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Má malá revoluce, pěstování 
všímavosti a jiné radosti

Seděla jsem v pokoji s výhledem na tři bloky domů 
v socialistickém duchu a dívala se do malého pro-
storu, ve kterém bylo stále ještě možné zahlédnout 
oblohu, a modlila se za déšť. Bylo dusno po celý ten 
den i dva předchozí a ten lepivý pocit ze vzduchu 
i z mých vlastních výčitek a nejistoty se už nedal 
vydržet. Nedokázala jsem se ale zvednout z pro-
šedlého, postaršího křesla a měla jsem na sebe za 
to vztek. V hlavě se mi bez přestání točil ten můj 
malý, ale přesto dynamický mikrosvět. Tělo se 
nehýbalo, odmítala jsem ho pustit ke slovu, radši 
jsem dávala přednost myšlenkám. Přemítala jsem 
o tom, co se stalo, ale odpověď nepřicházela, stejně 
jako tolik vytoužené kapky. Kam se najednou po-
děla má životní síla a schopnost rozhodnout se? 

Najednou jsem si všimla, že ze zaprášeného para-
petu slézá maličký, téměř neviditelný brouk. Zdá-
lo se, jako by spíše tak nějak hopsal nežli lezl. Po-
zorovala jsem, kam se vydá. Na to, jak byl malý, 
byl velmi rychlý a zanedlouho dohopsal až na 
zem. A v tu chvíli se má pozornost, moje ještě ne-
příliš nevypěstovaná všímavost, přesunula z ma-
lého tvora na nepřehlušitelný vír energie v nohou 
i v rukou. Nechápala jsem, jak jsem si toho mohla 
nevšimnout, jak jsem dokázala myšlenkami, které 
nikam nevedly, přehlušit všechno ostatní. Po sto-

pách brouka jsem se vydala směrem ke dveřím, 
nazula sandále a rozhodla se nerespektovat pra-
vidla broučích závodů a vyběhla ven. Najednou 
jsem měla tolik vůle přijít problému na kloub. 
S lehkým vánkem, který jsem ucítila v zádech, 
jsem se vydala směrem k Dunaji. Nechala jsem 
k sobě promlouvat jen svou všímavost, která mě 
zavedla až ke konkrétnímu místu. Zdá se mi to, 
nebo tomu místu opravdu buší srdce? Buch buch, 
buch buch. Uchem přilepená k zemi jsem jedním 
okem vzhlédla k ohromnému mraku, který přivál 
silný vítr. Netrvalo dlouho a kapky mi brzy tlouk-
ly o celé tělo. Dostala jsem svou odpověď, přišel 
pocit úlevy a štěstí, po dlouhé době se dostavil 
i důvod k radosti, k životu. Po návratu domů jsem 
cítila důvěru v sebe i ve své schopnosti a mohla 
jsem se znovu, aktivně, bez otupujících výčitek 
a otázek bez odpovědí pustit do práce. S počína-
jícím létem vám, milí a snad i věrní čtenáři, chci 
popřát, abyste měli vždycky dost síly a odvahy 
na hledání rovnováhy mezi city a rozumem a ne-
nechali jedno válcovat druhé. A do toho léta vám 
posílám i trochu letního, ale hlavně inspirujícího 
čtení (Červená pozvání prosycená emocemi, Kul-
turu podle Kiki i Caeshe, Práva zvířat, Země ne-
uvěřitelných rozdílů, O studiu, pozitivní psycho-
logii, naslouchání a porozumění a mnohé další).

J. 
Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum, Vojta Petr
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Tělo se nehýbalo, odmítala jsem ho pustit ke slovu, 
odmítala jsem stát problémům čelem Déšť se snesl na ramena, dostavila se i úleva

Úvodník



pozor změna

Vážení činovníci, vážení čtenáři 
skautského tisku,

jistě jste v minulých měsících zaregistrovali, 
že skautské časopisy se po 4 letech opět chys-
tají na velkou změnu vydávání a distribuce. 
Valný sněm doporučil Náčelnictvu Junáka 
vydávat skautské časopisy pro všechny členy 

v rámci registrace v Junáku. Náčelnictvo pak 
dlouze hledalo nejvhodnější varianty a kon-
krétní model a detaily fungování nového mo-
delu. Prostřednictvím své pracovní skupiny 
připravilo harmonogram příprav a zahájení 
nového vydávání. Protože se tato změna do-
tkne každého registrovaného člena, prosím 
čtěte pozorně!

POZOR 
ZMĚNA

Skautské č
    od září 2
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Velké změny se chystají, je to i na vás, čtenáři
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1. časopisy pro děti nyní nepředplácejte

Od září 2009 nebudou dočasně pravidelně vy-
cházet časopisy SKAUT a Roverský kmen tak, 
jak jste byli dosud zvyklí. Pouze Skautský svět 
a Skauting vyjde v tištěné podobě v září a v pro-
sinci. Automaticky zdarma jej dostanou v září 
všichni činovníci jako dosud a v prosinci všich-
ni registrovaní dospělí a činovníci navíc s přílo-
hou Skauting. Předplatné má tedy smysl pouze 
u neregistrovaných členů. Předplatné časopisů 
pro děti bude opět možné až od února 2010. 

2.  v září vyjdou nultá čísla všech nových 
časopisů k připomínkování

Nové redakce skautských časopisů pro vás již 
nyní začínají připravovat nové skautské časo-
pisy. Ty budou představeny na přelomu srpna 
a září 2009. Krom Skautského světa a Skautingu 
budou publikovány pouze elektronicky v pdf. 
Budeme se snažit získat co nejširší zpětnou vaz-
bu tak, abychom mohli první tištěné prosinco-
vé časopisy doručit v takové podobě, se kterou 
bude naprostá většina spokojena. 

Redakce mají za úkol časopisy vytvořit tak, aby 
naplňovaly zadané cíle stanovené Náčelnictvem 
Junáka. Cíle i další informace o připravovaných 
časopisech najdete na http://krizovatka.skaut.cz/
tiskoviny/casopisy/spolkovy-casopis/. 

3.  v prosinci dostanou všichni členové
Junáka tištěný časopis

Začátkem prosince 2009 obdrží zdarma automa-
ticky všichni registrovaní členové Junáka tištěné 
číslo nového skautského časopisu. Automaticky 
bude přednastaven typ časopisu odpovídající 
věku či funkci člena. Časopisy budou všem po-

skytnuty s cílem představit se a zaujmout. Ča-
sopisy jsou vydávány pro členy Junáka a jen ta-
kové, které budou přijaty s tím, že se líbí a jsou 
přínosné, mají smysl. 

4.  v lednu a únoru bude možné v nové 
on-line registraci zvolit svůj časopis

V lednu a únoru bude probíhat nová on-line re-
gistrace, kde si každý člen bude prostřednictvím 
svého oddílového vůdce moci vybrat resp. změ-
nit přednastavený typ časopisu na jiný. Možné 
bude také časopis zcela odmítnout (registrační 
poplatek pak bude snížen o variabilní náklady 
– cca 30–40 Kč). Typ časopisu bude možné změ-
nit i kdykoli později. Registrační poplatek na 
rok 2010 bude všem navýšen o 40 Kč tak, aby 
bylo možné vydávání časopisů uskutečnit.  

5. od února pravidelně každé dva měsíce

Na základě registrace roku 2010 pak začnou vy-
cházet pravidelně nové skautské časopisy – pro 
vlčata a světlušky, pro skauty a skautky, pro 
rovery a rangers a pro dospělé. Činovníci na-
víc dostanou všitou metodickou část Skauting. 
První časopisy budou rozeslány na konci února, 
dále pak každé 2 měsíce 5× ročně. 

Věříme, že nový systém pomůže zvýšit kvalitu 
obsahu i formy, čtenost a využitelnost a efektivi-
tu při vydávání skautského tisku. A především, 
že budete spokojeni. Nový systém vám zjed-
noduší práci a přinese silný nástroj komunikace 
a posilování sounáležitosti se skautingem, prak-
tickou pomůcku pro činnost družin i jednotliv-
ců a metodickou podporu rádců a činovníků.

Pracovní skupina NJ pro časopisy
Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

é časopisy 
í 2009

POZOR 
ZMĚNA
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OBROK 09
Ve dnech 29. dubna až 3. května proběhl 
již pátý ročník celostátního setkání pro ro-
very a rangers – OBROK 09. Akce se usku-
tečnila v místy až romantických prostorách 
Ravelinu XIV, v bývalé vojenské pevnosti 
Josefov u Jaroměře. A taky na přilehlé lou-
ce, kde však probíhaly povětšinou aktivity 
účastníků jako vaření a spánek. Celkem se 
na OBROKu 09 sešlo přes 1 400 účastníků, 

o které se celých pět dní staraly desítky 
lidí ze servis týmu. 

Pro mnohé z organizátorů však akce začala 
již před více než rokem, kdy se utvářelo 
nejužší vedení akce, tzv. S-tým. A zřejmě 
jen oni vědí, kdy a koho napadlo sejít se 
v tak netypickém a zajímavém prostoru 
historické pevnosti.
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Příprava

Členové servis týmu se do Josefova začali sjíždět již 
několik dní před ofi ciálním zahájením. Práce bylo 
spoustu a bylo třeba ji zvládnout nejlépe do stře-
dečního poledne. To máte postavit ukazatele smě-
ru, ploty oddělující tábořiště od zbytku světa, ob-
čerstvovny, velké a malé pódium, navozit Toi Toiky 
(na OBROKu 09 to byl Johnny Servis☺) a připravit 
je na ostrý provoz, vymezit místa, kam je zakázán či 
omezen vstup… a před tím vším ještě samozřejmě 
nachystat spoustu věcí na různá místa.

Středeční odpoledne

Středeční slunce se postupně, se samozřejmostí 
sobě vlastní, posouvá ke druhé polovině své den-
ní cesty. Přípravné aktivity pomalu končí a den 
se stává ospalým a lenošivým. A to nejen díky 
počasí, které se nám snaží naznačit, že se blížícím 
létem rozhodně nenechá zahanbit. Ticho jen ob-
čas prořízne zvuk pedálů a proráženého vzdu-
chu, to když spěchající člen servis týmu šlape 
jako o závod, aby se dostal co nejdříve na druhou 
stranu areálu měřícího hodně přes kilometr.

Než to všechno začalo

A konečně se u hlavní brány objevují první 
skromné skupinky účastníků. Vzápětí se dobro-

volně podrobují registraci. „Co dělat teď, když 
ofi ciální program začíná až večer?“ ptá se jistě 
sám sebe nejeden právě registrovaný účastník. 
„Zkus se podívat do té žluté brožury, kterou jsi 
právě dostal,“ odpovídá ta bystřejší polovina 
jeho vlastního já. „Jo, ty myslíš obrokářský Han-
dbook!“ Chvilka zaujatého soustředění při lis-
tování a pak jásavé zvolání. „Něco tady píšou. 
Od 13 hodin probíhá paralelně řada aktivit. Při-
praveny jsou vodní hrátky, sauna, geocaching. 
A několik občerstvoven – Krčma Czech Lion, 
kavárna a klub deskových her Pekorinko, dvě 
čajovny… A když bude nejhůř, tak to jistí John-
ny Servis!“ Většina účastníků přichází ve chví-
li, když už se poslední zbytky světla po ma-
lých skupinkách jen tak nejistě povalují po okolí. 
Zbývá doladit poslední mouchy, které snad ještě 
v průběhu dne vyplavaly na povrch. Zkontrolo-
vat, že vše je OK. Tři, dva, jedna. Jedem!

Zdi je potřeba bourat!

„Ahoj,“ vítá nás moderátor z velkého pódia 
umístěného na rozlehlém betonovém prostran-
ství. Až skončí své úvodní přivítání, začíná se 
odvíjet scénka symbolizující stavění zdi. Všichni 
si v sobě stavíme zdi. Tyto zdi je potřeba bourat! 
A na OBROKu 09 je pro to ideální příležitost. 
A překvapení na závěr ofi ciálního zahajovacího 
ceremoniálu? Ozve se zvuk, který všichni dob-
ře známe z prvních minut románového roku. 
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Jaký byl letošní OBROK 09? Co všechno se dalo stihnout bě-
hem pěti dní? Kolik lidí tancovalo Algorithm March? A že jed-
noduchá matematika, že tři a tři jsou šest, tady neplatí?
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Servis tým měl hodně práce 
při závěrečném balení

Služba na Ravelinu 

Všichni se dobře bavíVečery si účastníci pořádně užívali

Závěrečný ceremoniál – bourání zdi Čarodejáles – volba nejlepší čarodějnice



Nebe se barví střídavě na červeno, na zeleno, 
na modro. Následně hraje skoro všemi barvami. 
Němý úžas přihlížejících. Spouště fotoaparátů 
vydávající pravidelný zvuk.

Čtvrtek v duchu služby a poznávání

Čtvrteční den je zaměřen na Službu a Poznává-
ní. V dopoledním bloku se jedna polovina účast-
níků vydává pomáhat a druhá poznávat. Po obě-
dě se skupiny střídají. Míst pro Službu bylo více 
než dost. Každý se mohl zapojit tam, kde cítil, že 
bude jeho potenciál nejvíce využit. Mohli jsme 
poznat tajemná zákoutí chemického kabinetu 
při jeho úklidu na místním gymnáziu. Seznámit 
se s žáky speciální základní školy a zahrát si s ni-

mi nejednu hru. Pomoci ve stanici pro zraněné 
živočichy. Mohli jsme poznat historii v místním 
muzeu, prohlédnout si podzemní prostory pev-
nosti a nahlédnout tak trochu více pod pokličku 
Jaroměře a samotné pevnosti Josefov.

Regiony a VaPro

Při páteční dopolední aktivitě Regiony jsme po-
znávali své nejbližší i vzdálenější sousedy a pre-
zentovali svůj kraj. A to nejen přes typické sym-
boly jako je pražské metro či nerealizovaný blob 
pro Národní knihovnu. Odpoledne běžely tři 
bloky tzv. VaPro – variabilního volně volitel-
ného programu přednášek, workshopů a dis-
kuzí na různá zajímavá témata připravená od-

6 OBROK 09

OBROK 09

Rekord Algorithm MarchRegiony

InspiroVaPro – variabilní programy
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borníky. Měli jsme například možnost zkusit si 
výrazový tanec či tance židovské. Nakouknout 
pod pokličku nového roverského programu či 
Evropské unie. Ale mohli jsme také vidět ukáz-
ky práce se služebními psy či si popovídat se se-
nátorem Jaromírem Štětinou.

Algorithm March aneb 
Dosavadní rekord překonán

Důležitou událostí OBROKu 09, minimálně 
z hlediska prezentace akce směrem k veřejnosti, 
byl pokus o světový rekord v tanci Algorithm 
March. Jedná se o humorný tanec, který vznikl 
v Japonsku a velmi rychle si získal popularitu 
po celém světě. Tančí se ve skupince po osmi li-
dech. Každý z tanečníků postupně provede osm 
tanečních pohybů. Ale co to píši. Vždyť vy o tom 
přece všichni víte! To je jako nosit brambory ze-
mědělci! A případným nevědoucím stačí pro-
zkoumat stránky youtube.com. Abych se však 
dostal k jádru odstavce. Ve čtvrtek 30. dubna, 
těsně před polednem, po téměř hodinovém řa-
zení se a nácviku, došlo k překonání dosavadní-
ho světového rekordu. V roce 2006 to bylo 967 fi -
lipínských vězňů tančících na cestě ke svobodě. 
Na OBROKu 09 nás bylo 1088! O hodinu později 
se již objevila první zpráva na webu ČTK.

