3. Dalším krokem je snaha o realizaci řešení.

4. Nakonec je důležité provést shrnutí, po-
učit se z vyřešeného problému a pokusit se 
o prevenci, aby se podobný problém v bu-
doucnu již nevyskytl.

Nervozita z řešení problému vzrůstá… ☺
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již nepůjde o to, nalézt to nejlepší řešení, ale o po-
koření spoludiskutujícího. Jsme-li arogantní a je-
šitní, podvědomě si uvědomíme, že když spolu-
diskutující prokáže, že jsme se mýlili, vlastně nás 
tím poráží v tomto slovním souboji a tím i „sha-
zuje“. Spoludiskutující již v tomto případě přestá-
vá být naším partnerem a stává se protivníkem. 
Nervozita narůstá, přestáváme se ovládat. V této 
fázi je konfl ikt již velmi nebezpečný, neboť již ne-
jde o nalezení řešení, ale o vítězství, příp. O po-
koření „nepřítele“ a to za „jakoukoliv cenu“. 

Konzumní přístup členů

Mnohdy můžeme mít pocit, že se členové kme-
ne jen pasivně „vezou“, že nemají o kmen zájem. 
Důvody mohou být různé: mladší roveři mo-
hou mít obavy, že se jim akce nepovede, neboť si 
uvědomují, že mají nedostatek zkušeností a vě-
domostí, může jim připadat, že nemají dobrý ná-
pad (nevěří si), a proto raději nic neorganizují. 
Mnoho z nich nemá ani žádné náměty stran toho, 
co by se dalo v kmeni dělat, a také si třeba mys-
lí, že od organizování programu je tady vedoucí. 
Chyba může být také v nás – třeba je nechceme 
připustit k rozhodování o kmeni a je nebaví dě-
lat jen „pěšáky“. Vezměme je „pod křídlo“, svěř-
me jim nějaký úkol (účinný princip delegování), 
který zvládnou, ale který je dostatečně náročný. 
Probuďme v nich pocit, že se na nás mohou kdy-
koli obrátit (vložit do rukou odpovědnost, ale 
nenechat je se v tom „vykoupat“).

Nedostatečná motivace

Naší chybou může být, že členy svého kmene 
neumíme správně namotivovat. Umožněme jim 
si v kmeni naplnit své potřeby. To je bude vést 
k vyšší aktivitě.

Nezájem členů, pasivita

Členové dávají svou neúčastí na akcích najevo 
svůj nezájem o kmen. Kmen nedokáže uspokojit 
jejich potřeby a proto o něj nejeví zájem. Tam, 
kde se cítím dobře a kde nacházím, co potřebuji, 
chci být přeci co nejvíce.

Stanovme si pravidla kmene (stanovy), které 
umožní členům kmene se realizovat (kmenové 
funkce, …), připravujme na akce takový pro-
gram, který bude naplňovat potřeby členů. Více 
se zaměřme na vytváření dobrých vztahů a at-
mosféry na akcích.

Málo členů, nedostatečný přísun nováčků

Nedostatečný přísun nováčků způsobuje od-
růstání kmene (stárnutí), kterému tak hrozí po-
zvolný rozpad. Příčinou mohou být nedostateč-
né vazby na dětské oddíly nebo špatné vztahy 
se střediskovou radou, která kmeni není naklo-
něna a brání vstupu odrůstajících členů oddílů 
do kmene. Co s tím? Můžeme oslovit vůdce od-
dílů a střediskovou radu a přednést jim koncepci 
roverské výchovy (a to tak, aby ji přijali). Další 
možnost je vytvořit vazby na více oddílů, které 
by nám mohly průběžně „dodávat” své odrůsta-
jící členy. Roverskou činnost kmene musí vidět 
i děti z oddílů, aby se měly na co těšit a neměly 
obavy ze vstupu do neznámého prostředí.

Toto byla spíše jen malá ochutnávka toho, co 
nás všechno může postihnout ☺. Ale nic tak 
není tak tragické, jak se může zdát. Problémy 
– i ty roverské – jsou tu od toho, abychom se na 
ně naučili nahlížet nejen ze svého pohledu, aby-
chom měli chuť dojít ke kompromisu (ne k ví-
tězství) a abychom se je následně naučili řešit.

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

Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

nápady | JAK UVAŘIT ROVERING?

JAK UVAŘIT ROVERING?

Narůstání tlaku a následnému 
výbuchu se dá předejít:

1. Jednejme otevřeně, vyříkejme si své názo-
ry, žádné šeptání, pomluvy a poštvávání

2. Naučme se snášet hořkost neúspěchu, po-
znávejme se navzájem, ale i sami sebe

3. Pokud dojde k většímu konfl iktu, snažme 
se přimět obě strany k debatě – nechceme 
zvítězit, ale vyřešit situaci

4. Pokud je debata neřešitelná a zvrhne se 
v hádku, je vhodný časový odklad
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Zelená svatozář

Zelenou kuchařku tipů a nápadů nelze začít ji-
nak než dílem, které se stalo mezi ekologicky 
smýšlejícími lidmi klasikou – jedná se o knihu 
Zelená svatozář od Erazima Koháka. Je to zá-
kladní dílo ekologické etiky – nečekejte ale ne-
srozumitelná, odborná vyjádření, kniha je psaná 
přístupným a lidským jazykem. Erazim Kohák 
(fi losof, skaut, vysokoškolský profesor a eko-
logický aktivista) se zde zabývá lidským vzta-
hem k přírodě jako celku i k jednotlivým jejím 
součástem. Uvede čtenáře do současné diskuse 
o ekologických tématech a seznámí ho se směry, 
jimiž se ubírají dnešní ekologické strategie. Kni-
ha neagituje, ale učí – a může pomoci českému 
roverovi vytvořit si vlastní názor a zorientovat 
se v tomto tématu.

„Místo v krajině odpovídá 
místu v srdci“

Další knihou, kterou při přemýšlení o přírodě 
nelze opominout, je dílo Václava Cílka Krajiny 
vnitřní a vnější. V první části, Krajinách vnější, 
seznamuje čtenáře s geologickým vývojem Čes-
ké republiky, s průběhem povodňového cyk-
lu ve střední Evropě a mnoha dalšími věcmi, 
o kterých by si v učebnici přečetli jen nadšen-
ci rozumějící odbornému jazyku. Cílkova kni-
ha ale dokáže do problematiky vtáhnout i na-
prostého laika. Druhá část knihy, Krajiny vnitř-
ní, je souborem textů na téma vztahu ke kra-
jině a jeho prožívání, dotýká se i genia loci či 
paměti krajiny. Každé přemýšlivé bytosti, kte-
rá ráda vyrazí do přírody, se může stát prů-

vodcem a inspirací. Václav Cílek nám dává dal-
ší motivaci, proč pečovat o přírodu a o ráz naší 
krajiny. Krajinu je totiž třeba chránit nejen pro 

ní samou, ale i pro naši duši. Protože nejen kra-
jina je ovlivňována námi, ale i my jsme utvá-
řeni krajinou, která nás obklopuje. Na Krajiny 

Nemusíme bydlet v zemljance, jíst jen oves vypěstovaný na vlastním políčku, přes zimu 
netopit a pohybovat se pouze na kole, abychom byli ekologičtí. Ekologický je především 
ten, který přemýšlí o svém chování a snaží se být zodpovědný vůči generacím, kteří při-
jdou po nás. A ten, kdo zhasíná v koupelně, když v ní právě není. Na následujících řád-
cích vám zkusíme nabídnout tipy, které by vám mohly pomoci naučit se myslet ještě 
o něco zeleněji.

O svatozáři, krajinné paměti
i ekologickém zemědělství

BLEŠÍ TRH

Základní české dílo ekologické etiky
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dále volně navazuje Makom, kniha míst. V ní 
je možno seznámit se s duchem míst jako je Sta-
rá Boleslav či Kuks, přečíst si o duchu naší doby 
a o tom, kam směřujeme. V závěru knihy se na-
chází texty především o trpaslících a jiných vě-
cech, které stojí mimo naši běžnou zkušenost. 
V duchu poetického souznívání s krajinou se 
nese i další Cílkova kniha, jež na dvě předchozí 
navazuje – Dýchat s ptáky. Zde můžeme na-
jít například velmi zajímavou část, jež se za-
bývá duchem měst – od Českých Budějovic až 
po Olomouc.

Vstoupit do krajiny

Pokud vás předchozí odstavec nepřesvědčil k to-
mu, abyste si Cílka do své knihovničky pořídili, 
můžete se zdarma potěšit publikací Vstoupit do 
krajiny. Potěcha z ní bude znásobena obzvláště 

u Středočechů – kniha má podtitul O přírodě a pa-
měti Středních Čech. Je k mání a k prolistování na 
internetové adrese http://krajina.kr-stredocesky.cz. 
Texty již zmíněného Václava Cílka, Vojena Lož-
ka a Pavla Mudra jsou doprovázené mnoha krás-
nými fotografi emi.

A jakou ekostopu máš ty?

Pokud by se vám některá z výše uvedených 
knih opravdu dostala do ruky, dost možná vás 
přivede k hlubšímu zamyšlení nad vaším vzta-
hem k přírodě a ke krajinám (od kterých je to 
už jen krůček k domovu). To je velmi vhodné 
rozpoložení na to, abyste si spočítali svou eko-
logickou stopu, která vám může pomoci váš 
přístup zhodnotit. Mnoho čtenářů Roverského 
kmene o ní již jistě slyšelo, leč pro ty ostatní: 
jedná se o určité měřítko toho, nakolik je z eko-
logického hlediska udržitelný životní styl kaž-
dého z nás. Po zodpovězení souboru všeteč-
ných otázek, jež nám budou při vyplňování in-
ternetového dotazníku položeny, získáme číslo, 
které vyjadřuje počet globálních hektarů. To je 
jednotka odpovídající jednomu hektaru biolo-
gicky produktivních ploch s globálně průměr-
nou produktivitou nutných pro pokrytí naší 
spotřeby – na vypěstování surovin pro naše po-
traviny, na suroviny k výrobě oblečení, námi 
užívané techniky, paliva do dopravních pro-
středků… Patří tam i plocha potřebná pro od-
bourání odpadů, které vyprodukujeme. Zjistit 
podrobnosti a spočítat si jí můžete na www.hra-
ozemi.cz. Pro osoby třikrát ročně létající na do-
volenou, jezdící do školy autem a mající v ob-
libě cizokrajné potraviny to ale nebude zrovna 
příjemné čtení. 

Ekolistování

Možná jste zjistili, že vaše ekostopa je tak ve-
liká, že by vám bylo třeba dvou Zemí, abyste 
mohli žít dále takovým způsobem, jakým exis-
tujete dodnes. Pak vás mohou zajímat tiskovi-
ny, jež vám poradí, co s tím dělat. V tom pří-
padě vám doporučuji časopis Ekolist. Již z jeho 
názvu vyplývá, o co jeho autorům kráčí – na-
bízí kompletní informační servis o všem, co se 
v oblasti ekologie děje (nejen) v našem státě. 

BLEŠÍ TRH

„ […] Chceme-li jako lidstvo žít na této planetě ve spokojenosti 
a míru, musí naše jednání zohledňovat také potřeby našich 
potomků. A to i těch, kteří přijdou sedm generací po nás.“

nápady | BLEŠÍ TRH



Najdete v něm také tipy na to, co může pro ži-
votní prostředí udělat každý z nás, databázi pu-
blikací s ekologickou tématikou a mnoho dal-
šího zeleného počtení. Prolistovat si ho můžete 
na www.ekolist.cz, ale je možno jej zakoupit i pa-
pírový (seznam prodejních najdete na uvedené 
webové adrese).

Sedmá, nebo poslední generace?

,, […] Chceme-li jako lidstvo žít na této planetě ve 
spokojenosti a míru, musí naše jednání zohledňovat 
také potřeby našich potomků. A to i těch, kteří při-
jdou sedm generací po nás.“

O něco širší rozsah témat nabízí časopis 
Sedmá generace – na jeho řádcích se kromě 
ekologie můžete poučit i o různých společen-
ských záležitostech. Pro všechny, kterým není 
lhostejné směřování naší společnosti, zejmé-
na v interakci s přírodou, bude tento časopis 
obohacující. Velmi zajímavé jsou především 
rozhovory s kapacitami napříč různými obo-
ry, od Václava Cílka přes Naďu Johanisovou 
až po Jana Kellera či Václava Bělohradského. 
Stejně jako Ekolist, i Sedmou generaci můžete 
zakoupit papírovou či si pročíst elektronicky – 
www.sedmagenerace.cz. 

LETS

Při čtení Sedmé generace je možné narazit na 
zkratku LETS (z angl. Local Economic Trade 

System, www.lets.cz). Jedná se o místní smě-
nu zboží a služeb využívající namísto kla-
sických peněz svoji vlastní měnu, která slouží 
pro účtování obchodů probíhajících v rámci ko-
munity (místní skupiny). Každý člen komunity 
je oprávněn nabízet jakékoliv zboží a služby, 
za něž obdrží platbu v místní měně na svůj vir-
tuální účet. Získané „peníze“ pak může použít 
(pouze) v rámci komunity. V LETSu neexistu-
jí půjčky, krádeže či klasická nezaměstnanost. 
Tento systém úspěšně funguje v mnoha měs-
tech západní Evropy i jiných částí světa, u nás 
existují ve skromných podmínkách místní sku-
piny v Praze a v Brně.

Štěpán Mairovský (24 let), Vídeň

Kdo si hraje…

Čtení o ekologii a naší společnosti může jed-
nomu přivodit pocit beznaděje – tomu se však 
nesmíme poddat. Pro odreagování je tu tip na 
deskovou hru Agricola (která souvisí i s na-
ším tématem ekologického zemědělství). Ta vás 
rázem přenese do 17. století, kde vás jako far-
máře čeká pěstování všemožných plodin, chov 
milých i méně milých zvířátek či různá dobová 
řemesla. Zkrátka oproti naší computerizované 
době pravý balzám na nervy…

Kristýna Drápalová – Kika (17 let), 
Praha, RK Exit

http://kristyncin.blogspot.com 
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Katastrofy – dobré, či špatné?

Aby mohlo něco vzniknout, musí zaniknout 
něco starého. S tímto jsme se setkali již v zá-
kladním konceptu hinduismu – kde vystupu-
je Brahma jako stvořitel a Šiva jako ničitel Svě-
ta (a do třetice Višnu, jenž Svět udržuje). Ka-
pacita je omezená, nic se nemůže rozšiřovat do-
nekonečna (standardní poučka z prostředků 
MHD „Mladší, uvolněte místo starším!“ fun-
guje v tomto případě trochu obráceně). 

Povětšinou je na kolapsy nahlíženo jako na kata-
strofu – tedy něco špatného, negativního, škodli-
vého… V průběhu historie lze tyto kolapsy pozo-
rovat nesčetněkrát. Co tedy byl (je) kolaps? Velký 
třesk? Vymření dinosaurů? Zánik Svaté říše řím-
ské? Morová epidemie? Pád komunismu?

Z „katastrof“ přírodních jmenujme například 
sesuv laviny, ničivý orkán, povodeň.. Někdy je 
těžké rozhodnout, zda to, co se událo, bylo dob-
ré, či špatné. A přiznejme si, že špatné je to vždy 
proto, že jsou při tom ničeny nějaké hmotné 
statky vytvořené člověkem – ale uznejme, že ne 
vždy to, co je dobré pro člověka, je dobré i pro 
přírodu 

Katastrofy lze rozdělit na dvě skupiny. Jedny 
způsobuje příroda sama, příčinou druhých je 
samo lidstvo. Ale je tu stále jeden zásadní pro-
blém – je to opravdu katastrofa/kolaps/zánik? 

Katastrofou způsobená diverzita

Jedna ze základních ekologických pouček hlásá, 
že „disturbance – narušení (tedy nějaká ta ka-
tastrofa) zvyšuje diverzitu“. Samozřejmě jí ne-
smí být moc. V rozumné míře mohou být kas-
trofy typu laviny, stržení svahu či výbuchu sop-
ky velmi užitečné. Jak samy o sobě něco zničí, 
dávají zároveň prostor pro uchycení a přežívání 
mnoha jiných druhů rostlin a živočichů. 

Lavina udržuje na svahu přirozené bezlesí, po-
změňuje tvář krajiny (pokaždé spadne jinak a ji-
nak intenzivně) a tím pestré podmínky. V ta-
kovémto prostředí se snáze uchytí více různých 
druhů (každý si najde ten „svůj plácek“) a také 
konkurenčně slabé druhy, které by jinak ve stí-
nu stromů neměly šanci. Příkladem je dozajisté 
Velká kotlina v Hrubém Jeseníku, která ne ná-
hodou patří mezi botanicky nejbohatší lokality 
na území ČR. 

Konec starého, 
začátek nového
Dnešní článek píši inspirována nedávno vyšlou knihou nesoucí název „Něco překrásného 
se končí“ s podtitulem „Kolapsy přírody a společnosti“. V autorském kolektivu se blýs-
kají jména Václava Cílka, Petra Pokorného, Jiřího Sádla, Miroslava Bárty, Ivana Horáčka, 
Petra Meduny a dalších, kteří se snaží podat kolapsy a katastrofy v jejich příznivějším 
světle. Velmi aktuální kniha zajisté zaujme i neznalého člověka (rovera), neboť její pře-
bal v dominantní barvě oranžového zvýrazňovače nelze přehlédnout.

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI

myšlenky | KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI

Skloubení ještě původní zemědělské krajiny s moderní dobou –
pohled na Temelín od jihu
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Výbuch sopky, když se opravdu vydaří, do-
káže udělat pěknou paseku. V Německu před 
23 tisíci lety dokázal jeden výbuch zasypat roz-
sáhlou oblast (v tomto případě je výbuchem 
poznamenána oblast kolem pěti set kilometrů) 
několik metrů vysokou vrstvou popela, kte-
rý je nalézán ještě třeba ve Švédsku. Kameny 
vyhozené při erupci do obrovských dálek vy-
tvořily sníženiny, které se zaplnily vodou, po-
případě popel přehradil tok potoka či řeky, ty 
se rozlily do okolí a vznikla tak zbrusu nová 
vodní plocha… Podobně jako v případě lavin, 
různorodé prostředí vytváří podmínky pro 
různé druhy. 