Inspiro a velká hra

Sobota měla přímo hvězdné programové ob-
sazení. Dopoledne probíhalo Inspiro – aktivity, 
které si připravily jednotlivé kmeny. Jeho ne-
dílnou součástí byly samozřejmě i prezentace 
jednotlivých kmenů. Každý z účastníků Inspira 
mohl dát svůj hlas nejzajímavější aktivitě. Ví-
tězně z toho vzešel vysokoškolský roverský 
kmen Skrypta (viz. článek AQUA WALKING). 
Sobotní odpoledne se neslo ve znamení Velké 
hry v samotném centru města Josefova. Jak Vel-
ká hra probíhala, to se můžete dočíst v článku 
Zápisky válečného reportéra.

Finish 

Večerní závěrečný ceremoniál se nesl ve sty-
lu zbořených zdí a hodnocení uplynulých dní. 

Představovalo se S-tým, vedení celé akce. A sa-
mozřejmě se také děkovalo úplně všem organi-
zátorům i účastníkům. Ani bez jedněch, ani bez 
druhých by totiž OBROK 09 nefungoval a ne-
měl smysl.

Co všechno jsme ještě mohli zažít 
na OBROKu 09?

Každý večer probíhaly na velkém i malém pó-
diu koncerty. Na živo jsme se seznámili např. 
s brněnskou Bednou odložených hraček, praž-
skou kapelou Mako Mako či s různými skaut-
skými kapelami. I zájemci o duchovno měli vy-
hrazenou část programu. Několik večerů také 
probíhala lákavá Hra v kasematech. Ve speciál-
ně vyhrazeném stanu se každý večer promítaly 
fi lmy. OBROK 09 měl pak ještě jednu specialitu 
– TV OBROK. Každý večer vysílala sestřihy 
událostí uplynulého dne, rozhovory s účast-
níky, VOX Populi, uměleckou tvorbu, chvilky 
poesie… A spoustu dalších aktivit a programů. 
Hra Seznamka – hledej ostatní hrající týmy dle 
zadaných údajů a také Kefka – drž svůj kartá-
ček na zuby v ruce celý OBROK a nepouštěj ani 
ve spánku!

Při nedělní deregistraci již na mnohých byla 
znát únava, ale i spokojenost. A mnohým z nás 
se jistě v hlavě honila myšlenka „Co budu dělat 
do dalšího OBROKU?“. Motivace a inspirace na 
OBROKu 09 bylo jistě tolik, že tato otázka ne-
zůstane dlouho nezodpovězena.

Jan Bezděk – BezĎa (27 let), Praha, VŠRK 
Skrypta a Tvůrčí skupina BezRozum

Ofi ciální stránky akce, kde stále najdete 
spoustu nových věcí: http://www.obrok09.cz

Fotky z akce: http://www.obrok09.cz/galerie/ 

Archiv vysílání TV OBROK: 
http://www.youtube.com/obrok09

Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum (5), 
Petr Puna – PeP (3), Anna Koutská – Amico (1), 

Dominik David – Hraboš (3)

OBROK 09



8 OBROK 09

Zázračná tekutina

Náš vysokoškolský roverský kmen (VŠRK) 
Skrypta z Prahy představil při Inspiru OBROKu 
09 tekutinu, ve které se lze koupat a zároveň po 
ní chodit. Zlomit si o ní ruku, když do hladiny 
prudce udeříte. Nebo z této tekutiny rychlými 
pohyby a tlakem svých dlaní vytvořit kouli, kte-
rá se vám v zápětí rozteče mezi prsty…

Alchymie

Nevěříte? Vyzkoušejte tedy na vlastní kůži! 
Jak se taková hmota vytváří? Je to velice jed-
noduché. Smícháte kukuřičný škrob se zhru-
ba stejným poměrem vody (případně trochu 
méně vody než škrobu), až dostane tekutina si-
rupovitou konzistenci. Pokud budete míchat 
rukou, tak tuto správnou konzistenci jistě po-

Mysleli jste, že chodit po vodě je pro Vás, obyčejné smrtelníky, nemožné? Pokud ovládáte 
základní fyzikální zákony, uvažujete správně! Co když ale existuje tekutina, která popírá 
tyto prastaré poznatky lidstva, jež defi noval již sám Isaac Newton!? Tekutina, která se vy-
myká lidské zkušenosti a chápání.

AQUA WALKING
Vítězné Inspiro

Příprava zázračné tekutiny
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znáte. Lze také snadno otestovat lžící nebo pěs-
tí. Ve správnou chvíli totiž nelze hmotu silou 
prorazit. Pokud ale vložíte předmět či pěst do 
nádoby pomalu, zaboří se stejně jako do řídké 
kaše. Na OBROKu 09 byla předvedena v dět-
ském bazénku a po hladině, kde byla hmota 
umístěna se dalo bez problémů skákat. Jakmile 
tlak polevil, ponořili jste se jako do vody. Na 
výrobu atrakce bylo použito 50 kg kukuřičného 
škrobu. Pro jednoduché hrátky s touto hmotou 
stačí i menší množství. Například takové, které 
se vleze do misky.

Byly tedy konečně popřeny 
fyzikální zákony, nebo jak to je?

I když se tato hmota chová velmi podivně 
a zcela se vymyká klasickému pojetí new-
tonských tekutin (např. voda, olej, med) jsou 
známy tzv. nenewtonské tekutiny, jako výše 
zmíněná škrobová suspenze. Tento typ ne-
newtonské tekutiny je charakteristický vrůs-
tající viskozitou při vzrůstajícím rychlostním 
gradientu (jak rychle do toho uděříte). Veš-
keré tajemství se skrývá v molekulární struk-
tuře polymeru, kdy při rychlém pohybu mo-
lekul dochází ke zvětšování mezer mezi 
částicemi a úbytku obalové kapaliny. Do-
jde k těsnému kontaktu částic a odpor prudce 
stoupá. Kečup je také nenetnowská kapalina, 
ale s přesně opačnými vlastnostmi. Zkuste za-
třást kečupem ve sklenici, až vám nepůjde vy-
lit úzkým hrdlem láhve;).

Bořit zdi (a předsudky)

Nad vlastností těchto hmot nám někdy zůstává 
rozum stát a dopředu je zavrhujeme. Nejsme 
zvyklí, nemáme s nimi osobní zkušenost. Mys-
lím, že tento příklad pěkně vykresluje styl lid-
ského myšlení! Podobně se rodí spousta našich 
předsudků. Tvoříme si svět jen z toho mála, co 
jsme „někde zaslechli“. Chci proto poslat dál 
poselství OBROKu 09: „Zbořme mezi sebou 
zdi!“ Pojďme poznávat svět takový jaký ve sku-
tečnosti je☺!

Jirka Eitler (22 let), Nový Jičín

www.roveringvpraze.skauting.cz

Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum, 
Petr Puna – PeP

OBROK 09

Tip: 
Doporučujeme škrob kupovat přímo od vý-
robců z velkoskladů. Jinak se kukuřičný 
škrob těžko shání, nebo je předražený.

Další tip: 
Tančící kukuřičný škrob a další – viz. naše 
webové stránky.

Opravdové labůžo
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Před 1842 lety za vlády císaře Marca Aurelia za-
čal boj mezi severoitalskými městy o získání co 
největšího bohatství a s ním i přízně císaře a sta-
tutu hlavního města římské provincie. Kdo zví-
tězí? Kdo postaví co největší nejpompéznější 
aquadukt? Bude to Florencie, Benátky, Janov 
nebo Milán?

Někdy kolem roku 167 n. l. Ve vzduchu je cítit 
napětí. Významná severoitalská města se chys-
tají k boji na život a na smrt. K boji za větší slá-
vu a moc. Kdo zvítězí?

Vojáci z jednotlivých měst se rozmisťují do stra-
tegických pozic. Poslední strategické pokyny. 

„Pevnost Josefov obsadili skauti“ zněl titulek sobotní regionální přílohy Mf DNES. O tom že 
tento titulek platil dokonale, se mohli v sobotním odpoledni přesvědčit snad všichni míst-
ní obyvatelé josefovského městečka. Právě v samotném Josefově se Velká hra odehrávala. 
Přes tisíc účastníků Velké hry oživilo ospalé sobotní slunečné odpoledne. Věřím, že po-
většinou pozitivně.

Zápisky válečného zpravodaje 
Velká hra na OBROKu 09

V Josefově se děly věci nevídanéPřípravy

Přes tisíc bojujích lidíNapínavý boj
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Válka začíná! Během několika prvních dnů do-
chází k migraci obyvatelstva mezi jednotlivými 
městy. Do těch, kde je cítit největší potenciál.

Postupem času získávají města různá privilegia. 
Ty přináší výhody nejen městu samotnému, ale 
především jeho občanům. Čím více privilegií, 
tím i větší přísun denárů.

Uplynulo několik prvních týdnů a mezi městy 
se již profi lují dva možní kandidáti na vítězství. 
Pro ostatní ale ještě není nic ztraceno. To nejdů-
ležitější teprve přijde.

Dnes se nebojuje. Všichni obyvatelé se sjeli do 
svých měst, aby si demokraticky zvolili taktiku 
pro další boj. Některá města se tak pustila do 
výroby katapultů, jiná trénovala pěší armádu 
a taktický boj muže proti muži. Nepostradatel-
ným byla taky vhodná strategie, rozdělení úko-
lů a spolupráce všech občanů.

Po měsíci plánování a průzkumů začali vrcho-
lit přípravy stavby aquaduktu. Obyvatelé měst 

byli posílání do jednotlivých koutů země, aby 
zde získali co nejvíce materiálu. Na jiném mís-
tě se scházeli nejlepší stavitelé té doby, aby vy-
tvořili pompézní dílo, které překoná staletí.

Stavba začala! A již v této době bylo nad hvězdy 
jasné, že se fi nální souboj bude odehrávat mezi 
Janovem a Benátkami.

Po urputném několikaměsíčním boji a téměř 
stejně dlouho trvajícím stavění se přiblížilo vel-
ké fi nále. Nějakou chvíli to vypadalo, že na-
konec zvítězí Benátky, ale pomyslnou cílovou 
pásku nakonec protrhl Janov se svým největším 
a nejvelkolepějším aquaduktem, který kdy byl 
postaven. Sláva vítězům a čest poraženým! 

Jan Bezděk – BezĎa (27 let), Praha, VŠRK 
Skrypta a Tvůrčí skupina BezRozum

Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum (6), 
Petr Puna – PeP (1)

OBROK 09

xxx

 Drsná válka…
 …má svého vítěze

Hurááá
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Největší polní hra 
v České republice se blíží
Chceš si otestovat své orientační schopnosti, schopnost práce v kolektivu, výdrž, odol-
nost i trpělivost a zahrát si největší polní hru v ČR, která ti dodá dostatek adrenalinu 
a prověří tvé tělo i ducha na další rok dopředu?

Když jsou piloti řídící letadlo s tajným materi-
álem a skupinou pasažérů nuceni nouzově při-
stát v jedné nejmenované zemi, netuší, jaké ná-
sledky to sebou přinese…Vláda ihned nasadí 
své nejlepší vojáky, kteří mají za úkol zneškodnit 
každého, kdo se přiblíží k vraku letadla, a tak je 
celá tahle nejmenovaná země posetá nelítostný-
mi vojáky a plná záhadných zvěstí o tajném ma-

teriálu s krycím názvem Beta 2. Když se však 
o havárii dozví novináři z různých koutů svě-
ta, napadá je jen to jediné. Přenést tuhle záhadu 
na papír, nejlépe doplněnou fotografi í záhadné 
Bety, a zajistit si tak úspěch na další léta. Zatím-
co se vláda snaží celou havárii ututlat a novináři 
touží ukořistit tajný materiál, bezmocní, zranění 
pasažéři čekají na pomoc. Dočkají se jí? Začíná 
hon za senzací a boj s nelítostným časem.

Na Velvyslanectví už na nás čekají. Nejsme naštěs-
tí jediní, kteří dorazili později. Suneme se jako šneci 
mrazivou nocí. Občas se na nebi objeví nějaká hvěz-
da, ale moc romantické podívání to zas není. Lesní 
cesta je sice dost široká pro nás všechny, ale každou 
chvíli do sebe narazíme, protože tady mezi stromy je 

fakt tma jako v pytli a pár hvězd to opravdu nestíhá 
osvětlit. Vypadá to, že nikde není ani živáčka. Za-
tím jsme nenarazili na žádný konkurenční tým, ani 
na vojáky. Už takhle šlapeme víc než hodinu. Vzhle-
dem k tomu, že jsou dvě hodiny ráno, mám vtíravý 
pocit únavy.Ta Ještěřice to ale všechno líčila úplně ji-
nak. Úplný akční fi lm. A já tu zatím šlapu jako me-
zek a nic z toho.

Najednou se přede mnou z ničeho nic objeví obrys 
postavy. Že to není nikdo od nás, je mi jasné oka-
mžitě, protože jdu v čele našeho týmu. Začínám tu-
šit, že jsem byl vůči Ještěřici možná trochu nespra-
vedlivý. Kolem naší šestice se najednou postupně vy-
nořuje spousta postav. Instinktivně se shlukujeme 
kolem sebe a mlčky očekáváme, co se bude dít. Miky 
na pár mlčících postav kolem nás svítí čelovkou a rá-
zem je jasné, že jsme padli do pasti vojáků – mají na 
sobě vojenské blůzy a označení AR. Evidentně si nás 
vychutnávají…

Každý, kdo má odvahu vstoupit do zakázané-
ho území, má 11.–13. září 2009 jedinečnou pří-
ležitost. Hra je určena pro všechny věkové ka-
tegorie. Každý tým by měl mít 5–10 členů a šé-
fa, kterému je v den zahájení hry minimálně 
18 let. Hra se nevztahuje jen na skautské orga-
nizace, a proto klidně přiberte každého, o kom 
si myslíte, že tuhle náročnou a vyhrocenou hru 
zvládne. Podmínkou hry je chuť si zahrát, re-
spektovat daná pravidla a sáhnout si až na dno 
možností. Protože po zkušenostech z minulých 
ročníků víme, že ne každá skupina zvládne po-
kořit tuhle výzvu…

Podrobné informace naleznete na: 
http://www.skauti.cz.

Lenka Drdová – Klíště (22 let), Vyškov
Foto: Petr Puna – PeP

Účastníci mají před sebou samé náročné úkoly
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Na dnešní schůzku jsem se vcelku těšil. Co vcelku, 
dost jsem se těšil. Bob nám totiž minule slíbil, že příš-
tí schůzka, která má být v jeho režii, bude prostě fe-
nomenální. Zažijeme, co jsme ještě nezažili, a zku-
síme, co jsme ještě nezkusili. A to vše, vážení, za-
darmo. Wow. A když tohle řekne Bob, tak to už teda 
něco znamená, páč Bob, když něco řekne, tak to tak 
prostě je. 

Takže. Sejít jsme se měli v parku a já se jen mod-
lil, aby to nebyl nějaký orienťák nebo stopovačka. Je-
likož znám ale Boba celkem dlouho, doufal jsem, že 
ho takováhle věc ani nenapadne. Docházím k místu 
určení. Musím podotknout, že na svůj průměr fakt 

včas. Jen pět minut zpoždění oproti plánovanému 
příchodu, který byl klasických pět minut po daném 
času srazu. Takže pro nematematické typy je to deset 
minut zpoždění oproti všem ostatním z kmene, kte-
ří chodí včas. Uf. 

Nu, a co to nevidím.. Bob drží v ruce buzoly a ma-
py a oblečen je v dosti aerobním oblečku, v kterém 
mi připomíná baleťáka z Labutího jezera, na kterém 
jsme mimochodem byli s kmenem minulý rok v di-
vadle. Tak to jsem tedy zvědav. 

„Kde seš? Zase jdeš pozdě. Ty se prostě nepoučíš..“ 
A už to jede. 

Slackline

Baletí tanec

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI? | nápady
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„Taky vás rád vidím,“ vypadne ze mě na uvítání. 
Jako bych to od nich nečekal. Vždycky si musí rýp-
nout.. A já prostě vždycky přijdu pozdě.. 