Zkusme tedy vnímat katastrofy 
z té lepší stránky – co dobrého 
nám přinášejí?

Například orkán Kyrill – byl původu lidského, 
či přírodního? Když se přehnal nad naší krás-
nou Šumavou, všichni si říkali, jak je ta pří-
roda zlá, její síla ničivá a vůbec… Ale kdo si 
byl ochoten přiznat, že za důsledky si můžeme 
vlastně sami? Smrková monokultura poskytuje 
kůrovci ideální podmínky pro jeho namnožení 
a takto napadený les většímu větru neodolá. 
Na druhou stranu, tento zánik lesa je záro-
veň bránou k nápravě. Otevřený prostor dává 
možnost pro uchycení nových (různých!) dru-
hů stromů, vzniká nový druhově bohatší, sil-
nější les. 

Podobnou katastrofou jsou například povodně. 
Jednou za čas si voda usmyslí a vydá se na pro-
cházku ze svých břehů. Povodně jsou od po-
čátku letopočtu součástí života lidí. Ale až do 
nedávné doby byly záplavy jevem spíše ví-
taným než obávaným. Voda přinášela novou 
půdu a živiny. Jen si vzpomeňme, jak byli na 
povodních závislí staří Egypťané. Největší krize 
egyptské říše lze korelovat s nízkými stavy Nilu 
a její samotný zánik s vysušením klimatu a vý-
razným poklesem hladiny Nilu.

Dříve lidé rozuměli dynamice řek, věděli, v ja-
kých místech se řeka rozlévá (byly to velmi 
úrodné oblasti), a proto byly tyto oblasti neza-
stavěné domy. Dnes to lidé vědí také, ale domy 
se na březích vesele staví. 

 V dnešní době není ve střední Evropě kolapsem 
či katastrofou povodeň samotná, ale katastrofál-
ní je fakt, že jsme přestali rozumět přírodě. Ztra-
tili jsme s přírodou kontakt, máme tendenci mě-
nit ji k obrazu svému (a ještě si naivně myslíme, 
že děláme dobře). Z myšlení lidí se vytratily 
znalosti našich předků, kteří věděli, kdy co při-
jde, kdy zasít, kdy sklidit a jak nejlépe vyléčit 
kdejakou nemoc. Spolu se znalostmi a porozu-
měním pro přírodu se vytrácí i ona „krajina“ sa-
motná. Vytrácí se zemědělská krajina i tradice 
zemědělství. Intenzifi kací a používáním kom-
bajnů a chemických hnojiv zmizel důvod trávit 
čas na poli, v lese… 

Možná jsme si, jako lidstvo, začali myslet, že 
všechno dokážeme. Poručit větru a dešti, resp. 
překazit jim plány. Ale myslím, že bychom se 
měli spíše naučit přírodě opět porozumět, umět 
se poučit a nehledat za vším jen to negativní. 

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

Foto: archiv autorky

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI

Tipy na výlet: 

Velká a Malá kotlina, Hrubý Jeseník – le-
dovcové údolí, jež nabízí různorodá stano-
viště pro různé druhy – jedno z botanicky 
nejbohatších území střední Evropy

Přírodní rezervace Meandry Lužnice či 
CHKO Litovelské Pomoraví – zachované 
neregulované části toku se slepými a zaze-
měnými rameny, ze kterých se při zvýšeném 
stavu voda volně rozlévá do okolí (aniž by 
ohrožovala okolí), významné botanické i or-
nitologické lokality

Ke čtení:

Pokorný Petr & Bárta Miroslav (eds.): Něco 
překrásného se končí – kolapsy v přírodě 
a společnosti.



34

Potenciál odlišnosti
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Přemýšlíme-li v dnešní době o právech žen, 
záhy zjistíme, že zatímco v některých čás-
tech světa stále nejsou samozřejmostí takové 
věci jako právo na vzdělání či svobodné roz-
hodnutí stran sňatku, v euroatlantické oblasti 
se debata o rovnosti žen a mužů věnuje (v po-
rovnání s výše uvedenými tématy) „drobným“ 
nuancím a transformuje se spíše do obecnějších 
úvah o mužské a ženské identitě ve společnos-
ti, kterou otřáslo emancipační hnutí a kde tra-
diční role postupně zanikají. V tomto článku se 
budeme věnovat spíše druhé ze zmíněných ob-
lastí, protože téměř každý slyšel o neradostném 
postavení žen v rozvojových zemích, a o tom, že 
jsou jejich práva porušována, není v našich ze-

měpisných šířkách téměř žádného sporu, ale 
úvahy o ženských právech v evropském kon-
textu se možná mohou mnohým zdát zbyteč-
ným luxusem a zábavou pro feministky trpící 
přebytkem volného času. Zmíníme i dva vel-
mi závažné jevy, které se vyskytují snad všude 
na světě bez ohledu na civilizační vyspělost: do-
mácí násilí a obchod se ženami.

Krize identity

Během 19. a zejména 20. století došlo na Zápa-
dě k mnoha radikálním změnám v životě žen 
(a v důsledku samozřejmě i mužů): od možnosti 

Krize genderové identity?

PROPOJENÝ SVĚT

Několik střípků o ženských právech a genderu* v současné době
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studovat na univerzitách a získávat tituly přes 
volební právo až po vynález antikoncepční pi-
lulky. V současné době ženy vlastní fi rmy, píší 
romány, učí na vysokých školách a rychleji či 
pomaleji dohánějí ve všech oborech lidské čin-
nosti několikasetletý náskok mužů. Mnoho žen 
si vybírá namísto rodiny kariéru. Některé se 
snaží skloubit jak péči o děti i domácnost, tak 
aktivní působení v zaměstnání, a v důsledku 
toho trpí přetížením a frustrací, že ani jedno ne-
zvládají pořádně. Fenomén single života zasa-
huje jak ženy, tak muže. 

Všechny tyto jevy hluboce ovlivňují vnímání 
toho, co je mužské a co je ženské, a euroatlan-
tická civilizace čelí kromě krize fi nanční i krizi 
genderové identity. Ta, jak se zdá, o trochu ci-
telněji zasahuje muže, jejichž tradiční role veřej-
ných činitelů a živitelů rodiny jsou stejně dob-
ře zastávány ženami, kdežto těhotenství a ma-
teřství jsou pro muže z evidentních důvodů stá-
le nedosažitelnou oblastí. Navíc si dnešní ženy 
stále více u mužů žádají jak „ženské“ vlastnosti, 
např. citlivost a empatii, tak pomoc v oblastech 
života od pradávna vyhrazených ženám – s do-
mácími pracemi či péčí o děti. 

Zdá se, že mužské a ženské elementy stále více 
splývají, mísí se dohromady a obě pohlaví si 
půjčují vzorce chování i oblékání dříve přípust-
né pouze pro „ty druhé“. Zajímavým projevem 
tohoto procesu jsou i různé, zejména teenager-
ské subkultury, jejichž příslušníci si buď budují 
zcela androgynní, či naopak extrémně ženský či 
mužský vzhled, a nad mladíkem s oběma ná-
ušnicemi a hladce vyholeným tělem či dívkou 
v kompletním pánském obleku se dnes pozasta-
ví jen málokdo.

Každodenní útok

Jsme na to již natolik zvyklí, že nás většinou ani 
nenapadne se nad tím pozastavit. Vnadná, velmi 
spoře a neprakticky oděná mladá žena doporu-
čuje super kvalitní lepidlo na kachlíčky. Jiná, stej-
ně nedůkladně oblečená atraktivní děva dává na 
odiv svůj až erotický zážitek z konzumace zmrz-
liny. Každodenně vídáme desítky reklam využí-
vajících více či méně odhalená ženská těla a při-
padá nám to jako něco zcela běžného. 

Jakým způsobem ale tento způsob prezento-
vání ženy ovlivňuje společnost? A proč ne-
jsou podobným způsobem v takové míře vy-
užívány obrazy nahých mužů? Nemohou mít 
tyto reklamní stereotypy deformující vliv jak 
na muže, tak v jistém smyslu i na ženy? Není 
od obchodu s tímto způsobem zobrazení ženy 
jenom krůček k zacházení s ženou jako s před-
mětem a k obchodu s reálnými ženami? Tyto 
otázky jsou a pravděpodobně ještě nějakou 
dobu budou významným tématem jak v gender 
studies, tak i v etice. Velmi zajímavým způso-
bem toto témat zpracovala fotografka Beth La-
zroe v projektu „Jako facka“ (viz odkazy).

Jazyk

Jazyk o lidském vnímání genderu a mužských 
a ženských rolí prozrazuje mnohé. Čeština má 
například dvě různá slova označující fakt, že 
se někdo nachází ve stavu manželském: muž 
je ženatý, žena je vdaná (kde, stejně jako v čes-
kých příjmeních končících většinou –ová, slyší-
me ozvěnu dávání a vlastnění), zatímco jiné ja-
zyky mají pro obě pohlaví tentýž termín. Opro-
ti tomu naše řeč disponuje gendrově korektním 
lidstvem, kdežto např. v angličtině se stále ješ-
tě často používá „man“ a „mankind“ ve smys-
lu člověk a lidstvo. Zajímavé je např. i to, jaké 
rody přiřazují různé jazyky různým věcem, je-
vům a osobám: v češtině je Smrt ona, v anglič-
tině on. Některé severské jazyky zase v drtivé 
většině případů používají rod společný a ne-

PROPOJENÝ SVĚT

No, řekněte sami – nesluší jim to snad? :-)
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rozlišují ženský a mužský (a skandinávské státy 
jsou svou pokrokovostí v oblasti genderové rov-
nosti proslulé). 

Volání po násilné genderové korekci jazyka je roz-
hodně úsilím spíše kontraproduktivním a mnoho 
harmonie nepřinese ani do vyjadřování, ani do 
vztahů mezi pohlavími, je však rozhodně zajíma-
vé si rodů a dalších reprezentací genderu v jazyce 
všímat a zamýšlet se nad nimi, protože, jak tvrdí 
mnoho lingvistů a psychologů, jazyk utváří naše 
myšlení a naše myšlení je na jazyce závislé.

Pod slupkou civilizace

Dokonce i u nás, v civilizované Evropě, jsou 
i dnes práva žen porušována zcela nezpochyb-
nitelným a šokujícím způsobem: jak domácí 
násilí, tak obchod se ženami za účelem pro-
stituce se nám děje více či méně rovnou před 
očima. Obě témata se v současné době derou na 
povrch, např. formou různých světových kam-
paní, což je však jen první krůček k řešení. 

Čeká republika je podle odborníků na nucenou 
prostituci jedním z hlavních „překladišť“ dívek 
z Východu, které jsou posléze prodávány dále 
na Západ (viz dokumentární snímek „Popelka 
na prodej“). Nezanedbatelná část dívek, které 
ještě občas vídáme s kabelkou u silnice, si svou 
práci dobrovolně nevybrala a potřebuje pomoc. 
Ještě hrůznější jsou statistiky stran domácího 
násilí: podle výzkumu STEM z roku 2006 s ním 
má nějakou zkušenost (svědek, oběť, násilník) 
téměř čtvrtina lidí. Oběma problémy se v ČR za-
bývá projekt Magdala (viz odkazy).

Potenciál odlišnosti

To, že mezi muži a ženami existují rozdíly, jak 
evidentní tělesné, tak více či méně evidentní 
psychické, je nabíledni. Záleží na tom, jak spo-
lečnost tyto rozdíly uchopí: zda je přijme jako 
možnost obohacení a uvědomí si ohromný po-
tenciál různých přístupů a pohledů, nebo zda 
z nich vytvoří nástroj segregace a záminku ke 
konfl iktu a soupeření. Nezbývá než doufat, že 
zvítězí první přístup a že při odstraňování hlou-
pých a neopodstatněných nespravedlností ne-

vezmou za své i ty projevy mužské a ženské 
odlišnosti, které činí náš svět barevným a zají-
mavým a dodávají vztahům dynamiku a náboj. 
A že se ze zakoupení květin či skládání kom-
plimentů nestanou trestné činy ☺ 

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

Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum, Erika Lidén

Pozn. redakce – *gender – označení kulturou a společnos-
tí vytvořených rozdílů mezi muži a ženami

Nápady pro činnost kmene:

• www.varianty.cz – aktivity „Role muže 
a ženy“, „Marťané a Venušanky“ či „Hr-
dinové a padouši“, které najdete v sekci Ma-
teriály – metodické listy vám mohou pomoci 
s přípravou zajímavého programu na kme-
novou schůzku.

• Další zajímavé pohledy na ženská prá-
va vám mohou přinést fi lmy „Mezi čtyřmi 
stěnami“ či „Popelka na prodej“ z projek-
tu Jeden svět, které můžete zhlédnout v ně-
kterém ze studentských fi lmových klubů na 
středních školách (databázi klubů a přehled 
projekcí najdete na www.jedensvetnaskolach.cz 
v sekci „Pro žáky a studenty“).

• www.feminismus.cz – web, na němž je k na-
lezení rozsáhlá databáze různých organizací 
a webových stránek zabývajících se ženskou 
problematikou.

• www.charita-adopce.cz – Arcidiecézní cha-
rita Praha organizuje projekt Magdala na 
pomoc obětem obchodu s lidmi a domácího 
násilí. Na jejich stránkách (v menu vyberte 
Naše projekty – Magdala) můžete najít mno-
ho zajímavých informací k oběma tématům.

• www.genderolnile.cz – zadáte-li do vyhle-
dávače na těchto stánkách „Jako facka“, mů-
žete si přečíst článek o originálním fotogra-
fi ckém projektu zabývajícím se zneužíváním 
ženského těla v reklamě.

PROPOJENÝ SVĚT
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Islám je dnes druhé nejrozšířenější světové náboženství po křesťanství. Podle odhadů jej vyznává 
asi miliarda a čtvrt našich současníků. Jejich počet dále roste, neboť muslimské rodiny mají vět-
šinou velký počet dětí. Kromě muslimů žijících v širokém zeměpásu od Atlantského oceánu přes 
celou severní polovinu Afriky až do jižní Asie rostou v posledních desetiletích početné muslimské 
komunity přistěhovalectvím i v dalších světadílech: v Evropě a Severní i Jižní Americe. Uvedený 
velký počet věřících je ovšem jen statistikou. Zdaleka ne všichni muslimové dodržují přikázání své 
náboženské tradice, zvláště příkaz modlit se pětkrát denně a v měsíci ramadánu se postit od jídla, 
od pití a od kouření plných třicet dní vždy od východu do západu slunce. Pro mnohé znamená is-
lám především kulturní tradici, která spojuje dnešní generaci s předky a přináší pevné morální zá-
sady upravující život člověka, jednotlivce i celé společnosti.

Luboš Kropáček (70 let), Praha
Autor je profesorem v oboru Dějiny a kultury Asie a Afriky 

a velmi významně se podílí v českých vzdělávacích a společenských organizacích

Ramadán, čas střídmosti těla
a hojnosti ducha 

Muslimské ženy u Skalního dómu

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU | myšlenky
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„Přednášej, ve jménu Pána svého…“

Ústřední postavou islámu je prorok Muham-
mad, jemuž se podle tradice mělo roku 610 o. l. 
dostat prvních zjevení od Boha skrze anděla 
Gabriela. Tradice vypráví, že Muhammad tou-
to dobou pobýval v ústraní ve skalách nedaleko 
svého rodiště, kupeckého a duchovního centra 

Mekky. Svá první zjevení měl obdržet v měsíci 
ramadán, a právě proto je tento měsíc islám-
ského lunárního kalendáře chápán jako období 
půstu a vysoké zbožnosti. Korán hovoří o té-
to povinnosti a podrobnostech jejího vykoná-
vání na mnoha místech a povinnost držet půst 
(arab. saum) během ramadánu je jednou z pěti 
základních povinností muslima – spolu s mod-
litbou (arab. salát), dobročinností (arab. zakát), 
poutí do Mekky (arab. hadždž) a vyznáním víry 
(arab. šaháda). 

Půst má být vykonáván v průběhu třiceti dnů 
devátého měsíce islámského lunárního kalen-
dáře – ramadánu, a to od východu do západu 
slunce. Po západu slunce je možné půst přerušit 
a jíst zcela běžně, ačkoliv prorok sám dbal prý 
i v tomto období na střídmost. Je-li slunce na 
obloze, nic nesmí projít ústy, a to dokonce ani 
voda! Nemůže-li někdo ze zdravotních či jiných 
důvodů půst dodržet, je mu doporučeno nahra-
dit jej jindy v průběhu roku, až bude zdráv, pří-
padně jej odčinit dobročinností (Korán hovoří 
o nakrmení třiceti chudáků). 

Očista těla, klid ducha 

Půsty jsou přítomné téměř ve všech kulturách. 
Zpravidla mají připomínat významnou událost 
z dějin dotyčné kultury. Jsou prostředkem očiš-
tění těla i ducha a mají i těm nejbohatším při-
pomenout prostotu lidské existence. Mohou být 
fyzickým ztělesněním dočasné nepřítomnosti 
či ukrytí Boha. Vytvářejí určitý kontrast či pří-
pravu na bujaré svátky hojnosti, jimž zpravidla 
předcházejí, a pomáhají překonávat hubená ob-
dobí roku s vyhlídkou na návrat Bohem daro-
vané hojnosti.

Jeden svátek stokrát jinak 

Samotný průběh a vnímání Ramadánu se 
v mnohých komunitách může výrazně lišit. Ho-
voříme-li o „islámu“, pak je třeba si uvědomit, 
jak obrovskou oblast pod tento zjednodušující 
pojem shrnujeme. Vždyť jen samotný Irán se 
svou velikostí téměř vyrovná Evropě. Ona více 
nežli jedna a čtvrt miliarda muslimů je ve sku-
tečnosti rozdělena na nespočetné kultury a ci-
vilizace. Pod pojmem „islám“ se setkává arab-
ský živel s perským, berberským, jakož i s ná-
rody střední Afriky a mnohé další. Málo zná-
mým faktem je, že vůbec největší „islámskou 
zemí“ je daleká Indonésie. Zcela samostatnou 
kapitolou jsou pak přistěhovalecké komunity 
v Evropě a Spojených státech. 