A můžeme začít. Bob nám rozdává mapy a buzoly. 
Trochu se toho děsím. Myslel jsem si, že Boba znám 
už celkem dlouho, ale…orienťák? Nedej bože stopo-
vačka? 

„Tak, a teď si dáme do těla. Zapojíme všechny svaly 
na těle. A nejen svaly, ale i mozek!“ hřímá ve svém 
epesním obleku Bob. „Znáte nějaký sport, který vám 
toto umožní?“ 

V duchu se jen modlím, aby to nebyl ten orienťák, 
a když se kouknu kolem, myslím, že v tom nejsem 
sám. Na Bobovi je vidět, že se dost baví, když vidí 
naše výrazy. 

„Tak mládeži, dejte sem ty buzoly a mapy, orienťák 
to není. A pojďte za mnou“ Tak tohle už mi, Bobe, 
nedělej. Takový stresy. 

Jdeme za Bobem. Docházíme na místo, kde je mezi 
dvěma stromy je natažený nějaký popruh tak ani ne 
metr nad zemí. 

„Toto je, vážení, umění hodno mistrů.“ Bob naska-
kuje na ten popruh a přechází ho z jedné strany na 
druhou a uprostřed ještě vystřihne holubičku. Tak to 
teda čumím. A teď si to prý máme zkusit taky. Si ří-
kám, že na tom přeci koneckonců nic nebude, když to 
Bob tak ladně přešel. 

Nalízám na to a už u prvního kroku, který jsem nesti-
hl mimochodem ani dokončit, mě to odhodí a já letím 
a letím, až dopadnu.Dost tvrdě. Bob s kamennou tvá-
ří jen poznamenává, že to chce léta dřiny a odříkání 
a taky že to je sport pro tvrďáky. Všichni ostatní se 
taky válí v trávě jako já, ale ne z důvodu, že by si vy-
zkoušeli tuhle hrůznou věc a skončili jako já, ale pro-
tože se mi smějí. Aha, tak to zas tak jednoduché ne-
bude… 

Jeden po druhém zkoušíme nalézat a vzápětí hned ne-
dobrovolně slézat, ale začíná nám to po chvilce jít líp 
a líp, a dokonce někteří udělají víc než tři kroky v ku-
se. Bavíme se, když pozorujeme snahu ostatních, he-
cujeme se a povzbuzujeme. Přijde mi, že nás to dává 
i nějak dohromady. Pro všechny je to nové a jsme na 
tom všichni stejně. Žádné výhody. 

Po dvou hodinkách mám pocit, že to dělám celý den 
a jsem unavený jako Santa Claus 25. prosince. Sba-
líme „lajnu“, jak říká Bob, a jdeme domů s parádním 
pocitem, že jsme se zas něco nového mohli naučit. Já 
jsem teda grogy, ale spokojenej moc. Doufám, že co 
nejdřív se zas sejdem v parku a natáhnem lajnu. Hm, 
jak tak uvažuju… Co třeba zítra?

Fenomén slackline

O co jde? Doslovně přeloženo z angličtiny „pro-
věšená šňůra“. Ve skutečnosti se jedná o po-
pruh natažený nad zemí mezi dvěma pevnými 
body, nejčastěji stromy. Na tomto popruhu se 
člověk snaží chodit, skákat, otáčet se či se jinak 
pohybovat. V souvislosti se slackline můžeme 
hovořit o highline, což je popruh natažený ně-
kolik desítek metrů nad zemí, nebo longline, 
což je popruh natažený na dlouhou vzdálenost. 
K pohybu na popruhu potřebujete pořádnou 
dávku koncentrace a rovnováhy. Toto balanční 
cvičení má pozitivní dopady na zdokonalování 
rovnováhy, navíc při něm dochází k posilování 
nohou a srdce.

Historie vzniku

Na začátku osmdesátých let přijel horolezec 
Adam Grosowsky do Yosemitského údolí zdo-
lávat skalní masivy a zde uvedl v povědomí for-
mu balancování, kterému se později začalo ří-
kat slackline. Spolu s kamarádem Jeffem El-
lingtonem již při studiích ve Washingtonu 
zkoušeli balancovat na lezeckých či ocelových 
lanech. Poté objevili jako první trubkovitou po-
pruhovou tkaninu běžně používanou při lezení 
a slackling, tedy balancování na pružné a plo-
ché popruhové tkanině, byl zrozen. K vypnutí 
popruhu vyvinul Jeff speciální techniku a El-
lington samosvorný kladkový systém. Adam 
a Jeff začali trénovat rovnováhu mezi vysokými 
stromy a poklidnými údolími Yossemit na kon-
ci sedmdesátých let a do tohoto sportu zasvětili 
mnoho lidí. Oba byli velice schopní, uměli ne-
spočet triků, mezi něž můžeme zařadit impo-
zantní žonglování, zatímco byli oba dva na „laj-
ně“. Adam byl neuvěřitelný surfař a dokázal 
udělat na lajně i stojku. Tyto triky jsou i dnes té-
měř neuvěřitelné. 

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?
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CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?

V roce 1983 byla poprvé natažena a překonána 
highline pod mostem v Pasadeně. V ten samý 
rok zakladatelé tohoto sportu přešli lajnu dlou-
hou 55 stop ve výšce 2890 stop (pozn. stopa = 
30,48 cm). 

Slackline dnes

Dnes je tento druh zábavy rozšířen po celém 
světě a praktikován nejen mezi lezci. V České 
republice se slackline objevila ve větší míře až 
po roce 2000, stejně tak jako v celé západní Ev-
ropě. V roce 2007 u nás proběhly průkopnic-
ké akce, které uvedly tento sport v povědomí. 
První z nich byl Slackline fest na Bišíku a po-
té v rámci Mezinárodního horolezeckého fi l-
mového festivalu v Teplicích nad Metují akce 
s názvem „Dej si lajnu“. V roce 2008 pro-
běhl historicky první ročník Českého poháru 
ve slackline. 

Co je třeba?

Popruh

Popruh je vyroben z polypropylenu a ideální je, 
když má minimální tažnost a maximální pruž-
nost. Záleží na vás, jak dlouhý se rozhodnete 
pořídit. Ideální je tak kolem 15–20 metrů. Šířka 
popruhu by měla být kolem 25 milimetrů. 

Kotvící smyčky

K připevnění vaší „lajny“ ke dvěma bodům po-
třebujete dvě smyčky, které si můžete vytvořit 
ze stejného popruhu, jaký použijete na lajnu. 
Stačí svázat přibližně dva metry tohoto popru-
hu například vůdcovským uzlem nebo můžete 
použít rybářský uzel (autíčka) či jiný spojovací 
uzel dle svého uvážení či přesvědčení.

Karabiny

Ideální je vlastnit tři karabiny s pojistkou. Po-
kud se jedná o klasickou slackline, není nutné 
mít certifi kované horolezecké karabiny z “Hu-
dáče“, ale vystačíte si s pracovními karabinami, 
které se dají pořídit už za sto korun. 

Koberečky

Aby se nepoškodila kůra stromů, na které budete 
chtít natáhnout svoji lajnu, je dobré si pořídit dva 
širší pruhy starého koberce, které ovinete kolem 
kmenů. Až na tyto koberečky budete upevňovat 
své kotvící smyčky. Tím se zabrání odrhování 
kůry smyčkou při chůzi na lajně, jelikož se bude 
smyčka pohybovat po koberci. Šířka toho kobe-
rečku je ideálně v rozpětí mezi 30–50 centimetry.

Jak napnout lajnu

Najděte si nejprve vhodný terén, který předsta-
vuje vodorovná plocha, ideálně s měkčím po-
vrchem, jako je tráva, bez velkých hrbolů či vý-
molů. Bylo by i fajn, aby toto místo nebylo upro-
střed louky, neboť potřebujete dva pevné body, 
mezi něž lajnu natáhnete. Pokud stojíte na ně-
jakém místě splňujícím předchozí požadavky, 
měly by dva pevné body, nejčastěji stromy, být 
od sebe vzdáleny tak do deseti metrů. Jejich 
průměr by měl být minimálně patnáct centime-
trů. Pokud se jedná o stromy, nezapomeňte na 
chránící koberečky, které ovinete kolem kmene 
stromu v místě, kde budete dávat kotvící smyč-
ky. Popruh by měl být natažen ve výšce mezi 
půl metrem a metrem. Nyní si přehledně v bo-
dech rozepíšeme postup, jak na lajnu.

1. Vezmete smyčku, kobereček a jednu karabinu 
– smyčku omotáte v příslušné výšce kolem stro-
mu. Nezapomenete pod ni dát kobereček a dva 
konce smyčky procvaknete karabinou. 

Hlavně klid

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI? | nápady
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2. Totéž udělejte i u druhého stromu, případně 
pevného bodu.

3. Jedním koncem popruhu navažte liščí smyč-
ku na karabinu, která je procvaknutá v jedné ze 
dvou kotvících smyček, a došroubujte pojistku 
na karabině

4. Natáhněte popruh směrem k druhému stro-
mu a zkontrolujte, aby nebyl nikde přetočený.

5. Poté uvažte na třetí karabinu, kterou jste za-
tím nepoužili, liščí smyčku, a to cca ve vzdále-
nosti jednoho metru od druhého stromu.

6. Vezměte do ruky volný konec popruhu, kte-
rý vychází ze třetí karabiny, a natáhněte ho až 
ke druhému stromu, kde jej procvaknete svrchu 
karabinou a opět se s tímto popruhem vraťte ke 
třetí karabině.

7. Nyní tuto karabinu opět procvakněte zespo-
du a pokračujte zpět ke karabině u stromu, kde 
jste byli s tímto koncem před chvilkou.

8. Procvakněte karabinou popruh svrchu tak, 
aby byl popruh schován již pod jedním popru-
hem, který jste tam natáhli v předchozí části.

9. Teď máte vytvořen samosvorný uzel a po-
slední věc, která zbývá udělat, je dotáhnout po-
pruh.

10. Zašroubujte všechny pojistky na karabinách. 

11. Vezměte volný konec popruhu, který vychá-
zí z „kladkostroje“, a táhněte s ním směrem od 
stromu, u něhož je ukotvený.

12. Až nebudete moci popruh více dotáhnout, je 
vaše slackline napnutá a čeká jen na vaše výkony.

Rady na závěr

Na tomto místě uvádím několik doporučení, kte-
rá vám mohou usnadnit začátky. Časem si ale 
každý najde to, co mu nejvíce vyhovuje. Když 
nastoupíte na popruh, nesnažte se dívat pod 
nohy. Nejlepší je koukat a soustředit se na ně-
jaký bod před sebou. Při chůzi mějte mírně po-
krčené nohy, což vám pomůže snáze udržovat 
rovnováhu. Ruce mějte rozpažené a spíše smě-
rem nad hlavu. Kroky dělejte s rozmyslem. Ne-
snažte se lajnu překonat co nejrychleji. V každé 
chvilce buďte koncentrovaní a myslete na dal-
ší krok. Nenechte se rozptýlit. Snažte se na laj-
ně udržet co nejdelší dobu, nesnažte se hned při 
zavrávorání seskakovat. Budete tím posilovat 
nejen svaly, ale zdokonalovat i techniku. Ne-
nechte se odradit prvními neúspěchy. Žádný 
učený z nebe nespadl. Nejprve budete rádi za 
jeden, dva kroky. Poté za přejití z jednoho kon-
ce na druhý, můžete následně připojit i otočku 
uprostřed popruhu, dřep, holubičku, poskočení 
a další vychytávky. Pro inspiraci doporučuji za-
jít na stránky www.youtube.com a do vyhledá-
vání si zadat „slackline“. 

Přeji hodně sil k překonávání nejen vaší „lajny“, 
ale především sama sebe.

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

CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?

Chce to koncentraci

Linky, co se hodí 
(a použité zdroje):

http://www.slackline-tools.de
http://www.slackline.com
http://www.slackshop.cz

nápady | CO SE SKRÝVÁ ZA DVEŘMI?
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Zuzka Hlinková – Bambule (28 let) má za sebou studium fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze a v současné době pracuje jako fyzioterapeutka ve Fakultní nemocnici 
v Motole. Nesnáší, když jí někdo říká, že je masérka, a když začne mluvit o práci a o fyzioterapii 
vůbec, není lehké ji zastavit. Pokud v Motole na chodbách uslyšíte někoho zpívat, nedá se vyloučit, 
že je to ona.

17

Bambulko, mohla bys na začátek čtenářům pro-
zradit, co je to fyzioterapie?

Fyzioterapie je nelékařský obor medicíny, kte-
rý se věnuje léčení pohybového aparátu a všech 
možných obtíží s ním spojených. Využívá různé 
fyzikální prostředky a to nejdůležitější je tam asi 
manuální léčení. Často to vypadá tak, že v pod-
statě učíme lidi, jak se lépe pohybovat. To je asi 
tak základ.

Liší se ještě nějak medicína a fyzioterapie (popř. 
psychoterapie) v přístupu k člověku?

Já to chápu tak, že fyzioterapie a psychoterapie 
jsou jedny z prostředků medicíny. Pokud lékař 
diagnostikuje nějaký problém, může sáhnout 
po psychoterapii, fyzioterapii či farmakoterapii 
jako ke konzervativnímu řešení. To znamená, že 
neoperuje. Nebo vybere operační řešení. Samo-
zřejmě je často potřeba to kombinovat.

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK | nápady

Bambule to umí nejen s pacienty

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK

V zdravém těle
zdravý duch
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Ale jestli se ptáš na to, jestli se liší v přístupu 
k člověku lékař a fyzioterapeut, pak musím ša-
lamounsky odpovědět: jak který lékař a jak kte-
rý fyzioterapeut. Na můj vkus se jejich pohled 
liší docela často.

V čem?

Někteří lékaři mají sklon dívat se na člověka jen 
přes hledáček svého oboru. Medicína pokroči-
la tak daleko, že má k dispozici velmi precizní 
vyšetřovací metody, je schopná neuvěřitelných 
věcí. Ale není možné, aby to všechno obsáhnul 
vědomostmi jediný člověk. Prostě to jinak nejde, 
než že se lékař musí úzce specializovat, a potom 
často nevidí celého člověka, ale třeba jen jeho 
trávicí systém.

Fyzioterapie, alespoň v té podobě, jak jsem ji už 
stihla poznat já na škole a v práci, se snaží dí-
vat na člověka co nejkomplexněji. Vidět svaly 
a klouby a všechno okolo, jak fungují dohroma-
dy jako celek. Když to přeženu, tak když bolí 
pata, fyzioterapeut se snaží sledovat i krk a ne-
zapomínat na to, že stav našeho pohybového 
systému velmi úzce souvisí i s vnitřními orgány 
a psychikou. Tak se někdy stane, že je fyziotera-
peut spíš psychoterapeut.

A co dalšího by měl ideální fyzioterapeut zvládat?

Určitě přemýšlet. Nenechat se ukolébat do ně-
jakého pohodlného stereotypu a vidět každého 

pacienta jako individualitu. To je po pár letech 
na škole slovní spojení až protivné všem stu-
dentům a pedagogům ve fyzioterapii – indivi-
duální přístup. Ale je to tak, že každý člověk má 
své zázemí, sociální skupinu, psychický stav, 
další nemoci než třeba bolest zad, a že je třeba 
tohle vše brát v úvahu. Když řeknu úplně při-
hlouplý příklad – terapie pacienta, který musí 
být v práci v kanceláři 12 hodin denně a má dvě 
malé děti, se bude lišit od terapie pacienta, kte-
rý manuálně pracuje a pak si odpoledne sedne 
k televizi a pacienta, který se místo práce stará 
o nemocné rodiče.

A když ještě navážu na mou odpověď na před-
chozí otázku, tak by fyzioterapeut neměl za-
pomenout, že někdy to bez léků a operace pro-
stě nejde.

Zajímalo by mě, co bylo potřeba k přijetí na VŠ 
a jak to bylo náročné.