Do představ o tom, jak by měl islám vypadat, se 
promítají nesčetné lidové a předislámské tradice. 
I slavení ramadánu má tak v každé zemi a v kaž-
dém kraji svá specifi ka. V turistických střediscích 

Modlitba na Chrámové hoře

myšlenky | PUTOVÁNÍ ZA VÍROU
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a v sekulárních zemích jsou pravidla o něco vol-
nější. Například v Palestině si tak o ramadánu 
můžete zcela běžně nakoupit jídlo a nikdo se ani 
nebude pohoršovat, pokud si jakožto křesťan 
či Žid začnete dávat do nosu za denního svět-
la. Naopak v izolovaných oblastech a v zemích 
konzervativních, jako je Saúdská Arábie či třeba 
Senegal, se lidé cítí pohoršeni i prostým vystavo-
váním jídla během půstu. Cizinci mohou být ne-
příjemně překvapeni drakonickými, až nesmysl-
nými tresty a pokutami, které se za takovéto pro-
hřešky udělují. V přistěhovaleckých komunitách 
může být tento svátek v rámci všeobecného sho-
nu a přizpůsobení se západnímu rytmu života 
zcela opomenut, nebo naopak bývá slaven s ješ-
tě větším, až ostentativním důrazem jako něco, co 
posiluje pocit jednoty uvnitř malé komunity. 

Cestujete-li do země obývané muslimy, je dob-
ré si dopředu zjistit, zda některá část vaší cesty 
nezasahuje do období ramadánu, případně jaká 
omezení to může v tom daném konkrétním mís-
tě znamenat. Nejde totiž jen o omezení jídla. Tu-
risté mohou být nepříjemně překvapeni nepří-
stupností vybraných památek, jakož i brzkým 
zavíráním úřadů a obchodů, neboť ramadán 
je i mezi zcela sekulárními muslimy obdobím 
s částečně svátečním režimem.

Ramadán je pro většinu věřících muslimů obdo-
bím posílené zbožnosti, kdy se lidé scházejí v me-
šitách, či naopak vyhledávají samotu a v mod-
litbách či prostém rozjímání bilancují uplynulý 
rok. Velké rodinné večeře při přerušení půstu 
jsou příležitostí pro setkávání a posilování vzta-
hů v rámci velkých mnohageneračních rodin, ty-
pických pro islámské prostředí. Kuriózní je, že 
největší spotřeba potravin v muslimských komu-
nitách je zaznamenána právě během ramadánu. 
To, co si lidé nemohou dopřát během dne, si totiž 
bohatě vynahrazují v noci. Dodnes vzpomínám 
na nádherný vonný opar, do něhož se v odpoled-
ních ramadánových hodinách oděl celý starý Je-
ruzalém. Zatímco denní doba je časem pro zbož-
nost a střídmost, večer po setmění se slaví. 

Meditace i vášně 

Ramadán, jakožto období, v němž si muslimo-
vé připomínají svou identitu, bývá také obdo-

bím zvýšené politické aktivity. Některé země 
mohou být v tomto období neklidné, národní 
a náboženské vášně jsou silnější, kázání v me-
šitách naléhavější. Bohužel, během ramadánu 
každoročně umírají tisíce lidí v důsledku tero-
ristických útoků. Řada organizací, zaštiťujících 
se čímsi, co nazývají „autentickým islámem“, 
nemá problém spáchat v tomto období útok na 
mešitu a zabít stovky věřících. Období ramadá-
nu, v němž si muslimové připomínají své koře-
ny, se tak bohužel může stát i obdobím, v němž 
jsou všechny tyto kořeny pošlapávány.

Ačkoliv není ramadán zdaleka jediným svát-
kem v rámci islámu, je právem nejznámějším. Je 
to období, kdy lidé mají možnost cítit své koře-
ny a uvažovat o svém životě. Je to období, kdy je 
možno napravit učiněné křivdy, jakož i dohnat 
zanedbané modlitby. Návštěva islámské komu-
nity v období ramadánu sice vyžaduje od pří-
chozího nejvyšší úctu a pokoru, je však jedineč-
nou příležitostí k poznání našich blízkých vzdá-
lených sousedů z nové perspektivy.

Zbyněk Tarant – Persi (26 let), Most/Plzeň
Autor je studentem Centra blízkovýchodních 

studií ZČU v Plzni a aktivistou Ligy proti 
antisemitismu

Foto: Zbyněk Tarant – Persi

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU | myšlenky
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Víza

Před samotným odletem do Sydney je potřeba 
vyřídit si vízum. Pro nás je nejbližším konzulá-
tem ambasáda ve Vídni. Naštěstí si lze víza vy-
jednat on-line a razítko do pasu dostanete až na 
letišti v Austrálii. Já vyrazil na studentská víza 
s možností legálně pracovat max. 20 h týdně. Na 
turistická víza lze v Austrálii studovat, ale ne 
pracovat. 

První dojmy 

Po pár dnech jednoznačně pozitivní. V samot-
ném centru je největší koncentrace mrakodrapů, 
nejvýznamnějších bank, obchodních společností, 
luxusních hotelů a samozřejmě barů, klubů a re-
staurací s nabídkou jídel ze všech koutů světa. 
Skvělým místem k odpočinku, k obědu, opalová-
ní nebo jen procházení je Hyde Park, jeden z nej-
větších parků v samotném centru města. Často 
tam chodíváme s kamarády z kurzu obědvat. 

Na skok u protinožců

Maroubra Beach

CESTOVÁNÍ PO KONTINENTECH
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Nemůžu říct, že bych po pár týdnech nějak výrazně poznal Sydney, ale můžu se podělit 
o několik postřehů a prvotních dojmů.
Sydney leží na jihovýchodním pobřeží Austrálie ve státě New South Wales, který je zá-
roveň historicky nejstarší a je zde koncentrována většina celkové populace. Samotné 
město má něco přes čtyři miliony obyvatel…



41

Prvním výrazným překvapením je vysoké pro-
cento asijské komunity ve městě. Na každém 
kroku potkáváte lidi z Číny, Koreje, Japonska, 
Thajska nebo Indonésie, kteří tu mají své vlastní 
komunity. Oproti Evropě jsou tu lidé mnohem 
méně konzervativní a více si užívají života. 

Je to na první pohled patrné na stylu oblékaní. 
Nejvíce dominují Japonci se svými výstředními 
oblečky, s kterými by se u nás nikdo neodvážil 
vyjít ani na ulici (šaty à la princezna, uklízečka 
ze starých fi lmů 60. let nebo jen tak zastřižené 
kalhoty, že jsou vám vidět vnitřní kapsy). 

Australané jsou velice vstřícní, ochotní a poho-
doví lidé, není problém se kdykoliv na ulici ze-
ptat na kdejakou hloupost, rádi se vám pokusí 
pomoci. 

Samotná životní úroveň v Sydney je na mno-
hem vyšší úrovni než u nás. To platí zejména 
v přístupu k zákazníkovi, kdy se nestane, aby 
vás neuvítali s úsměvem – konkurence je zde 
příliš veliká. Zřízení studentského účtu v bance 
trvá nějakých deset minut, internet banking asi 
čtvrt hodiny a platební kartu dostanete k užívá-
ní ihned. S sebou stačí mít jen pas a potvrzení, že 
jste student (CoE – Confi rmation of Enrolment).

Noční život v Sydney

Určitě s sebou noste doklad prokazující plno-
letost, téměř jistě vás budou před vstupem do 
baru nebo klubu kontrolovat. Stačí pas nebo ři-
dičský průkaz, libovolný studentský průkaz 
stačit nebude, ty se tu dost často snaží mládež 
falšovat. Rovněž se vám může stát, že vás ne-
vpustí do klubu v kraťasech. Častěji nebudete 
vpuštěni kvůli žabkám nebo sandálům, abyste 
si případně neporanili chodidla o náhodně roz-
bité sklo na podlaze. Ve většině barů, hospod 
a na veřejných místech je zakázáno kouřit, pře-
sto některé bary mají vyhrazený otevřený pro-
stor pro milovníky nikotinu. 

Rovněž nedoporučuji dohadovat se s vyhazova-
či podniku, mají právo vás v případě ohrožení 
zpacifi kovat. Ale myslím, že už jen pohled na ně 
budí dostatečný respekt, tuto práci zde totiž vět-
šinou vykonávají hodně namakaní Maurové. 

Cena za alkohol je nepodstatně vyšší než u nás. 
V případě, že je nějaký z hostů více společenský, 
má obsluha podniku plné právo neprodat další 
alkohol a v případě, že by byl host neoblomný, 
barman má právo to řešit s ochrankou, která ho 
pak z baru stoprocentně dostane. 

Hledám práci

Zde určitě platí pravidlo znát někoho, kdo na 
daném místě pracuje a doporučí vás. Rovněž se 
vaše šance hodně zvyšuje, pokud máte reference 
z předchozí práce, a to nejlépe z Austrálie, což 
nově příchozí mohou stěží splnit. Takže nezbý-
vá nic jiného než sepsat životopis, nasadit úsměv 
a jít na pohovor, případně trail, kde si vás na-
nečisto vyzkouší. Velký důraz se klade na to, jak 
mluvíte a rozumíte anglicky – čím lépe, tím vět-
ší pravděpodobnost, že dostanete lépe placenou 
práci. Důležitou roli hraje rovněž váš zevnějšek, 
samozřejmě podle práce, kterou hledáte.

V Sydney se dá za peníze absolvovat nespočet 
kurzů na cokoliv. Poté vám vystaví certifi kát 
a vy jej pak můžete uvést v životopise. Existuje 
zde například kurz, ve kterém vás naučí připra-
vovat čtyři druhy kávy. Tyto kurzy ale slouží 
hlavně k tomu, aby z vás dostali peníze. Jedinou 
výjimkou je kurz RSA (Responsible Service of 
Alcohol). V případě, že chcete pracovat v baru 
nebo hospodě a máte kontakt s alkoholem, pak 
se bez RSA většinou neobejdete. Kurz trvá zhru-
ba nekonečných čtyři až pět hodin a po úspěš-
ném napsání testu dostanete ihned certifi kát 
s vaším jménem. To vše za 65 $. 

CESTOVÁNÍ PO KONTINENTECH | myšlenky
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Mrakodrapy na každém kroku
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Hledám kam hlavu složit

V případě, že jedete do Sydney na vlastní 
pěst a hledáte ubytování, doporučuji servery 
http://www.fl atmates.com nebo http://sydney.gum-
tree.com.au. Rozhodně se vyplatí si co nejdříve 
sehnat australskou SIM kartu – většina lidí na 
sebe nechává pouze telefon. Pokud najdete 
bydlení s nezařízeným pokojem, rozhodně ne-
choďte do prvního obchodu, na internetu na-
jdete použitý nábytek nebo vybavení výrazně 
levněji a v rozumné kvalitě od studentů, kteří 
se vracejí domů. Dost věcí lze najít i přímo na 
ulici ☺ Cena za bydlení se odvíjí podle toho, 
kde chcete bydlet, a počtu lidí na pokoji (ob-
vykle dva nebo tři, být sám na pokoji je již sko-
ro luxus). Ceny se pak pohybují v rozmezí od 
110–270 $ za týden.

Co říci na závěr? Snad jediné srovnání s ČR, kte-
rého jsem si na první pohled všiml. Lidé tu pro-
stě chtějí vypadat dobře a podle toho o sebe taky 
dbají. Kdekoliv ve městě potkáte sportující lidi 
všech věkových kategorií. Ať už jde jen o pouhé 
běhání, jízdu na kole nebo jógu. A slečny tu cho-
dí mnohem lépe oblékané než u nás, a to je mys-
lím opravdu škoda… ☺

Pavel Matějíček (27 let), tč. v Austrálii
Foto: archiv autora

http://www.fl ickr.com/photos/7241043@N05
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Zajímavosti

Opalování
V případě, že do Austrálie přijedete v létě 
(v době evropské zimy), mažte se nejvyššími 
faktory opalovacích krémů. Doporučuji po-
řídit si ho až tady, protože některé krémy 
z Evropy by nemusely stačit. Důvodem je 
největší ozonová díra na Zemi nacházející se 
právě nad Austrálií a tím i zvýšené riziko ra-
koviny kůže. 

Žraloci
Při koupání v oceánu na vás číhá nebezpe-
čí v podobě žraloků. Jejich výskyt se za můj 
pobyt zde nepatrně zvýšil, dokonce nastal 
případ, kdy žralok napadl potápěče přímo 
v zátoce v Sydney Harbour, kde žraloci nor-
málně nebývali. 

Pavouci
Nepříjemný může být zdejší výskyt jedněch 
z nejjedovatějších pavouků na světě. Jme-
novitě Sydney funnelweb spider, který je velice 
agresivní a v případě kousnutí může smrt 
nastat do čtyřiceti minut. Nebezpečným a je-
dovatým pavoukem je rovněž Redback spider 
podobný černé vdově. Ale netřeba se až cho-
robně obávat, již po mnoho let zde v Syd-
ney nebylo prokázáno žádné úmrtí připsané 
těmto pavoukům.

Doprava
Možná to pro někoho nebude novinka, ale je 
dobré připomenout, že v Austrálii jako bý-
valé kolonii Velké Británie se jezdí obráceně 
než u nás, tj. vlevo ☺

Cestování
Přestože o Australanech obecně platí, že jsou 
velice pohostinní a přátelští, buďte zdravě 
obezřetní. Podle statistiky se v Austrálii po-
hřešuje kolem třiceti tisíc lidí ročně. Přestože 
se většina do měsíce najde, deset procent lidí 
zmizí bez beze stopy. Osobně se přikláním 
k názoru,že většina z nich zmizí v buši nebo 
poušti kvůli neznalosti terénu či podcenění 
vlastních sil.

Redback spider
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Za posledních přibližně dvě stě let se svět ne-
uvěřitelně změnil, přinejmenším jeho bohatší 
část. Je to zvláštní – asi bychom v dějinách ne-
našli větší a rychlejší skok než ten, který provází 
právě dobu rozmachu průmyslu. 

Tím, že se nás toto období dosud tak živě do-
týká, vzniká spousta otázek. Například ta, jak 
se nám daří se se zásahem industriálu do na-
šeho světa vyrovnávat. Industriál samotný tady 
chápejme jako všechno to, co člověk vytvořil 
v souvislosti se svou průmyslovou činností, ať 
už máme na mysli hmotné věci či různé nehma-
tatelné projevy.

Inu – je asi zřejmé, že plánovaným ničením stop 
této kapitoly naší minulosti si příliš nepomůže-
me. Například opuštěné průmyslové prostory, 
ač třeba už dávno nepoužívané a na další vy-
užití čekající, nám nabízejí slušnou dávku pod-
nětů k uvažování. 

Ptejme se tedy například na to, co nám industri-
ál vlastně přinesl, či možná ještě přináší. Mys-
lím, že to jsou dvě hlavní věci: na jedné stra-
ně zvýšený blahobyt a zjednodušení života po 
stránce hmotné, na druhé straně prohloubení 
problému s pochopením světa i vůbec se svě-

tem jako celkem. Zdá se, že hmatatelné věci 
a náš vztah k nim dostaly přílišnou přednost 
před vztahem k naší duši. Můžeme také říci, že 
právě zaujetí pro to, jak si život co nejvíce zjed-
nodušit, nás mimo jiné odvádí od vděčného po-
stoje k okolí, které často vnímáme jako nakupe-
ninu samozřejmostí, což nám ke štěstí většinou 
příliš nepomáhá. Přitom to není nepřekonatelný 
problém, třeba by stačilo jen se občas ohlédnout 
se a hledat souvislosti – třeba mezi industriálem 
a námi. 

Jistě bychom našli mnohé další kladné i záporné 
vlivy průmyslové éry, ale asi bychom se ani pak 
nedokázali rozhodnout, jak dopad industriálu 
na náš svět vlastně hodnotit. Podle mne je dů-
ležitější vypátrat to pozitivní, co se z něj mů-
žeme naučit. A tak, pokud odkaz industriálu 
a průmyslu obecně je v něčem takto cenný, je 
to hlavně v onom příspěvku k našemu poznání 
světa. Tím myslím to, že nám může pomoci spo-
jovat jakási „bílá místa“ v našem vědomí o svě-
tě s tím, čemu už rozumíme. Jestli takové po-
znání pak využijeme, už je výzvou pro každého 
z nás. 

Václav Dostál – Václavka (19 let), Studénka
Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

NA SKAUTSKOU NOTU | myšlenky

Industriál: cenné kulturní dědictví, 
nebo negativní lidský pozůstatek?
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Před více jak třiceti lety – skoro se bojím to čís-
lo napsat, jak je to dávno – jsem začal procházet 
Čechy. Sbíral jsem tehdy velmi aktivně minerá-
ly. Silná touha nalézt a vlastnit mne zaváděla do 
malých zapomenutých lůmků a později do sta-
rých štol. Nechci na tomto místě vypisovat zá-
žitky, které několikrát končily téměř smrtí. Byla 
to bohatýrská éra a dnes si myslím, že jejím úče-
lem bylo naučit se spolupracovat se zemí. Při 
sbírání minerálů máte totiž okamžitě zpětnou 
vazbu – pokud napůl intuitivně, napůl ze zku-
šenosti objevíte novou či dávno zapomenutou 
lokalitu, tak vám samotný nález sdělí, jak dobře 
pracujete s přírodou. 

Deset let jsem potom kopal v jeskyních. Nepotře-
boval jsem už vlastnit kameny, byl jsem obklopen 
prvkem země. Hledání nových podzemních pro-
stor je ještě náročnější na znalosti a cit, než hle-
dání kamenů. Hodně se přitom sžijete s jílem. 
Přehlížím-li dnes tyto roky mám silný, ale ne ne-
příjemný pocit bloudění v podzemních říších, 
hrubého dotyku skal a práce s hlínou. A opět ne-
chci mluvit o zážitcích, jen s údivem přemítám 
o místech, která jsem tehdy navštívil nebo v nich 
pracoval a nepochopil je – třeba Propast mrtvých 
na Tobolském vrchu, kam byli shazovány lidské 
oběti. Nepochopení se vůbec táhne celými těmito 
roky, naštěstí zkušenost ač zapomenuta, zůstává.