Většinou se dělají písemné přijímačky z fyziky 
a z biologie, někde i z chemie. Naše škola vy-
dává testové otázky k přijímačkám, takže se na 
to docela dalo připravit. Na ústní pohovor, který 
následoval, se už připravuje hodně těžko. Pod-
le toho, co vím od známých, jsou tam i takové 
otázky, na které člověk dokáže zformulovat od-
povědi až po nějaké době studia fyzioterapie 
nebo medicíny. Já jsem samozřejmě měla na úst-
ním pohovoru štěstí na otázku. Když teď troš-
ku znám přístup a „fi lozofi i“ naší kliniky, asi jde 
na pohovoru nejvíc o to, aby člověk dokázal za-
ujmout rozumný postoj a dívat se na věci z růz-
ných úhlů pohledu. Ale pohovor je asi stejný 
jako všude jinde – někdy se prostě trefíš do toho, 
co zkoušející rád slyší a je vyhráno☺. Podle mne 
u nás na škole rozhodně nejsou jednoduché při-
jímačky. Ale soudím jen podle své zkušenosti.

Jaké předměty čekají případné budoucí studenty?

Tak samozřejmě základ všech medicínských 
oborů. Stejně jako medici musí i fyzioterapeu-
ti ovládat anatomii a fyziologii. Většinou je to 
s trochu větším důrazem na pohybový systém. 
Pak kineziologie – obor, který dopodrobna roz-
pitvává pohyb, od účasti svalů na jednotlivých 

Zpívá na táboře i na chodbách nemocnice

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK
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pohybech přes rozsahy pohybů v kloubech těla 
po řízení pohybu. Pak spousta metod fyziotera-
pie, které se vyučují jednak teoreticky a pak sa-
mozřejmě prakticky. A když jsem mluvila o vli-
vu psychiky na pohyb člověka, nesmím za-
pomenout na psychologii (která ale bohužel 
byla na naší škole mým velkým zklamáním).

A jaké záludnosti může případný student očekávat?

Velká záludnost je asi hned na začátku – když 
se na jedné z prvních hodin vůbec člověk musí 
svléct do spodního prádla a nechat si od spo-
lužáků říkat, jak je celý křivý a asymetrický☺.

Samozřejmě se jedná o první praktický trénink 
vyšetření pohledem, ale člověk má pocit, že jde 
spíš o tyranii☺.

Co je potřeba k ukončení studia?

Udělat úspěšně všechny zkoušky, napsat a ob-
hájit diplomku (případně bakalářku), udělat 
státnice a dojít si pro rouru do Karolina☺.

Ale abych vypíchla to, co se asi nejvíc liší od vel-
ké části oborů – je třeba absolvovat praxi v prů-
běhu studia a v rámci státnic udělat i praktic-
ké státnice na opravdických pacientech (abych 
to vysvětlila – většina praktických zkoušek se 
v průběhu studia dělá na spolužácích, ne na pa-
cientech). 

O čem student fyzioterapie může psát diplomo-
vou práci?

V podstatě o jakékoli nemoci nebo příznaku 
z pohledu fyzioterapie. Klidně by se dala napsat 
kvalitní diplomka na téma bolesti zubů z po-
hledu fyzioterapie. Teď je takový trend všech-
no se snažit objektivizovat, takže po studentech 
se chce, aby v rámci diplomky dělali nějaký vý-
zkum s pomocí přístrojů nebo alespoň dotaz-
níků. O tom, do jaké míry je vůbec možné vý-
sledky různých metod fyzioterapie změřit, se 
trochu polemizuje, a bylo by to asi na delší de-
batu a možná bych se trochu rozohnila☺. Ale 
aby to bylo aspoň trochu konkrétní, tak se na-

příklad dá měřit, jak velké jsou výchylky těžiště 
člověka v klidném stoji před a po terapii.

Takže si vybereš nějakou poruchu pohybového 
systému, nějakou léčebnou metodu a pak měříš 
a cvičíš a měříš a statisticky zpracováváš…

O čem jsi psala práci ty?

O křivém palci u nohy (pro znalce tématiky hal-
lux valgus). Teorie byla dost podrobně o chů-
zi a o tom, k čemu vlastně palec na noze po-
třebujeme. Praktická část porovnávala chůzi lidí 
s rovným a křivým palcem. Porovnávala jsem to 
podle rozložení sil na chodidle v průběhu chů-
ze po speciální podložce. Když to zjednoduším, 
jsou to podobné obrázky, jako když si jdeš ne-
chat udělat ortopedické vložky do bot a udělají 
ti na počítači takový ten barevný obrázek chodi-
dla zespodu. Ale protože nejsem typ pro vědu, 
tak mi na jednom z mála statisticky význam-
ných výsledků vyšlo, že je lepší mít křivý palec 
než rovný – příklad toho, že statistika ve špat-
ných rukou vůbec není spolehlivý ukazatel. 

Jaké má student možnosti po skončení školy?

Pokud ho to opravdu baví, tak jít pracovat do 
zdravotnictví. Práci v oboru není těžké sehnat. 
Horší je to už se sháněním dobré práce s kva-
litním zázemím a možnostmi chytat moudra od 
dobrých lékařů a terapeutů. Ale dá se. Já tako-
vou našla a nejsem zdaleka jediná. A pokud si 
chce vydělat peníze a není si úplně jistý, že ho 

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK
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fyzioterapie pohltila, tak asi zvolí jako pár mých 
spolužáků druhou možnost – jít dělat něco úpl-
ně jiného. 

A pak lze samozřejmě studovat dál, na PhD. Ale 
to už znamená se ve fyzioterapii opravdu snažit 
o vědu a to je jen pro některé vyvolené.

Zajímalo by mě ještě, jak funguje spolupráce 
mezi lékaři a fyzioterapeuty. Máš nějakou za-
jímavou osobní zkušenost?

To hrozně záleží na pracovišti a lidech. Ideálně 
by měli fungovat v týmu. Lékař by měl léčbu 
zaštiťovat, vést ji. Fyzioterapeut by měl přidat 
svoji část vědomostí a s doktorem spolupraco-
vat. Lékař vidí člověka většinou spíš z rychlíku. 
K fyzioterapeutovi potom chodí pacient třeba 
osmkrát v průběhu měsíce, stráví s ním pokaž-
dé půl hodiny nebo i víc. Mají čas na bližší kon-
takt, fyzioterapeut si někdy všimne věcí, kte-
rých si doktor nemá šanci všimnout. A taky mu 
toho pacient často víc stihne říct o sobě, někdy 
to můžou být informace důležité pro další léč-
bu. V praxi ale spolupráce lékař – fyzioterapeut 
nefunguje vždycky ideálně.

A osobní zkušenost? Nebudu uvádět žádné ší-
lené příhody, moc jich zatím neznám. Co mě 
nejvíc šokovalo, když jsem nastoupila u nás na 
klinice v Motole, bylo, když mně, tedy napro-
sto nezkušené osobě asi po měsíci práce, volal 
primář kliniky, že ke mně chodí ta a ta jeho pa-
cientka a „Jak to vidíte, paní magistro? Chci se 
domluvit, co s ní budeme dělat dál.“. Po před-

chozích zkušenostech ze soukromých am-
bulancí, kde jsem pracovala při škole, jsem ne-
čekala, že to takhle někde může opravdu fun-
govat a funguje. Samozřejmě se mi roztřásly ko-
lena nad tou nečekanou zodpovědností☺.

Chtěla bys na závěr něco vzkázat potenciál-
ním uchazečům o obor či ostatním čtenářům 
časopisu?

Momentálně jsem naladěná na vlnu přílišného 
nadšení z oboru, takže asi radši ne, vyšlo by 
z toho jistě něco strašně patetického☺.

Za rozhovor děkuju Dominika Potůčková – Julča 
Foto: archiv autorky, 

Kristýna Dvořáková – Malda

Linky do kapsy 

Univerzita Karlova, 
2. lékařská fakulta 
http://www.lf2.cuni.cz/Studium/pr/informace.htm#f 

Univerzita Karlova, 
Katedra fyzioterapie 
http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/fyzioter/
studium.php 

Univerzita Palackého, 
Katedra fyzioterapie 
http://www.upol.cz/fakulty/ftk/struktura/
katedry-a-pracoviste/katedra-fyzioterapie/ 

Západočeská univerzita v Plzni, 
Katedra fyzioterapie a ergoterapie
http://www.fzs.zcu.cz/Katedry/Katedra_fy-
zioterapie_a_ergoterapie/#FYZIOTERAPIE 

Masarykova univerzita, 
Katedra fyzioterapie a RHB
http://www.med.muni.cz/index.php?id=28 

Jihočeská univerzita, 
Katedra fyzioterapie 
http://www.zsf.jcu.cz/studium/informace-pro-
uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/info_2007/
fyzioterapie/

(NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK

A také krásný:-)

nápady | (NE)JEN STUDIEM ŽIV JEST ČLOVĚK
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Červená pozvání
prosycená emocemi
KULTURNÍ STŘÍPKY

United Islands of Prague – 
18.–20. 6. 09

Letos je tato přehlídka nemainstreamových ka-
pel z Česka i zahraničí součástí doprovodného 
programu českého předsednictví. Na pražských 
ulicích a podél nábřeží fungují venkovní kavár-
ny, bary a obchůdky a probíhá spousta zajíma-
vých akcí, které jindy takto „open air“ nemáte 
možnost ani vidět, natož potom vyzkoušet. Tři 
dny žije Praha hudbou – ať již v klubech nebo 
na pražských ostrovech, všude zní rock, jazz, 
blues, groove, world music, folk, ska nebo dan-
ce. Letos vás čekají například Tchendos, Sekun-
do, Fast Food Orchestra (CZ), N.O.H.A. (D/E/
CZ/USA), Yellow Umbrella (D), Moiano (B), DJ 
Scratchy (GB) či Mitsoura z Maďarska.

Atmosféra tohoto festivalu je opravdu nezapome-
nutelná, každý si zde vybere a hlavně – je to celé 
ZDARMA! Více na http://www.unitedislands.cz. 

Předčítač aneb Kam až zajdete, 
abyste uchránili tajemství?

Příběh se odehrává v několika časových rovi-
nách v poválečném Německu. Patnáctiletý Mi-
chael onemocní spálou a cestou domů mu po-
může mnohem starší Hanna. Michael se po 
uzdravení vrátí poděkovat, ale k Hanně ho 
žene mnohem víc. Časem se tito dva vášnivě za-
pletou a jejich utajený vztah je kromě sexu po-
staven na předčítání knih. Hanna ale jednoho 
dne záhadně zmizí. O osm let později je z Mi-
chaela student práv a sleduje soud s válečnými 
zločinci. Ke svému zděšení tam potkává Hannu 
na lavici obžalovaných. Když se dozvídá o její 
minulosti, odhaluje tajemství, které může změ-
nit jejich životy… 

Novela spisovatele Bernharda Schlinka je drs-
ný a zároveň citlivý příběh o pravdě, odpuštění, 
lásce a soucitu.

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

Potichu!

Román odehrávající se v jedné noci a v jednom 
dni na konci léta na několika místech Evropy 
tvoří pět proplétajících se příběhů. Mladý a ta-
lentovaný Jaroslav Rudiš udává své knize velmi 
rychlé tempo s důrazem na „tady a teď“. Holé 
a krátké věty nás zavádí do světa lidí ze sou-
časnosti, jejichž vztahy trpí vratkostí. Rudiš su-
verénně mapuje svět osmnáctileté punkerky, sa-
motářského podivína, Hany rozhodnuté změnit 
svůj život, českoamerického právníka a smut-
ného tramvajáka. Odhaluje banalitu současného 
světa a našeho žití naplněného nejen ipody a al-
koholem, ale také osamělostí a citovou plochos-
tí. A proč název Potichu? Hlavní hrdina a out-
sider zároveň (Vladimír, jež jako první padne) 
se chce spasit svět před hlukem, a tak se roz-
hodl… 

Dominika Potůčková – Julča (20 let), 
Vídeň/Brno/Praha/Tábor

Foto: Radek Procyk – Maverick

KULTURNÍ STŘÍPKY | nápady

Vyberte z nabídky kapelu a vyražte do Prahy na koncert
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Krása

Myslím, že by ústředním pojmem umění 
– a z něho vycházející kultury – měla být krása 
(rozuměj, nemyslím tím jen ty dva metry dlouhé 
nohy blonďaté kočky z plakátu). Je totiž pro náš 
život ohromně důležitá – kníže Myškin tvrdí, že 
právě ona spasí svět. Pan Tarkovskij si myslí, že 
krása je symbolem pravdy. Podle pana Platóna 
je zase prostředkem k poznávání Dobra. Ukazu-
je nám správný směr. Jenže v naší době bourání 
hranic se i v rámci umění krása stává pojmem 
podřadným – hodnotou je originalita a schop-
nost šokovat.

Jeden obdivuhodně interdisciplinární pán si ale 
důležitost krásy uvědomuje. Jmenuje se Um-
berto Eco a sestavil knihu Dějiny krásy. Setká-
ní se čtyřmi sty jejích stránek – barevných, kří-
dových, se spoustou obrázků – u vnímavé duše 
prohloubí schopnost krásu vnímat a pochopit 
její smysl pro člověka.

Ádvojka

V přehršli toho, co je vydáváno, nahráváno, vy-
stavováno a prodáváno, je velmi těžké si vytvo-
řit vlastní názor a zorientovat se. Moderní doba 
se svým tvrzením „Všechno je relativní“, které 
vztahuje i na kvalitu v umění, to dělá ještě slo-
žitější. Proto mám ráda kulturní čtrnáctideník 
A2 (http//:advojka.cz). Listy formátu A2 totiž po-
jmou spoustu zajímavých názorů, více či méně 
nosných myšlenek a tipů, kde se člověk může 
s uměním setkat.

Foto: archiv autorky

Kultura podle Kiki
KULTURA PODLE…

Kristýnka Drápalová – Kika je čerstvě osmnác-
tiletá Pražanda, co má ráda žlutou barvu, zele-
né myšlení a vysoké hory. Na stránkách Kmene 
se s ní můžete setkat pravidelně. Mezi její další 
aktivity patří vedení světlušek či pasivní doslu-
hování v RK Exit, podílí se na přípravě Polibku 
Múzy a potkat jste ji mohli jako organizátorku 
Židle. Usmívá se a učí se kriticky přemýšlet 
(s čímž jí pomáhá sdružení Škola Aria).

nápady | KULTURA PODLE…

Sluníčková Kika

Kultura je lepidlo, které pojí dohromady celou spo-
lečnost. Čím je silnější, tím činí společnost kompakt-
nější. Bohužel většina raději použije levnější a uži-
vatelsky méně náročné lepidlo – což se pak odráží na 

tom, jak naše společnost vypadá. On zkrátka Beetho-
ven spojuje lépe než Beyoncé a fi lm Stalker nás naučí 
více než Kameňák.
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Jiří Bělohradský – Caesh (22 let) student 
ČVUT. Místo aby psal bakalářku, tráví čas nad 
článkem pro RK. Je z Liberce, vede vlčata a za-
jímá se o skautské vzdělávání.

KULTURA PODLE… | nápady

Rock a Beethoven?

Na tom, jak vypadá naše kultura, se podílíme 
všichni svými životy, prioritními žebříčky, ná-
kupními košíky … Patří k ní tuny špinavých 
plastových kelímků na louce po skončení rocko-
vého festivalu, stejně jako mrazení v zádech při 
prvních tónech Beethovenovy Osudové sym-
fonie. Jde to vůbec dohromady?