Včely Neviditelného –
Probouzení místa
Místo je místo v srdci, je to vztah.

Václav Cílek (*1955) je český přírodovědec, klimatolog, spisovatel a významný myslitel v českém 
intelektuálním prostředí. Přeložil Tao te ťing a soustavně se věnuje tématu krajiny, čímž může být 
pro mladé lidi, rovery, obzvláště zajímavý a inspirativní.

Kolik nám toho Země o sděluje? Kolik z toho slyšíme a vnímáme?
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Tehdy jsem navštívil mnoho obcí, vrchů a dolů, 
kam člověk normálně nemá důvod jezdit. Ne-
vím, jestli to platí pro každého, ale já potřebuji 
v místě pracovat, nějak se jej fyzicky dotýkat, 
vykonávat určitou námahu, abych začal chá-
pat. Neumím přijít a vcítit se. Musím něco dělat 
a teprve navečer po práci, když se dívám kolem 
sebe, se mi objasňuje, kde jsem. Přichází to ob-
vykle skrze hlínu, horniny nebo samotnou zem. 
Není to bystrá myšlenka ani vše pronikající me-
ditace, vane to zemí a přichází to k člověku, ale 
častěji ne. Jsem trpělivý, nemusím přijít, pocho-
pit, mít zážitek, vhled. Jsem poutník ne doby-
vatel. Nevstupuji do zavřených dveří, nemám 
šperkovnici s uloupenými tajemstvími.

Posledních asi deset let soustavně procházím 
posvátná místa, pravěká hradiště, kláštery, ro-
mánské kostelíčky, skály podivných tvarů, ri-
tuální jeskyně a pískovcové převisy s obětišti 
starými skoro deset tisíc let. Byly doby, kdy 
jsem o těchto místech chtěl napsat knihu, pro-
tože tuším, co vše mi dala. Nemám dnes touhu 
vlastnit kameny, objevovat jeskyně a psát knihu 
o posvátných místech. Jsou tu, mnohé z nich se 
dají snadno nalézt – stačí si přečíst legendu na 
druhé straně turistické mapy. Trvalo mi to dva-
cet let, zničená kolena a bolavá záda, než jsem 
se přiblížil k tajemství, k bytosti místa. Můžete 
to udělat také, zanechávám stopy, ale neukazu-
ji cestu pro ostatní. Nevidím ostře a nechci ni-
koho plést. Neshromažďuji, raději zapomínám, 
aby v mysli bylo ještě místo na věci, které tepr-
ve přijdou. Viděl jsem toho víc, než do konce ži-
vota pochopím.

Následující text jsem začal psát před deseti lety 
po týdenním putování podzemím mezi Bristo-
lem a Avebury. Nezapomenu na neuvěřitelné, 
skoro 50 km dlouhé podzemní bludiště v Monic-
ton Farleigh Quarry u Corshamu. Dávno opuš-
těný podzemní lom zde ústil do obrovitého skla-
diště z druhé světové války, které bylo plné za-
rezlé techniky. Ona hlubina země a válečná tvr-
došíjnost Britů vytvořila dobrý úvod k pochopení 
Avebury. Zásobník se zarezlými nábojnicemi 
není tak daleko od trilithonu v Stonehenge, jak se 
nám dnes v jiných časech může zdát. Mnoho pra-
věkých posvátných míst souvisí s tak podivnými 
záležitostmi, že do nich vstupuji s opatrností ces-
tovatele v neznámé vesnici na Balkáně. 

Mnohem lépe chápu ty krajiny a ta místa, kde 
jsem se dostal do podzemí nebo alespoň spal 
v přírodě. Země sama nakonec sděluje nejvíc 
tomu, kdo se neptá moc hlasitě. Ta nejlepší ta-
jemství se nám jen připomínají, ale neukazují. 

Tehdy pod Silbury jsem začal (sám pro sebe) 
skládat „Poutníkova pravidla“. Dokončil jsem 
je o dva roky později v Labských pískovcích 
a zapomenul. Zde jsou – a nechtějí být brána 
příliš vážně, protože bytost místa a bytost člo-
věka se nedá vtěsnat do jednoho schématu:

Pravidlo domova
Člověk je doma v jedné krajině, někteří ob-
sáhnou dvě či tři krajiny, ale ne víc. Každá, 
byť malá památka místa, kde jsme doma, 
je důležitější než velká památka jiné kraji-
ny. Ale přesto potřebujeme jezdit do ciziny 
– kvůli srovnání, kvůli poznání malosti do-
mova i uvědomění si, kam patříme.

Pravidlo resonance
Důležitější je malé místo, se kterým sou-
zním, než velké poutní místo, kde jsem jen 
návštěvníkem.

Pravidlo nenahraditelnosti
Existují místa, která nejdou nahradit žádný-
mi jinými místy. U nás to je například Vy-
šehrad, Velehrad a Říp. Jsou nenahraditelná 
města jako Znojmo a Praha.

Možná nám krajina sděluje víc než si myslíme
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Pravidlo vanutí
Duch vane, kam chce, ale někam chce víc. 
Málokdy vnímá „duše v nás“ přímo „duši 
okolo nás“. Nejsme andělé, potřebujeme 
hmotného prostředníka – místo či předmět. 
Patří jim úcta, ale ještě větší tomu, kdo jimi 
hýbá.

Pravidlo různých pohledů
Někdo vnímá krásu místa, jiný mýtus či po-
ezii, jiný rozumí náboji a proudům ener-
gií. Žádná z těchto cest není nadřazená jiné. 
Mnozí prohlašují, že vědí kudy a jak proudí 
skrytá síla – ale to je často jen poznání tech-
nika, který ví, jak je „věc“ udělána, kudy ve-
dou dráty, aniž by vnímal jiné stejně důležité 
(nebo důležitější) aspekty. Málokdo je ustro-
jen tak, aby naslouchal více můzám.

Pravidlo pokličky
Některá místa a dokonce celé krajiny jsou 
otevřené a přátelské, jiné jsou kryty poklič-
kou – uzavřené či zraněné a trpící. Hlouběji 
je třebas nějaký pokřivený, ale přesto krás-
ný vnitřní život. Příklad: větší části Kruš-
ných hor a Sudet obecně. Jsou také krajiny 
jako Český kras, jejichž bytost uniká, skrývá 
se v ponorných řekách a jen málokdy vystu-
puje k povrchu. Můžete v nich žít roky a ne-
zahlédnout ji. Neznamená to však, že není.

Pravidlo návratu
Tak jako mezi lidmi existuje láska na první 
pohled, tak existuje mezi člověkem a místem. 
Většinou je však nutné se vracet, pozorovat 
a sžívat se. Opravdu silná místa se otevírají 
třeba jen na pár hodin za celý rok. Je nutné 
sem přicházet za různých denních a ročních 
dob. Vhodné jsou chvíle, kdy zrak ztrácí jas-
ná měřítka – za mlhy a ve tmě. Některá mís-
ta ( a některé pravdy), se ukazují, jen když na 
ně není jasně vidět. Zážitek z Avebury: síla 
jak obří krtek se pomalu propracovává k po-
vrchu a pak se stáčí do hloubky a neznáma. 
Jindy jsem ho již nezastihl.

Zákon pomalého přibližování
Představa, že je možné přijet autem, pobýt 
a porozumět je na většině míst iluzorní. Ně-

která místa jsou plachá, jiná se chovají jako 
generální ředitel – přijmou vás, ale bude-
te čekat. Vím o jednom místu (určitě jich je 
mnoho, ale neměl jsem na ně čas), kde je nut-
né přibližovat se tři dny. K neznámým po-
svátným místům nikdy nepřicházíme přímo, 
je lepší jít pomalu, váhat, místo nejprve obe-
jít a pak se přiblížit. Neznámé místo je ne-
jenom to, které neznáme, ale také to, které 
nezná nás. Některá místa vyžadují velkou 
úctu, jinde je na překážku a úsměvem sve-
deme víc.

Pravidlo přátelského pošťuchování
Chceme-li poznat nějaké místo, je třeba stří-
dat aktivní a pasivní přístup. V aktivní čás-
ti setkání člověk šťouchne do místa s otáz-
kou: Kdo jsi, prosím? Pak se obvykle nic ne-
děje, místo žije v jiném času než člověk, pak 
někdy následuje odpověď. Rychlé odpovědi 
bývají zavádějící.

Pravidlo posvátných her
Jsou místa či linie, kde se dějí neobvyklé 
věci a citliví lidé vídávají neobvyklé obrazy. 
V mnoha případech tyto jevy odkazují ke 
skutečným událostem a zasluhují pečlivou 
pozornost. Je však mnoho míst hravých či 
nadaných zvláštním (někdy zlomyslným 
humorem), která produkují obrazy, jež ne-
mají být vysvětlovány.

Pravidlo završování
Místo, které je bytostí, dospívá a roste. Může 
mít několik pravěkých významů, pozdější 
křesťanskou duši a dnes třeba hlubinně eko-
logický význam. Na místech bývá něco od 
přírody a něco od lidí. Něco poměrně stálé-
ho, ale také něco proměnlivého, co oslovuje 
každou dobu jejím vlastním způsobem. Ně-
která líná a nepořádná či očarovaná místa si 
pletou dobu nebo zaspí celé věky a pak se 
probudí do doby, ve které se dobře neorien-
tují. Některá místa se podobně jako lokální 
magnetické pole posouvají až o několik de-
sítek metrů během několika staletí a střídavě 
či trvale slábnou.