Na vysokou horu

Musím se kajícně přiznat, že i já jsem donedávna 
patřil k lidem, kteří nevidí příliš velký principiální 
rozdíl mezi poslechem skladeb Mikea Oldfi elda či 
skupiny Wohnout (kteréžto interprety mám stá-
le docela rád) a např. Čajkovského koncertem 
B-moll. Zkrátka někomu se přeci líbí to a někomu 
zas tamto. Až teprve s pomocí přátel jsem (byť 
zpočátku nerad) nakonec uznal, že v tom jisté roz-
díly jsou. V hudbě, stejně jako v jakémkoli jiném 
umění, se nelze spokojit pouze s rozlišením na 
úrovni líbí/nelíbí nebo baví/nebaví. Vážné umění 
totiž nemá ambici oslovit pouze naše city a emo-
ce, ale taktéž náš rozum. Takové umění již nelze 
jen pasivně přijímat a užívat. Člověk se mu musí 
učit rozumět – dost pracně a zdlouhavě. Většinu 
lidí to odradí, stejně jako pohled na vysokou horu 
z údolí. Těžko lze lenochům vysvětlit, že stojí za 
to na ni šplhat, i když pak trochu bolí nohy…

Osvědčené tipy

Nudné výklady literatury ve škole mohou čas-
to posloužit jako osvědčené tipy. To, že se o ně-
kterých autorech po desetiletích (někdy i ti-
síciletích) stále ví, je totiž většinou proto, že 
jsou jednoduše velmi dobří. Já mám například 
moc rád Karla Čapka, jenž je důkazem toho, že 
i o komplikovaných tématech lze psát srozumi-
telně a přitom poutavě. Doporučeníhodné jsou 
bezesporu i Senecovy Listy Luciliovi – jsou krát-
ké a zabývají se tématy, které dle mého zaujmou 
každého dospívajícího člověka. Mezi základní 
vzdělání „demokratů“ by měla též patřit Moc 

bezmocných od Václava Havla. Člověk s údi-
vem zjistí, že komunismus nebyl jen o frontách 
na banány a nemožnosti cestovat, jak se o něm 
dnes často vtipkuje.

Lidská kultura stojí a padá s tím, jak se stavíme 
k životu, čím jej plníme. Proto se snažme a vol-
me dobře – vždyť je to jediné bohatství, které 
můžeme získávat i bez ničení světa kolem sebe. 
Bohatství, které nemá konce.

Foto: archiv autora

Kultura podle Caeshe
KULTURA PODLE…

Caesh – přemýšlivý a vytrvalý
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Každá pecka 
musí jednou do světa…
Každá pecka musí jednou do světa… Když mi bylo osmnáct, říkala jsem si, že bych se 
měla naučit lépe anglicky. Mnoho programů Work and Travel bylo až pro vysokoškoláky, 
takže jsem se rozhodla vyrazit na léto za angličtinou jako au-pair. Na letní prázdniny se 
hlásí au-pair docela dost, ale vyšlo to. Zavolali mi z agentury, pak rodina a za týden jsem 
už byla v Británii!

nápady | PECKY (,) DO SVĚTA

Vybírání z tisíce rodin

Ve dvaadvaceti letech jsem zase dostala chuť 
někam vyrazit místo jednoho semestru a po-
znat kulturu a život v jiném státě. Protože jsem 
už věděla co čekat, rozhodla jsem se hledat mou 
hostující rodinu přes internet. Objevila jsem 
web www.aupair-world.net, kde je zaregistro-
váno na tisíce rodin i au-pair. Takže na začátku 

vybíráte podle země, jazyka, termínu, pak tře-
ba podle věku dětí a čtete profi ly. Když je vám 
někdo sympatický, začnete si psát. Určitě to-
hle nepodceňujte. Au-pair v dané rodině a do-
mácnosti skutečně žije, takže je důležité vybrat 
si někoho, s kým si budete sedět. (Navíc se snaž-
te si co nejvíce zjistit a ověřit si, že daná rodina 
existuje!)

Helsinky

PECKY (,) DO SVĚTA
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Motivační dopis, vyplňování profi lu

Další důležitá věc v přípravách je napsání mo-
tivačního dopisu nebo vyplnění profi lu nebo 
formuláře. Berte to jako dobrý trénink pro psaní 
životopisu – pište pravdivě, ale to, co bude pro 
rodinu zajímavé!

Hurá do Helsinek

Nakonec jsem asi po měsíci výběru a komunika-
ce s rodinou vyrazila na tři podzimní měsíce do 
fi nských Helsinek. A jak to vypadá, když už ko-
nečně vyrazíte? Já jsem měla obě rodiny výbor-
né. Poprvé díky štěstí, podruhé díky pečlivému 
výběru. V Británii jsem se starala o kluka a hol-
ku ve věku pět a sedm let a ve Finsku dva kluky 
– dvouletého a čtyřletého – a s oběma rodinami 
jsem se tak sžila, že se mi domů vůbec nechtělo. 
V obou případech byly náplní mé „práce“ hlav-
ně děti, uklízela jsem jeden den v týdnu (Jsou ale 
i rodiny, kde hlavně uklízíte, to se ovem dá zjistit 
dopředu). Ve většině zemí pracujete 25–30 h týd-
ně, což je ideální v tom, že máte dost času na ja-
zykové kurzy, cestování nebo sport a kulturu.

Peníze?

A jak to vypadá s penězi? Au-pair bydlí a jí v ro-
dině a dostává kapesné, jehož výše se liší stát 
od státu i rodinu od rodiny. Jisté je, že za něj při 
přiměřené hospodárnosti pokryjete svoje vý-
daje na cestování a koníčky v cizině. Dokonce 
dost rodin nabídne své au-pair zaplacení leten-
ky nebo její části. 

Sama na vlastní pěst

Na závěr musím říci, že moje au-pair pobyty 
byly pro mě jedny z nejdůležitějších zkušeností 
v mém dosavadním životě. Vydala jsem se ně-
kam sama a na vlastní pěst. Cestovala jsem a vi-
děla jsem jinou a krásnou přírodu, architekturu, 
města. Učila se anglicky a fi nsky a potkala jsem 
a seznámila se se spoustou zajímavých lidí. Po-
znávala jsem kulturu jiného národa a někdy úpl-
ně odlišné názory a chování. Protože přímo žijete 
v místní rodině a od rána do večera mluvíte a po-

sloucháte, au-pair je podle mě jeden z nejlepších 
způsobů, jak poznat cizí zemi a naučit se její ja-
zyk. Máte-li chuť, jen do toho! Jde to snadno!

Anežka Novotná – Áša (24 let), 
Jindřichův Hradec

http://qasule.blogspot.com/ 
(web s postřehy ze zahraničí)

http://picasaweb.google.com/qasule/Helsinki 
(foto z cest)

PECKY(,) DO SVĚTA!

Finsko je okouzlující země

Několik užitečných odkazů:

Mossei au-pairs – http://www.au-pair.cz/

Webová databáze rodin i aupair – 
http://www.aupair-world.net/
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Za nejdůležitější pro kvalitní existenci kmene 
považuji:
•  Aby ten, kdo kmen táhne, řídí, vede…to dě-

lal ne z důvodu vlastního prospěchu (napl-
ňování ambicí…), ale proto, že mu záleží na 
výchově odrostlých skautů a skautek.

•  Základem je parta. Přestanou-li být členové 
kmene partou nebo se z nich partu nepodaři-
lo vytvořit, kmen se rozpadá.

Program kmene by měl vycházet 
ze tří pilířů skautingu:

1. Principy skautingu:
1.  Povinnost k sobě – sebeúcta, sebepoznání a sebe-

rozvoj (kdo jsem a kam směřuji, vzdělávání – zís-
kávání vědomostí a dovedností, duševní rozvoj)

2.  Povinnost k nejvyšší Pravdě a Lásce – hod-
noty, rozvoj duchovního života (toho, co nás 
přesahuje) 

3.  Povinnost k druhým – budování vztahů k blíz-
kým i vzdáleným a jejich rozvoj (služba)

2. Poslání roveringu:
Rozvoj osobnosti v celé její šíři 

3. Roverská výchova
Vynecháme-li jednu z těchto složek, výchova již 
nebude komplexní.
Principy i poslání skautingu uplatňujeme 
v kmeni pomocí metod roverské výchovy.

Programová náplň

Velmi stručně bych programovou náplň kmene 
shrnul do tří slov:
výchova, programové zaměření kmene/dru-
žiny, služba

Výchova

Každá akce i schůzka by měla mít svůj výchov-
ný účinek. Namátkou uvádím některé možnos-
ti, které kmen má. 

Někde v hloubi máme představu skvělého kmene, v němž všichni cítí dobře, kmene, kte-
rý vyvíjí pestrou činnost…
Dostát této představě však není jednoduché, spousta pokusů toho dosáhnout končí nezdarem…

Kmen se baví, kmen se směje,
kmen se vzdělává, někam směřuje

Výchova intelektová
•  získávání vědomostí, dovedností, vytváře-

ní postojů (názorů), rozvoj logického uva-
žování 

•  rozvoj schopnosti improvizace, inovace, 
tvořivosti

•  rozvoj samostatnosti, přizpůsobování se, 
odolnosti vůči zátěži(posílení autonomie)

Výchova sociální
• rozvoj komunikativních schopností
• rozvoj týmové práce
• charitativní činnosti, rozvojová spolupráce

Výchova tělesná
• pohybové hry a dovednosti
• turistika (pěší, cyklo, vodní, zimní…)
•  fyzicky náročné programy a akce, tzv.vor-

vávačky 

Výchova charakterová
• kvalitativní posílení hodnotového řebříčku 
•  přebírání zodpovědnosti za vlastní život 

i stav svého okolí
•  respektování práv druhých a jejich důstoj-

nosti, tolerance vůči názorům druhých

Výchova citová
• rozvoj sebeovládání a sebedůvěry
• estetická výchova
• posílení schopnosti empatie

JAK UVAŘIT ROVERING?



Zastoupením všech složek v činnosti kmene za-
jistíme také pestrost a rozmanitost programu, 
což je podstatné pro motivaci členů v kmeni.

Programové zaměření 
kmene/družiny 

Členové kmene by měli mít nějaký důvod se 
scházet. Tím důvodem by ale nemělo být jen 
si užívat sami pro sebe, ale především vytvářet 
nějaké hodnoty, které budou sloužit i druhým, 
budou užitečné, a tedy i zdůvodnitelné. Bez ně-
jaké programové koncepce (jasně defi novaný cíl 
kmene vyjádřený praktickým zaměřením kme-
ne) je roverský kmen odsouzen dříve či později 
k zániku. Programové zaměření bývá v kmeni 
dalším tmelícím prvkem. 

Touha členů po přátelství, příslušnosti k nějaké 
partě jsou nezbytnou podmínkou pro existenci 
kmene, ale pokud k tomu přidáme programové 
zaměření, udáme tím směr naší činnosti. Úzce spe-
cializovaná činnost má tu nevýhodu, že zvolená 
specializace pravděpodobně nezaujme všechny 
členy kmene. Mělo by však platit, že se zaměřením 
činnosti souhlasí valná většina. Nemělo by být jen 
naší zábavou, ale také něčím prospívat ostatním.

Zaměření kmene lze zvolit jen na určité období, 
třeba na jeden rok. Každý rok se pak zaměřuje-
me na jinou činnost. Nebo se věnujeme dvěma 
či třem různým oborům současně, zvoleným 
tak, aby si v tom každý člen kmene našel svoje, 
v čem by se mohl realizovat.

Zde je několik příkladů: záchranáři, vedení oddílu, 
ochránci, folklórní, bojovníci, historici, výtvarníci, 
hudebníci…

Služba

Není třeba podrobněji rozvádět, jen namátkově: 
pomoc středisku, humanitární akce, ochrana 
přírody, brigády, akce pro veřejnost…Ale je dů-
ležité nezapomínat na to, že služba neobsahuje 
jen pomoc okolí, bližním, ale i že je to komplex 
již výše uvedeného a tolikrát omílaného, přesto 
pro skautskou výchovu naprosto nepostradatel-
ného. Tím mám na mysli skautské principy (po-
vinnost sobě, bližním a nejvyšší Pravdě a Lás-
ce), a to v souladu se skautskými zákony.

Proč tohle všechno?

My si vytváříme svou představu fungování 
kmene – volíme si cíle a vytváříme plán, jak 
těchto cílů dosáhnout. To v nás probouzí nad-
šení, motivaci dosáhnout svých představ. Za-
čínáme se tím smysluplně seberealizovat. A do-
kud se nám práce daří, motivace nás stále žene 
vpřed. 

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

JAK UVAŘIT ROVERING?

Zaměření musí splňovat:
• zaujetí činností, zábava (musí nás to bavit)
• rozvoj osobnosti
• prospěšnost ostatním

Výchova duchovní
• posílení vědomí vlastní smysluplnosti života
• posílení vědomí hodnoty života
•  vedení k zamýšlení se nad „vyššími principy“

inzerce 
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I řekla Mitra: Promluv k nám o lásce

Začíst se do Proroka je velmi zajímavý a obo-
hacující způsob, jak strávit večer. Nejlépe si 
k tomu vyrobit arabskou kávu nebo dobrý čaj, 
jíst chalvu a nikam nespěchat. Básnická próza 
pana Chalíla Džibrána, libanonského spisova-
tele žijícího většinu svého času v USA, se totiž 
nedají zhltnout rychle. Do úst proroka Musta-
fy vložil jedinečné promluvy na téma svo-
body, krásy, lásky, přátelství a dalších otázek, 
které nedávají spát nejen fi losofům, ale jednou 
za čas každému z nás. Moudrost je v nich za-
pletená do překrásného jazyka a v celé knize se 
snoubí svět východu a západu. Knihu je mož-
né nalézt i v internetové podobě, a to na webu: 
http://proroctvi.sweb.cz/. 

Pět jazyků lásky

O něco srozumitelnější čtení než slova Mustafova 
přináší Gary Chapman v knize Pět jazyků lás-
ky. I ona se může stát pomocnou rukou při hle-
dání místa v mezilidských vztazích. Její základní 
myšlenkou je to, že každý z nás dokáže lásku pro-
jevovat a přijímat různými způsoby. Pro někoho 
je „jazykem lásky“ fyzický kontakt, pro jiného 
dávání či přijímání daru, slova ujištění, společně 
trávený čas nebo skutky služby. Pro harmonické 
soužití je pak dle Chapmana třeba ovládat partne-
rův jazyk lásky. Vcelku krásná myšlenka. Kniha 
je dosažitelná ve variacích jak pro svobodné, do-
spívající, tak pro snoubence či manžele. Velmi za-
jímavé čtení je i Pět jazyků omluvy téhož autora. 

O havranech, o liliích a o mnohem 
vzácnější cestě…

…tak zní podtitul knihy Marka Orko Váchy, 
skauta, katolického kněze, vystudovaného mole-
kulárního biologa a genetika a přednosty Ústavu 
etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Její 
jméno zní Šestá cesta a člověk v ní najde poučení 
a inspiraci nejen k přemýšlení o svém vztahu k na-
ší krásné modré planetě, ale i k druhým lidem či 
k sobě. Stejně jako Prorok je to útlá knížečka a čas 
věnovaný na zkonzumování jejích písmen je malý 
ve srovnání s tím, co nám kniha může přinést.

Cesta k lidství

V hledání vztahu k sobě samému či k světu okolo 
často otevírají cestu zážitky různého druhu. Ná-
vštěva jedné z komunit celosvětové organizace 

Minul květen, přišel červen a barva jemu příslušející zdobí i články našeho časopisu. 
V konkurenci expedicí a táborů sice knížky příliš velké úspěchy neslaví, ale občas ne-
zaškodí vzít je s sebou a při opalování si počíst. A námět červené s létem souvisí velmi 
silně – nápady, s kterými písmenky se skamarádit, provází především téma emocí a za-
cházení s nimi.