Nebýt tohoto posledního pravidla, tak bych tuto 
zprávu asi nepsal. Jenže probouzející se země si 
přeje být navštěvována. Opakovaně vidím, jak 
jsou místa v Čechách zarezlá a nepoužívaná. 
Ale rozhýbávají se. Roste počet tichých pout-
níků. Na kamenech a v lesích člověk stále čas-
těji narazí na drobné obětiny – kytičku z obi-
lí, péro ptáka ve vřesovém svazku a kruh z ulit 
hlemýžďů.

Mé sdělení je jednoduché: bohové země se pro-
bouzejí, nastává čas změn, říkám si s radostí 
a obavami.

Úryvek je z knihy Krajiny vnitřní a vnější
Otištěno s laskavým svolením autora 

Václava Cílka
Foto: Kristýna Drápalová – Kika

pozvánka 

Pravidlo vzájemného probouzení
Poutěmi na místa probouzíme a ozdravuje-
me zemi, která nám to oplácí. Místo v krajině 
odpovídá místu v srdci.

Bohové se probouzejí, nastává čas změn
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Zprvu jsem byl této změně nakloněn, ale když se 
dnes, po půl roce, vracím do rodného města, pociťu-
ji, jak moc mi život v rušném prostředí nevyhovuje. 

Všechno je to jeden velký hon za chtíčem. I pro 
mě to byla výzva. Úspěšně se odrazit ode dna 
a začít nově žít v neznámém prostředí. Jenže to, 
co mi tento chtíč přinesl, jsou věci více než ne-
žádoucí. Nejlepším přítelem člověka se stává ne-
ustálý stres, nedostatek času na cokoliv, zamra-
čenost většiny dní. A když by si někdo chtěl tro-
chu orazit, prostředí mu to jednoduše nedopřeje.

Domluvil jsem si setkání s jedním z kamarádů, 
kteří zůstali věrni malým uličkám, známým 
stezkám a stálým lidem ze sousedství. Plný oče-
kávání jsem zvědav, co všechno se za tu dobu 
změnilo. Kamarád dorazil přesně tak, jak mi 
utkvěl v paměti. „Žádná změna,“ pomyslel jsem 
si. On mě však prvními slovy překvapil: “Hod-
ně ses změnil za tu chvíli.“ Tato slova se hluboce 
zaryla do mé mysli, protože jsem na sobě moc 
změn nepociťoval. I když, měl jsem někdy pří-
ležitost podívat se na sebe do zrcadla, abych ne-
zaslepeně viděl, jak moc jsem se změnil? 

Odcházíme společně s jeho psem na trasu, kterou 
jsme spolu prošli již několikrát. Cestou probíráme, 
co všechno se za tu dobu změnilo. Jdeme kolem 
potoka, který šumí více, než kdy jindy. Mé konver-
zační schopnosti značně upadají a připadá mi, že 
procházíme krajinou, která je jiná, než si pamatu-
ji. Slabé sluneční paprsky ozařují zarostlé trsy trá-
vy podél cesty. První kvítky, první poslové jara se 
probouzí a mně v hlavě nespoutaně pulsuje krev. 

„Nepřijde ti, že se to tady změnilo?“ ptám se. Ka-
marád neváhá s odpovědí: „Je to tu pořád stejný. 
Chodívali jsme tu přece tolik let, to si to nepama-
tuješ?“ V duchu se ptám, jestli opravdu nevidí 
ty změny, co já. Přijde mi, jako by ke mně každý 
kousek zeleně promlouval nějakým zakázaným 
jazykem, který nejsem schopen rozluštit. 

Jdeme dál cestou k lesíku uprostřed pole, kde 
jsme se kdysi schovávali před výplody našich 
bujných dětských fantazií. Mezitím se nebe mírně 
zatáhlo a mraky se na obloze ženou jako uprch-
lí vězni za svobodou. Mlčky svými plátěnými 
botami našlapujeme na kamenitou cestu, když 
vtom se z nebe začnou sypat sněhové vločky. 

Ačkoliv po sněhu už dlouhou dobu není ani 
památka a bílou peřinu dávno vystřídaly zele-
né koberce, z nebe padají ta studená bílá štíst-
ka. Pohlížím vzhůru a můj pohled kličkuje v té 
změti slalomových drah. V uších mi znějí po-
divné tóny a já žasnu nad tou čistotou. Těmi 
tóny v mých uších je dokonalá harmonie ticha, 
kterému jsem za tu dobu již odvykl. 

Má mysl začala bloudit vzdušnou oblohou. V tu 
chvíli jsem se cítil jako sněhová vločka. V mys-
li jsem se snášel kolébavým směrem z šedého 
nebe a pozoroval svět okolo z ptačí perspektivy. 
Věděl jsem, že můj život je zpečetěn přistáním 
na zemském povrchu. Dochází mi, že nemám 
jiné možnosti, než si užít té krásné chvilky. Ne-
myslet na to, co přijde potom, ale vážit si toho 
nekončícího času ve vzduchové dráze. Jakmile 
jsem se společně s vločkou snesl na zem, vrátil 
jsem se zpět k sobě a svému kamarádovi.

Pomalu se vracíme a já tuším, co se změnilo na 
mně, na kamarádovi, na přírodě kolem. Za tu 
dobu ve stínu svých snů jsem zapomněl vní-
mat maličkosti okamžiku. Zapomněl jsem, jak 
krátký život čeká sněhovou vločku. Jaký odstín 
může mít stéblo právě rostoucí trávy. 

Říká se, že slepí lidé dokáží vidět to, co ostatní 
nedokážou. Já jsem oslepl hektickým životem, 
který mi umožnil vidět to, co jsem dříve neviděl, 
protože jsem to bral jako samozřejmost.

Martin Černý – Čejný (20 let), Veselí nad Lužnicí
http://czejny.blogspot.com

Jarní vločka
Půl roku uběhlo od té doby, kdy jsme se odstěhovali z malého města do velkoměsta. Do měs-
ta, které nikdy nespí. Do města, kde je každý cizí a člověk je ztracen mezi miliony blou-
dících duší, které se ženou za svými sny.



O víkendu 13. - 15. března 
se do Jaroměře rozjelo něko-
lik desítek členů přípravného 
týmu a servis týmu, aby si 
prohlédli pevnost a tábořiště, 
připravili a dohodli všechno 
potřebné k co nejvyšší mož-
né spokojenosti všech účast-
níků. A posbírali kila, kila, kila 
a kila odpadků...  

Tři INSPIRO prasátka po nocích pláčou. A proč? Protože 

na svůj cihlový INSPIRO domeček nemají dostatek cihliček. 

Opravdu chceš, aby INSPIRO bylo jen o několika aktivitách, 

na kterých se ostatní kmeny svezou bez vlastního přispění? Jasně že ne! Tak rychle svou 

kmenovou aktivitu pošlete na INSPIROmail obrok.inspiro@gmail.com. Prasátka čekají!

Máš pocit, že ses sice p ihlásil/a na OBROK, 
ale vlastn  toho víš o akci strašn  málo? 
Tak práv  pro Tebe jsou následující ádky. 

A co T  tedy krom  mnoha 
jiného vlastn eká?» Jedinečná možnost prohlédnout si barokní pevnost 

Josefov i v místech, kam by ses jako „běžný“ ná-
vštěvník nedostal/a

» V duchu roverského hesla „Sloužím“ trocha té služby, 
aby ze setkání 1400 rangers a roverů měli něco také 
„normální“ lidi. Možností jak pomáhat bude spousta, 
například se zapojit do obnovy pevnosti samotné

» Neopakovatelná příležitost INSPIROvat ostatní 
české i cizí rovery a rangers skvělými aktivitami, 
které vás baví v kmeni – DOPORUČUJEME!!!

» Výběr mezi několika různými programy každý 
večer. Mezi nimi najdeš koncerty, posezeníčka 
a promítání

» Možnost zapojit se do nového výchovné-
ho programu, který se vytváří pro rovery 
a rangers

V eshopu si můžeš objednat 
fakt suprový věcičky a na fóru 
OBROKu zkusit sehnat volná 
místa, kámoše na cestu do 
Jaroměře nebo spolubydlící 
do stanu.
A stále můžeš hrát Kachmana 
pro ukrácení chvíle, než ko-
nečně začne OBROK.

Pod pokli kou OBROKu 09
Nahlédněte pod pokličku příprav výjimečné 

akce pro rovery a rangers z celé republiky...

INSPIRO

Pro další informace a podrobnosti 

sleduj www.obrok09.cz



Přicházím k tobě blíž
chci se ti oddat
celou svou živelností
tak jak to jen dovedu

Přijď ke mně blíž
a zažiješ tu každoroční rozkoš
budu tě jemně laskat
spolu dosáhneme vrcholu

Prožijeme naše chvíle
ty slunečné i deštivé dny

jednoho dne tě však opustím
abychom se za rok opět setkali

Nemysli na zítřek
oddej se mi teď
nečekej až ustane déšť
pohlaď mne po tváři

Jsem tady jenom pro tebe

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