Tipy a nápady
do červena laděné

BLEŠÍ TRH

K dobré knize je fajn udělat si tu správnou atmosféru, udělat 
dobrý čaj nebo kávu..:-)
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Archa se zajisté může stát jedním z nich. Pobyt 
v Arše je alternativou k zahraničnímu dobrovol-
nickému programu či k au-pair pobytu. Možnost 
zastávat po určitou dobu pozici asistenta v jedné 
z komunit, kde žijí pohromadě lidé s mentálním 
handicapem či psychickou nemocí, je otevřena 
všem studentům starším osmnácti let, kteří mají 
dostatek trpělivost a otevřenou mysl. Zkušenost 
je to možná o něco tvrdší než „klasické dobrovol-
ničení“ na skautské základně, ale rozhodně má 
něco do sebe (odvděčí se více než jen zvládnutím 
cizího jazyka). Více informací je možno nalézt 
na www.larche.org. Myšlenkové základy této or-
ganizace položil Jean Vanier, autor knihy Cesta 
k lidství, kterou také doporučujeme.

Znovuzrozený porod

Napadlo vás někdy číst knihu o porodech? Že 
ne? Protože se vás to přeci ještě zdaleka netýká? 
Možná si to myslíte proto, že jste ještě neslyše-
li o knize Znovuzrozený porod francouzského 

porodníka Michela Odenta. Tento lékař se to-
tiž odvážil udělat něco, čemu se jeho kolegové 
dodnes pošklebují – nechal ženy rodit tak, jak 
samy chtějí. Tiše pozoroval a pochopil. Pocho-
pil, že porod je přirozenou součástí života a mů-
že být nádherným a posilujícím zážitkem, u kte-
rého se ženy usmívají a jejich děti jsou úplně jiné 
než děti narozené třeba císařským řezem. A pro-
tože porodem jsme si konec konců prošli každý 
a nejspíš ani zdaleka netušíme, jak moc nás tento 
zážitek ovlivnil a jaký má způsob porodu dopad 
na celou společnost, doporučuji tuto útlou kníž-
ku s usměvavou nahou ženou držící novorozeně 
v náručí na titulní stránce vaší pozornosti.

Kristina Zemánková (21 let), Olomouc

Shogun 

Až vás přestane bavit hloubat nad vztahy mezi lid-
mi či vztahy k přírodě, zkuste odlehčit hrou, kde 
jsou pro změnu důležité vztahy podnikatelské 
či vojenské. V Japonsku 16. století panují po čer-
tech tvrdé poměry, v nichž je důležitá především 
klanová příslušnost. Klan je třeba nejen bránit či 
za něj útočit, ale všeobecně zlepšovat jeho pozici 
– stavbou chrámů, divadel či hradů. Nejmocněj-
ší a nejúspěšnější se na konci hry stane nejvyšším 
vládcem – Shogunem. Tak už to prostě chodí.

Kristýna Drápalová – Kika (18 let), Praha, RK Exit
http://kristyncin.blogspot.com

Foto: Vojta Petr 

Odlehčení pro volné chvíle

Nechte se zlákat ke čtení na netradiční téma

BLEŠÍ TRH
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Sever proti Jihu

Při průjezdu Itálií je viditelný rozdíl mezi (bo-
hatým) Severem a (chudým) Jihem. Jak v Če-
chách, tak na Moravě si můžeme povšimnout, 
že „Sever“ je více průmyslový a Jih naopak ten 
zemědělský. Podobný severojižní rozdíl známe 
například i z Ameriky a určitě by se našly i dal-
ší. Jak asi cizinci vnímají pro změnu nás? Je ten-
to rozdíl pro okolí tak markantní? Anebo jsme 

natolik malí (a relativně „kulatí“), že se takový 
gradient neprojeví? A platí tyto rozdíly i o vás?

Tak trochu jiný turismus

Etna se doporučuje zdolávat lanovkou. Na kon-
ci lanovky se přesedne do mikrobusů, které ná-
vštěvníky vyvezou téměř až na vrchol. S po-
citem pokoření živelné hory obejít nejbližší krá-

Exotickým pro okolí
Dnes jsem se vrátila z výletu po Sicílii. Dlouhá cesta a každodenní přejezdy mi daly 
spoustu času na přemýšlení. O spoustě věcí – o tom, co je vlastně „pěkné“, co je „nor-
mální“, co je „správné“… Co má a co nemá cenu chránit? Jaký je rozdíl mezi krajinou je-
jich a tou naší? Ať jde již o přírodu, architekturu, tradice či jiné hodnoty. Chvílemi jsem 
měla pocit, že se procházím obrovskou botanickou zahradou, kde se mísí exotika a prvky 
nám velmi známé. Předkládám zde několik málo postřehů z cesty…

myšlenky | KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI

Orchis italica – úmluvou CITES chráněná orchidej, jejíž květenství je tvořeno spoustou malých človíčků ☺

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI
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ter (ve vypůjčených pohorkách). Anebo je oním 
pokořením vrcholu již samotná lanovka a vysy-
paná štěrková cesta? Stojí návštěvnost a vysoké 
výdělky z cestovního ruchu opravdu za takovou 
cenu? Pěší turisti nejsou pomalu ani vítáni… 

Dobrovolně chodit s plnou polní na zádech je 
víceméně české (resp. československé) spe-
cifi kum, a jsme za to občas i terčem posměchu 
– pravda, národ jsme spořivý a nebohatý. Dnes 
si však nemyslím, že je to jen otázkou peněz. Jde 
o ten pocit volnosti a svobody. O dokonalé sply-
nutí s okolím a s jeho krásou. O vychutnání si 
ho plnými doušky. Ale toho se s myšlenkami na 
včasný návrat kvůli vymezenému času na ve-
čeři v hotelu těžko dosahuje.

Odpadky

Krásná země, zelené hory, rozkvetlé louky, zaříz-
nuté kaňony, majestátní Etna, průzračně modré 
moře…a za kamenem hromada odpadků. Říká 
se, že přímořské národy mají k odpadkům tro-
chu jiný vztah, že spoléhají na to, že je moře od-
plaví. Na vlastní oči to však zabolí. Z dětství mám 
podobnou vzpomínku – odpadky všude, kam se 
člověk podíval, a západní státy se nám dávaly se 
svou čistotou za vzor. S Rakouskem, Německem 
či Švýcarskem se sice srovnávat nemůžeme, ale 
těší mne, že se množství nepořádku snižuje a lidé 
– už nejen skauti – jsou více ohleduplnější. 

Orchideje

Je až trestuhodné, že orchideje, u nás převelice 
chráněny, rostou jinde jako pampelišky na lou-
ce, popřípadě za odpadkovým košem na ulici 
většího města. V Čechách si na orchidejové lo-
kalitě dává člověk setsakra pozor, kam šlape. 
Na Sicílii není místy pro orchidej kam šlápnout, 
a tak je člověk beztrestně pošlape… 

Člověk tvořitel

Většina té krásy kolem, a to nejen v zahraničí, 
vznikla díky přítomnosti a aktivnímu působení 
člověka po celá staletí. Kosením luk, pasením zví-
řat, hospodařením v lese. Bývalé lomy jsou útočiš-

těm ohrožených druhů jak rostlin, tak hmyzu i ji-
ných zvířat. Kam se to všechno ztratilo? Proč dnes 
již člověk svým působením převážně jen ničí? 

Ráj?

U srdce zahřeje, když se místním občanům do-
stane podpory z vyšších míst a namísto dálnice 
podél mořského pobřeží vznikne národní park, 
ve kterém se Středoevropan cítí, jako by byl 
v obrovské botanické zahradě.

Obdobný dojem lze u nás získat nejlépe v Bílých 
Karpatech, kde se také díky iniciativě místních 
obyvatel, vědců (a především úředníků :)) po-
dařilo obnovit systém kosených luk. Stojí za tím 
spousta práce a odhodlání, které je podle mne 
stále nedoceněné. Ale jen díky němu se i zde 
může člověk cítit jako v ráji, kochat se orchideje-
mi a bát se došlápnout, aby tu krásu nezničil. 

Mrzí mne však, že v dnešní době není zájmem 
společnosti krásná místa vytvářet.

Exoti(ka)

Člověk si přestává vážit věcí kolem sebe ve chvíli, 
kdy mu zevšední, kdy jich má kolem sebe spous-
tu a kdy přestává hrozit, že navěky zmizí. Spous-
ta věcí je zajímavá pro ostatní tím, že zavání exo-
tikou. Ráda bych, abychom začali přemýšlet nad 
tím, jak se stát „exotickým“ pro okolí. Ať pro ná-
vštěvníky z vedlejšího kraje, či kontinentu…

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

Foto: archiv autorky

KRAJINA A JEJÍ GENIUS LOCI

Tipy na výlet: 

CHKO Bílé Karpaty – unikátní systém ko-
sených luk

CHKO Český kras – PR Koda – bývalé lomy 
na vápenec jsou nyní osídleny spoustou 
u nás ohrožených druhů
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Zastavení v tomto roce poslední
Práva zvířat

myšlenky | PROPOJENÝ SVĚT

Práva zvířat… jsou vůbec nějaká?

Během uplynulého roku se články Propojeného 
světa zabývaly problematikou chudoby, adop-
ce, právy žen a dětí. Proč najednou práva zví-
řat? Je snad možné míchat v jedné rubrice do-
hromady zneužívané děti, hladomory a otázku, 
zda je morální dát si k obědu kuře? 

Ať už je náš osobní názor jakýkoliv, není spo-
ru o tom, že v posledních desetiletích zachvátila 
debata o právech zvířat celou euroatlantickou ci-
vilizaci s nebývalou intenzitou a že vývoj a prů-
běh této debaty vykazuje četné zajímavé paralely 
s vývojem „řádných“ humanitárních otázek. Na 
jakém základě jsou obhajována práva zvířat? Jak 
se status zvířat měnil v průběhu historie? Existu-
jí i tací, kteří se domnívají, že ne všichni lidé mají 
stejná práva a že někteří by neměli mít pro jisto-
tu vůbec práva vůbec žádná, nicméně ve většině 
civilizovaného světa patří k dobrému mravu po-
kládat kterýkoliv lidský život za výjimečně cen-
nou hodnotu. Co zvířat týče, je situace poněkud 
komplikovanější. Mají zvířata duši? Jsou každé 
nenapodobitelnou individualitou? Co cítí? Na 
tyto a podobné otázky nelze s jistotou odpovědět 
ani u lidí, nicméně ti mají tu výhodu, že se mo-
hou svých práv hlasitě domáhat, argumentovat, 
bojovat za ně. Navíc uznat, že každý člověk má 
právo na život, znamená pro většinu lidí men-
ší újmu než uznat, že stejné právo má i kuře či 
kráva, protože z tohoto uznání by následně vze-
šly závažné stravovací konsekvence. Je to, stejně 
jako u práv lidských, Bible a zejména kniha Ge-
nesis, která položila základ jak novodobému zá-
padnímu vnímání zvířecích práv, tak i lidskému 
pocitu oprávnění využívat přírodu a zvířata ke 
svým účelům. V Genesis jsou zvířata popsána 
jako originální a dobrá Boží stvoření, člověk do-
stává za úkol je pojmenovat a svět mu je dán do 
správy, tedy k rozumnému a zodpovědnému 
užívání, což bohužel ne vždy byla a je pravda. 

Kde jsou však hranice onoho rozumného uží-
vání zvířat? Je rozumným užíváním bezbolest-
ně zabít králíka a sníst ho? Nebo nosit oblečení 
z mrtvých norků? Nebo testovat na zvířatech 
léky, které následně mohou zachraňovat životy 
lidí? Nevíme. Chceme-li ale přemýšlet o právech 
zvířat v jiných intencích než v emocionálním 
soucitu s týraným psem či ulovenou velrybou, 
měli bychom si na ně alespoň pro sebe nějakým 
způsobem odpovědět.

Zcela výjimečný a od západního chápání v mno-
hém odlišný přístup ke všemu živému má pak 
buddhismus, který učí, že všechny formy živo-
ta jsou posvátné a „přeje štěstí všem živým by-
tostem“.

Krávy, kočky, beránci

Kulty uctívající určité druhy zvířat jsou doloženy 
téměř od samého počátku lidské civilizace. Až 
do příchodu křesťanství (a mimo židovskou ob-
last) měla zvířata dvojí status: byla na jednu stra-
nu nezbytným základem lidské obživy, na dru-
hou byly některé druhy předmětem zvláštní úcty 
(ať už právě pro svou „životadárnost“ coby zdroj 
masa nebo pro identifi kaci s určitými žádoucími 
vlastnostmi, např. silou, odvahou, apod.). Jak je 
známo, ve starověkém Egyptě se zcela výjimečné 
úctě těšily kočky, posvátní tvorové, kterým ne-
směl být zkřiven chloupek a kterým se po smrti 
dostalo mumifi kace stejně jako tehdejším spole-
čenským špičkám. Hinduismus dodnes přisuzu-
je zvláštní status kravám a historky o posvátném 
skotu, který zastavuje v Indii dopravu, vyprávějí 
cestovatelé dodnes. Judaismus byl, až do zničení 
Chrámu, náboženstvím úzce spojeným se zvíře-
cími oběťmi, zejména ovcemi, kozami a holuby. 

Je to, stejně jako u práv lidských, Bible a ze-
jména kniha Genesis, která položila základ jak 

PROPOJENÝ SVĚT

Minulost, současnost a budoucnost vnímání čtyřnožců



novodobému vnímání zvířecích práv, tak i lid-
skému pocitu oprávnění využívat přírodu a zví-
řata ke svým účelům. V Genesis jsou zvířata po-
psána jako originální a dobrá Boží stvoření, člo-
věk dostává za úkol je pojmenovat a svět mu 
je dán do správy, tedy k rozumnému a zod-
povědnému užívání, což bohužel ne vždy byla 
a je pravda. Během křesťanských staletí už zví-
řata nebyla nábožensky uctívána, zato často 
krutě využívána v nejrůznějších lidových tra-
dicích a zábavách (španělská korida, holandské 
vytloukání kočky ze sudu či medvědí zápasy), 
objevil se koncept domácích mazlíčků – zvířat 
chovaných pouze pro potěchu majitele – a zá-
roveň stále sloužila jako zdroj potravy nebo do-
pravní prostředek.

Změny 20. století

Vztah člověka ke zvířatům se ve 20. století, 
zejména v jeho druhé polovině, dočkal pod-

statných změn. Dříve člověk viděl kuřata, jak 
se líhnou, vlastnoručně se o ně staral, pak je 
vlastnoručně zabil a upekl. Nyní kuře zname-
ná úhledný balíček chlazeného masa původem 
pravděpodobně z obřího průmyslového velko-
chovu, kde jsou kuřata pěstována v rekordním 
čase do rekordních velikostí pomocí chemic-
kých látek. Kdo dříve nechtěl v zimě zmrznout, 
potřeboval kožich. Ve 20. století byly vynaleze-
ny umělé kožešiny na pohled nerozpoznatelné 
od pravých. V západním světě nejsou již zvířa-
ta nezbytně potřeba v žádné oblasti krom stra-
vování (a i to někteří s úspěchem zpochybňují): 
dopravu i odívání může technika řešit jinými 
způsoby. 

O to více ale vzrostla úloha zvířat coby objektů 
lásky a náklonnosti. V době pověstné rozpadem 
mezilidských vztahů a neschopností člověka žít 
a sdílet s jinými lidmi zvířata někdy částečně 
přejímají roli jindy zastávanou dítětem či part-
nerem. Jsou navíc „praktičtější“: lze je koupit, 

PROPOJENÝ SVĚT

inzerce 

propaga ní dopl ky

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

Náramky

karabiny
 modrá a stříbrná varianta
 laserem gravírovaný nesmazatelný nápis 

s logem
 40 Kč

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

objednávejte na 
www.skaut.cz/obchod

 nově i menší velikost pro vlčata 
a světlušky
 35 Kč

z široké nabídky 
si určitě vyberete
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milují bezpodmínečně, nemohou se odstěhovat 
či zamilovat do někoho jiného, nemluví, stále 
nás potřebují. 

Ve 20. století také začal boj za práva zvířat, jak 
jej známe dnes: kampaně proti lovu velryb, pro-
ti zabíjení tuleňů, proti testování kosmetiky na 
králících. Postupem času bylo všeobecně uzná-
no, že zvířata mají právo na slušné zacházení, 
na „spokojený“ život (ať už to znamená cokoliv) 
a na co nejméně bolestnou smrt, je-li nutné je za-
bít. Chování dle těchto zásad je však věcí jinou. 
Byla zavedena legislativa umožňující potrestat 
týrání zvířete. Nevídaně se rozšířilo vegetarián-
ství z etických důvodů. 

Zajímavým aspektem boje za práva zvířat je, ja-
kým způsobem jsou zvýhodněna zvířata roz-
tomilá: nad běloučkým chlupatým tuleňátkem, 
které bylo právě umláceno pro svou kožešinu, 
by se i kámen ustrnul, ale osud slepice-nosnice 
živořící celý život v titěrné kukani beze světla 
a pohybu celý tolik soucitu nevzbuzuje, ač její 
utrpení není o nic menší.

Botičky, pláštěnky, útulky 
a velkovýkrmny

Ve století jednadvacátém vývoj koncepce zví-
řecích práv pokračuje. Evropu ovládla bio 
móda a vzrůstá počet lidí, kteří se sice nechtějí 
vzdát masa, ale jsou ochotni si připlatit za ří-
zek ze „šťastného“ prasete z ekologické farmy. 
Zatímco psí útulky praskají nejen po Vánocích 
ve švech a o zákazu kosmetických testů na zví-
řatech si aktivisté mohou nechat jen zdát, de-
bata o právech zvířat se rozvíjí do místy až ab-
surdních rovin: objevují se názory, že ten, kdo 
má doma kočku, se dopouští týrání a omezo-
vání svobody zvířete, protože neví, jestli s tím 
kočka souhlasí. Stejně tak slepečtí psi jsou prý 
příkladem týrání. Radikální ochranářské sku-
piny páchají teroristické útoky na farmy. „Zlid-
šťování“ statutu domácích mazlíčků, zvláště 
psů, je výhodným a prosperujícím obchodním 
odvětvím: oblečení, exkluzivní potrava, salony 
krásy, psychologové. 

Jak zvířecí, tak lidská práva zůstávají i ve 
21. století spornými oblastmi plnými nevyře-

šených otázek. Více či méně se dotýkají nás 
všech – vždyť svět je jenom jeden a stále více 
propojený.

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

Tipy pro činnost s kmenem:

• Zkontaktujte některý psí či kočičí útulek 
ve svém okolí. Určitě přivítají hmotnou, fi -
nanční i jinou pomoc (např. venčení psů či 
shánění nových majitelů) a rádi uspořádají 
besedu pro děti z oddílů.

• Vyrazte na výlet do některé ze stanic pro zra-
něné živočichy (např. www.ochranafauny.cz/
/stanice.php), rádi vás tam po domluvě pro-
vedou a povypráví o své práci.

• Uspořádejte si v kmeni tematickou schůz-
ku např. ke Svátku zvířat. Program může 
tvořit třeba diskuze o testování kosmetiky 
na zvířatech, o vegetariánství, kožešinovém 
průmyslu… a s sebou na schůzku přiveďte 
či přineste své čtyřnohé kamarády z domo-
va ☺.

PROPOJENÝ SVĚT

Užitečné odkazy:

• Jednou z nejznámějších organizací bo-
jující za práva zvířat je Svoboda zvířat – 
www.svobodazvirat.cz. S jejími názory a kam-
paněmi můžete souhlasit či nesouhlasit, 
rozhodně vás ale chvíle brouzdání po jejím 
webu vyprovokuje k přemýšlení.

• Na webu www.ochranazvirat.cz najdete in-
formace o dobrovolnictví, rozsáhlou in-
formační knihovnu o mnoha oblastech zví-
řecích práv i kontakty, kam se obrátit s po-
dezřením na týrání nebo se zraněným di-
vokým zvířetem.
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Potíž s křesťanstvím
PUTOVÁNÍ ZA VÍROU

PUTOVÁNÍ ZA VÍROU | myšlenky

S křesťanstvím je to těžké. Když je opravdové, 
nedá se lehce zaškatulkovat. Není to soubor ob-
řadů, které by stačilo sehrát a ejhle, je ze mě křes-
ťan. Třeba na Vánoce položit nemluvně do žla-
bu v chlívě nebo o Velikonocích … ale o tom ra-
ději nemluvme. Stejně tak není křesťanství sou-
bor dogmatických pouček, které by stačilo se 
namemorovat a pak s nimi „souhlasit“ – a je to.

Křesťanství jde člověku pod kůži. Nejzákladněji 
je to životní postoj, potom způsob života, kte-
rý z něj vyplývá – a ovšem také historická udá-
lost, která to všechno vyprovokovala. Až dlou-
ho potom je to něco, o čem lidé mluví a složitě 
hledají způsoby, jak o tom povědět sami sobě 
či druhým. Jenže to už jsou metafory, podoben-
ství. V těch je taková různost, že se z toho religi-
onistům hlava točí. Křesťané o ně s oblibou svá-
dějí zcela nekřesťanské války, nověji naštěstí jen 
slovní. A přece máme něco společného, něco, co 
nám proměnilo život.

O tom se těžko mluví. Sám se celý život zabý-
vám fi losofi í a všechna moje podobenství jsou 
fi losofi cká. Tak bych řekl, že to něco začíná zpo-
chybněním samozřejmosti. Mám na mysli uvě-
domění, někdy pozvolné, jindy náhlé, že všech-
no, co beru jako naprosto samozřejmé – slunce, 
vodu, vzduch, bezpečí, lásku – vůbec, ale vůbec 
samozřejmé není. Všechno, co je, by mohlo ne-
bejt, a to docela snadno. Stačí, abych nastoupil 
do výtahu ve dvanáctém patře, když je kabina 
ve čtrnáctém. Nebo aby podíl kyslíku v atmo-
sféře stoupl jen o maličké procento. Být vyžadu-
je tolik úsilí! Přitom není důvodu, proč by coko-
liv nebo vůbec všecko mělo být. Daleko snazší, 
vlastně samozřejmější je prostě nebýt. Snazší by 
bylo, kdyby vůbec nic nebylo.

Pak přijde to druhé uvědomění, tak trochu jako 
šok, trochu jako úžas a trochu také jako zázrak. 
Ačkoliv normální by bylo, aby nic nebylo, něco 
přece je. Je slunce, voda, vzduch, lidé, kteří mě 
mají rádi – ač když se nad sebou zamyslím, ne-
chápu proč. Vůbec nechápu, proč něco je, ale cí-
tím, že je to děsně fajn, že to všechno je. Když 

vidím na jaře louku posetou zlatými pampe-
liškami – nebo prostě když se ráno probudím 
a jsem naživu: v mém věku to není vůbec sa-
mozřejmé – zaplaví mě taková živelná radost. 
Říkáme tomu radost ze života, ale já vím, že je to 
radost z toho, že něco vůbec je. A že je to vlast-
ně zázrak.

Jenže radostí ten zážitek nekončí, aspoň ne, 
když si ho nechám dojít. Když si cloním oči před 
sluncem a rozhlížím se nad Poniklou po té louce 
zlatem poseté, k té užaslé radosti nad zázrakem 
se připojuje mocný pocit vděčnosti. Komu? Ne-
vím. Snad ochranářům, kteří dokázali zastavit 
buldozery dřív, než mohly louku zplanýrovat 
na parkoviště. Snad všem, kdo dnes jeli místo 
auta vlakem a tak pomohli louku chránit před 
globálním oteplováním. Nebo praotci Čechovi, 
že se nezastavil někde v Polsku a došel až do 
Krkonoš. Ač to všechno je špatně. Prvotně ta 
vděčnost nemá adresáta. Cítím se prostě vděč-
ný. To je něco, co snad opravdu neznají jenom 
lidé, kteří kopou do muchomůrek.

A ještě něco: když si vybavím ten zážitek nad 
zlatou loukou nebo při probuzení, nacházím 
v něm ještě cosi jako hlubokou úctu. To je, proč 
nezabíjím mouchy a nekopu do muchomůrek, 
a nejenom z opatrnosti, abych snad neprobudil 
Pindruše, pokud znáte tu pohádku.

Křesťanství je životní postoj a způsob života
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Tatínek, ročník ‘03, mi vyprávěl, jak za války 
jako vězeň gestapa čekával v Pečkárně na vý-
slechy. Musel sedět bez hnutí třeba celý den, jen 
se dívat před sebe na bílenou zeď. Nevěděl, co 
ho u výslechu čeká, jen že to bude kruté. Pak vy-
právěl, co pro něj znamenalo, když na zdi used-
la moucha a začala si nožičkami čistit křidélka. 
V té kobce smrti a utrpení byla dotekem života. 
Tatínek za ni byl vděčný. Když se vrátil z kon-
centráku, nikdy mouchy nezabíjel. Odchytával 
je a pouštěl ven.

To je ta radost, vděčnost a úcta, ze které se rodí 
postoj víry – a z postoje víry, z radosti, vděčnos-
ti a úcty se rodí křesťanství, i když z jednání lidí, 
kteří se považují za křesťany, by to člověk často 
nepoznal. Rodí se, když lidé najdou klíč k celé-
mu tomu zážitku v události Ježíše Krista. Ta udá-
lost, to je to slavné „zjevení“, ne nějaký dopis od 
Pána Boha s návodem, jak sekýrovat hříšníky, 
nýbrž (řečeno po křesťansku) přítomnost Boží 
lásky v Ježíši Kristu.

Tak třeba lidé čtou evangelia a najednou jim do-
chází – tak o tom to všechno bylo! Vždyť ta tajem-
ná radost, to je radost ze stvoření, a ta neadresná 
vděčnost, to je vděčnost Bohu stvořiteli, stejně 
jako úcta je úcta před Bohem a Božím stvoře-
ním. Ani slůvko o katechismu. Ježíš nám to to-
tiž všechno předvádí docela konkrétně. Vděč-
ně, s radostí a úctou prochází Galilejí i životem. 
Lidé se stávají výslovně křesťany, když se jim ra-

dost, vděčnost a úcta obecně věřících soustředí 
v události Ježíše, kterého vyznávají jako Imm-
anu-ele. To totiž znamená Bůh s námi.

Jenže něco tu ještě schází. Křesťané jsou ti, kdo 
si všimnou, že Ježíš nám předvádí nejen víru, 
nýbrž především co s tím. Ono těch náboženství 
s postojem radosti, vděčnosti a úcty je jako hou-
sek na krámě. Jenže křesťané, učedníci Kristovi, 
jsou ti, kdo se od Ježíše učí, že smyslem té rado-
sti je dávat to dál. Hezky o tom píše ve své epi-
štole Jakub – co je platné věřit, když se to nijak 
neprojevuje? Tu radost je třeba dávat dál. Křes-
ťanům nestačí mír v duši nebo nekonečný sou-
cit. Chtějí dávat dál tu radost ze stvoření – a také 
z toho, že Bůh nás nezatratil za to, co jsme s je-
ho stvořením udělali. Stačí projet povrchovými 
doly u Mostu a uvidíte, že bychom to bohatě za-
sluhovali. O tom, jak jednáme jeden s druhým, 
vypovídají dětské hroby od Auschwitzu po 
Gazu. Jenže místo zatracení nám Bůh poslal Je-
žíše jako Krista, jako spasitele. Další důvod k ra-
dosti. Teď ještě kvašenou okurku a život je do-
konalý.

Tak poznáte křesťana. Je to člověk, ze kterého 
vyzařuje radost, vděčnost a úcta, a je to člověk, 
který tu radost dává dál. O Ježíši raději moc 
nemluví, aby nebral jméno Boží nadarmo. To 
spíš zavtipkuje o kvašených okurkách. Ale je 
to v něm. Díky setkání s Kristem v Písmu i ve 
společenství věřících, té církvi obecné, mu ta zá-
kladní lidská zkušenost radosti, vděčnosti a sdí-
lení dává smysl. Rýmuje se.

Chcete zkusit, jaké by to bylo, být takovým křes-
ťanem? Zkuste to! Radujte se ze života. Odložte 
všechen strach a malichernost, všechnu zlobu 
a závist. Vděčně, s úctou se radujte. A dávejte 
to dál, úsměvem, slovem, činem. A když chce-
te, můžete si k tomu přečíst třeba evangelium 
podle Lukáše a Skutky apoštolské. Pak jednou, 
až vám ta radost docela půjde, můžete se i učit 
v katechismu a v učebnici religionistiky o křes-
ťanství. Ale až potom. Napřed se radujte, dě-
kujte a dávejte to dál!

Erazim Kohák, Praha
Foto: Petr Puna – PeP, 

Martin Pittner – Píťa
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Křesťan – člověk, ze kterého vyzařuje radost, vděčnost a úcta
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Jak se dělá medicína

Do vysněné Brazílie jsem odletěla na měsíč-
ní stáž díky organizaci IFMSA (International 
Federation of Medical Students Associations). Sta-
čí udělat test z angličtiny, který určí pořadí, 
a čekat, zda na vás vytoužená země zbude. Já 
štěstí měla, a tak jsem se loni v létě dostala po 

mnoha útrapách do Catanduvy – městečka se 
120 tisíci obyvateli, 400 kilometrů na západ ve 
vnitrozemí. Mé nejhorší obavy se brzy naplni-
ly – jelikož je zde úředním jazykem portugal-
ština (pozůstatek kolonizace Portugalci), kte-
rou nevládnu, bojovala jsem od začátku s ja-
zykovou bariérou. Brazilci se totiž dají rozdělit 
na dvě skupiny: na ty, co umí jen portugalsky, 

Země neuvěřitelných rozdílů

Výlet k pobřeží – Santos v noci 

CESTOVÁNÍ PO KONTINENTECH

Brazilská federativní republika je se svými 191 milióny obyvatel největším a nejlidna-
tějším státem Jižní Ameriky. Každý si asi vybaví hlavní město Brasília, metropoli São 
Paulo (10 miliónů obyvatel), deštný prales či karneval. Že je ale Brazílie mnohem víc, 
o tom vás ráda přesvědčím.
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a ty, kteří sice umí trochu anglicky, ale stydí 
se mluvit.

Brazílie je katolická země (75 %) a poskytu-
je zdravotní péči chudým zdarma! Je to velmi 
ušlechtilá myšlenka, která stojí spoustu peněz, 
bohužel má i jeden velmi nepříjemný aspekt 
– málokdo z pacientů, které jsem za ten měsíc 
v nemocnici viděla, si svého zdraví vážil.

Neuvěřitelná byla ale atmosféra, která tam pa-
novala. Fakultní nemocnice Emílio Carlos je 
malá – proto má méně studentů a profesorů, 
takže všichni fungují jako jedna velká rodina. 
A to doslovně. Profesoři – lékaři se o své stu-
denty zajímají, znají jejich problémy a potřeby 
a pomáhají jim, jakoby to byly jejich vlastní děti. 
I když můj dojem z velké části kazilo to, že se 
mnou nikdo nemluvil anglicky (ač měla být stáž 
v angličtině), prostředí bylo tak úžasné, že jsem 
měla okamžitě chuť zasednout do lavic a školu 
dodělat s nimi. 

Brazilci jsou nesmírně obětaví lidé. Ať již jde 
o rodinu, která je pro ně velmi důležitá, o po-
moc druhým či studium, které berou velmi váž-
ně (asi proto, že si ho musí platit). Svědčí o tom 
studentská hymna fakulty či hábity se znakem 
školy, které se nosí na školní oslavy. Znak své 
fakulty si lepí na učebnice, motorky nebo auta 
dokonce i zaměstnanci! Kdo to zažije, připadá si 
jako v Bradavicích. 

Sladký život 

Brazílie je pro gurmány prostě ráj. Jejich kuchy-
ně je pestrá, plná nádherných barev, vůní a exo-
tických chutí. Ať děláte co děláte, prostě se tam 
nedá zhubnout! Brazilci totiž milují sladké. Ať 
už jde o silnou brazilskou kávu, různé džemy 
a pochoutky z goiaby, papáji, karamboly, ace-
roly, amazonských plodů açai nebo semen gu-
araná (která jistě znáte z energy drinků).

Výjimkou je národní jídlo feijoada [fejžojáda], 
což je směs hovězího a vepřového masa s čer-
nými fazolemi. Velmi oblíbená je také italská 
kuchyně a zvláštní restaurace, tzv. churrascaria 
[šuhaskaría], kde se servírují snad všechny dru-
hy masa formou rodízia [hodžízio] = obcháze-
ní stolů číšníky přinášejícími stále nové druhy 
masa k ochutnání. Nejčastější přílohou je rýže 
s fazolemi (ano, dohromady) či maniok (sladká 
brambora).

Rostlina bohů

Jestli jsou na něčem Brazilci závislí, je to cuk-
rová třtina. Brazílie je totiž jejím největším pro-
ducentem. Vyrábí se z ní kromě cukru a šťávy 
hlavně alkohol. Zdejší specialitou je cachaça, 
v některých oblastech nazývaná pinga nebo 
aguardente. Z cachaçy, třtinového cukru, dr-
ceného ledu a limetek se připravuje caipirinha 
– nejoblíbenější pití Brazilců. Bebidas jsou pro 
změnu plastová „pitíčka“ o velikosti ukazová-
ku naplněná likéry, která nesmí chybět na žád-
né party. Jsou totiž velmi praktická – vložíte do 
úst, zuby odtrhnete růžek a už se opájíte neuvě-
řitelným množstvím chutí a barev. 

Navíc na alkohol z cukrové třtiny jezdí naprostá 
většina dopravních prostředků v Brazílii. V pře-
počtu totiž jeden litr vyjde na pouhých třináct 
korun.

Černá a bílá

Téměř každý Brazilec má předky z celého světa, 
takže tamější společnost je vlastně mix různých 
velikostí a barev. I přesto jsou na sebe všich-
ni přátelští a nepanuje mezi nimi nevraživost. 

CESTOVÁNÍ PO KONTINENTECH

Tradiční oběd – feijoada, rýže, salát z řas a salát z tuňáka
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A pozoruhodné je, že každá Brazilka, ať je se-
bechudší, umí prodat svou krásu. Brazílie zkrát-
ka umí léčit i ženské mindráky…

Zájem Brazilců o cizince pramení asi z jejich 
původu. Většina z nich možná neví, kde přes-
ně naše republika leží, ale skoro každému oči 
zazáří při vyslovení slova „Praha“ nebo „Re-
pública Checa“. Hned se dozvíte, kdo už u nás 
byl a kdo se sem chystá, protože Praha je pře-
ce úžasná a každý z nich by se sem rád po-
díval! :)

Zajímavé je, že skoro nikdo tu nechodí pěšky. 
Kdo si nemůže dovolit auto, jezdí alespoň na 
motorce (ať už vlastní nebo v podobě motota-
xi). Důvodem jsou obrovské vzdálenosti, kte-
ré je nutné v této zemi překonávat. I přes ten-
to fakt autobusy na zastávkách nemají jízd-
ní řády(!), a tak zde obyčejní lidé stále stojí ve 
frontě a čekají… Já takové nervy nemám, a pro-
to jsem chodila pěšky – jsem přeci skautka, ne? 
Stala jsem se díky tomu středem pozornosti ši-
roko daleko. ☺

Jestli mě ale něco opravdu zarazilo, byly to roz-
díly mezi bohatými a chudými. Chudí lidé zde 
bydlí v chatrčích hned vedle překrásných domů 
svých majetnějších spoluobčanů. Nejbohatší 
jsou zde právě lékaři patřící mezi smetánku, 
která se stýká jen mezi sebou navzájem. Pře-
krásné haciendy a vysoká životní úroveň, to vše 
je pro ně samozřejmostí. Ale jejich domy jsou 
odděleny vysokou zdí s ostnatým drátem, kte-
rý je často ještě pod napětím. A to je přitom Ca-
tanduva mírumilovná! Brzy mi začalo být jas-
né, že tito lidé platí krutou daň za své bohatství, 
a uvědomila jsem si, jak jsem vděčná za svobo-
du pohybu, kterou si my můžeme vychutnávat 
plnými doušky.

Brazilci jsou živelně energičtí, zábavní, přátelští 
a stále v pohybu. Jejich zdravé sebevědomí, víra 
a odvaha riskovat jim umožňuje postupovat 
stále vpřed a věřím, že právě díky tomuto faktu 
Brazílie prosperuje a dává o sobě vědět celému 
světu stále víc.

Brazílie je kouzelná, hodně mi toho dala a vě-
řím, že vám učaruje také.

Petra Eisnerová – Šamanka (23 let), 
Brandýs nad Labem, 7. oddíl Jitřenky

Foto: archiv autorky

CESTOVÁNÍ PO KONTINENTECH | myšlenky

CESTOVÁNÍ PO KONTINENTECH

Zajímavosti

• časový rozdíl je –5 hodin
• měna 1 reál = cca 10 Kč
•  nepotřebujete víza (nepřesáhne-li váš 

pobyt 90 dnů)
•  letenka z Vídně vás přijde až o 6 000,– 

levněji!
•  na jižní polokouli jsou obráceně nejen roč-

ní období, ale kochat se můžete i obráceně 
položeným měsícem ☺

•  mé dojmy z Brazílie najdete na 
http://sandaria.blog.cz

Brazilci milují fotbal
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Prakticky všechny naše činnosti i prožitky mají 
výraznou citovou složku – učím se večer do ško-
ly, jeden předmět mne nebaví, jiný naopak těší. 
Trochu se bojím zítřejšího diktátu, ale naopak se 
těším na zítřejší odpoledne, kdy máme schůzku. 
Někteří spolužáci jsou mi bližší a dobře si s nimi 
rozumím, některým se trochu vyhýbám. A také 
na mne nepříjemně působí deštivé a mlhavé po-
časí, které trvá již několik dnů. 

Naznačené prožitky – a mnohé další jiné 
– shrnujeme pod pojem emoce. Je to zastřešu-
jící pojem pro subjektivní zážitky příjemnosti 
či nepříjemnosti, které jsou často provázeny fy-
ziologickými změnami (smích, pláč, zčervenání, 
změny dechu), motorickými projevy (gestikula-
ce, mimika), menšími či většími změnami v za-
měření činnosti či v pohotovosti k akci (strach, 
zloba, láska). Tyto projevy mívají různou pro-
měnlivost, trvání, intensitu a hierarchii. 

Strohý rozum přivedl lidstvo mnohokrát na po-
kraj zkázy (atomová válka, ekologické katastro-
fy, atd.) a nedokázal uspokojit jedince ani v zá-
kladních potřebách, ani v hlavních jistotách. 
Mnohdy zase jednáme pod vlivem emočních 
prožitků ukvapeně, zjednodušeně a nerozum-
ně. Proto je potřebné hledat souhru naší racio-
nality a emocionality – což se mnohdy nedaří.

Emoční život každého z nás je proměnlivý 
a osobitý. Jeho projevy závisí na řadě našich 
vlastností, na situacích, do kterých se dostává-
me v každodenním životě, na vztazích k lidem 
v okolí, ale i na vzpomínkách a na pohledech 
do budoucnosti (na něco se těším, něčeho se 
obávám). Emoce jsou ve vědomí neustále pří-
tomny (i ve snech), rychle se mění, různě se 
prolínají a bez nich si nelze představit život. 
Nejsme pouhé programované počítače, každý 
z nás své emoce prožívá jinak a je dobře o nich 
vědět co nejvíce.

myšlenky | NA SKAUTSKOU NOTU

Emoce 
v našem životě

Všechny prožitky... ...mají citovou složku

NA SKAUTSKOU NOTU

Zkusme proto sami o sobě trochu uvažovat 
a vzpomenout si:

• Kdy jsem měl v poslední době vztek? Jaká 
to byla situace a jak jsem ji řešil (dobře – špat-
ně)? A jak to mohlo být vhodnější?

• Kdy jsem byl naposled šťastný – a opět, 
jaká to byla situace? Bylo to mou zásluhou či 
jakousi shodou okolností?

• Kdy jsem se v poslední době bál o sebe 
či o někoho jiného? Čeho a proč jsem se bál 
a jak to dopadlo?
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Budeme nyní uvažovat o základních rozměrech 
emocí, které prožíváme nejčastěji a o tom, jaké bý-
vají jejich příčiny. Americký psycholog Plutchik 
po dlouhém zkoumání stanovil 8 hlavních emocí:

Uvedené emoce se objevují v každé kultuře, ale 
mívají odlišné projevy. Například v Číně je prý vy-
pláznutý jazyk znakem překvapení a škrábání se 
na uších či tvářích naznačuje trápení či zklamání. 

Další potíž při úvahách o našich emocích je jejich 
slovní vyjadřování. Většinou si sami uvědomuje-
me, že zachytit prožitek lásky, smutku či strachu 
je poměrně obtížné. I v chování bývají rozdíly. 
Mírná emoce často povzbudí bdělost či soustře-
dění, intenzivní vyvolá poruchy běžné činnosti 
a logického myšlení či ovlivní mezilidské vztahy. 
Často podléháme náladě, kterou se rozumí dlou-
hodobé, většinou nepříliš silné emoční prožívání. 
Při špatné náladě vidíme negativní události mno-
hem závažněji a budoucnost si představujeme 
jako ohrožující. V dobré náladě nám stejné situa-
ce nevadí a budoucnost považujeme za neproble-
matickou. Nálada mnohdy ovlivní i posuzování 
druhých. V emoční rozladěnosti vidíme jiné lidi 
mnohem kritičtěji než když jsme v pohodě, kdy 
mnohé promineme či přehlédneme. Do jisté míry 
to platí i o neživém světě (posuzování televizních 
programů, oblečení, zboží v obchodech).

Máme-li špatnou náladu, jeví se nám svět jako 
nebezpečný či velmi nedokonalý. Program ro-
verského kmene se nám nelíbí, vztahy v kme-

ni se zdánlivě zhoršují a vyhlídky pro putovní 
tábor jsou nejasné. Špatná nálada může být na-
kažlivá a její důsledky mohou být dlouhodobé 
a pro činnost neblahé. K těmto úvahám i ke 
skautské činnosti patří i přemýšlení, jak po-
vzbuzovat pohodu. Vzájemné ocenění, pochva-
la a kladné postoje k činnosti jsou důležité a ne-
měli bychom je pomíjet.

Ještě u jednoho pojmu se zastavíme. Všichni jsme 
se asi setkali s pojmem inteligence a možná, že 
mnozí z vás se podrobili inteligenčním testům 

Emoce – časté situace

Smutek – ztráta blízkého člověka, neúspěch, 
prohra
Strach, obavy – ohrožení sebe či někoho jiného 
Vztek – nepřekonatelné (či jen obtížně pře-
konatelné) vnější či vnitřní překážky
Radost – úspěch, setkání s blízkou osobou
Důvěra – zážitky přátelství 
Znechucení – zážitek čehosi odporného či 
dlouhodobě nepříjemného
Překvapení – náhlé objevení nového objek-
tu, člověka či nápadu
Očekávání – pohled do budoucnosti s nadějí 
či s obavami 

Zkusme nyní chvíli znovu uvažovat o sobě 
– kdy mívám strach, jak dlouho ho zažívám 
a jak se chovám? 

Posuzuj pečlivě následující situace:
Mívám strach: často/někdy/výjimečně/ni-
kdy
• před zkouškou
• při pohybu na skále či skoku do vody
• z neúspěchu před kamarády
• z neúspěchu ve vztahu partnerském
• z výsměchu
• z úrazu či nemoci
• z hádky
• při veřejném vystoupení
• ze ztráty něčeho cenného 

Podobných situací můžeš vymyslet více 
– zkus si je sám doplnit.

Uvažuj, který z možných strachů byl asi nej-
silnější, který jsi míval v dětství a dnes již vy-
mizel (případně který se objevuje až v po-
slední době )?

Pak ještě uvažuj společně s rovery ve kme-
ni – máme podobné strachy, nebo se výrazně 
lišíme? Proč asi? Dále uvažujme ještě o na-
šich kladných emocích – třeba o radosti. Kdy 
a z čeho mívám radost, jak se projevuje, ale 
také jak ji mohu navozovat v okolí, ve kme-
ni, mezi přáteli? Možná netušíme, kdy jsme 
někomu udělali radost. Ve fungujícím týmu 
víme většinou dobře, kdy a čím se vzájemně 
povzbuzovat a jak si mezi sebou vyměňovat 
dobrou pohodu. I to jsou přece dobré skutky!

NA SKAUTSKOU NOTU

NA SKAUTSKOU NOTU | myšlenky
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a dověděli se o svém inteligenčním kvocientu 
(IQ). Zjednodušeně můžeme říci, že vyjadřuje 
schopnost člověka řešit a zvládat nové myšlenko-
vé úkoly. V poslední době se ukazuje, že pro život 
člověka je důležitý nejen jeho rozumový potenci-
ál, ale také – a mnohdy ještě více – jeho rozvinutý 
svět emoční. Vznikl pojem emoční inteligence, 
která je v běžném životě mnohdy důležitější.

Škola se zaměřuje v prvé řadě na předávání po-
znatků, na podporu a rozvoj myšlení, řešení 
problémů a rozhodování. Postrádáme výcho-
vu k dobrým lidským vztahům, ke spolupráci, 
k morálce, k odpovědnosti, k ovládání vlastních 
emocí. Obrazně řečeno – je třeba vychovávat ne-
jen hlavu, ale i srdce. 

V řadě důkladných výzkumů se prokázalo, 
že příčinou sníženého pracovního výkonu je 
často jakási izolace člověka, která bývá způ-
sobena nízkou úrovní jeho emoční inteligence 
(EQ). Emoční dovednosti nejsou ostrým pro-
tikladem rozumových schopností, v ideálním 
případě se vzájemně doplňují. Pro skautskou 
výchovu je důležité pochopit, že EQ je mno-
hem méně zatížen dědičností než IQ a dává da-
leko větší prostor vychovatelskému úsilí. Roz-
voj emoční inteligence je šance pro budoucnost 
– dnes si mnohdy stěžujeme na dětskou agre-
si, bezcitnost, neukázněnost, malé soustředění 
, sníženou odolnost a podobně. Zaměření po-
zornosti na podporu a rozvoj naznačených as-
pektů osobnosti je úkolem všech organizací, 
které usilují o vedení dětí – a zároveň to je vel-
ký úkol pro dnešní rodiny.

Rozvoj emoční inteligence není jen záležitostí 
dětského věku, ale platí stejně tak pro věk ro-
verský a pro celý lidský život. 

Důležitým úkolem je dnes hledat vhodné me-
todiky pro podporu emoční inteligence u vl-
čat, skautů, roverů, ale i mladých rodičů a vy-
měňovat si získané zkušenosti. Je to úkol nový, 
ale v současné době velkých krizí i častého pro-
línání různých kultur nesmírně důležitý, pro Ju-
náka i pro mezinárodní skauting.

Václav Břicháček – Gigant
Foto: Klára Farkačová, Eda Navrátilová, 

Vojta Petr

Zhruba před dvaceti lety se objevil pojem 
emoční inteligence. Mezi její nejdůležitější 
složky patří:
• schopnost vcítění se do druhých lidí (em-
patie) – pochopit jejich radosti i starosti, přá-
ní, touhy, obavy… 
• pochopení a jasné vyjadřování vlastních 
pocitů
• ovládání vlastních nálad
• schopnost rozumně řešit mezilidské pro-
blémy a konfl ikty
• schopnost navazovat dlouhodobé přátel-
ské vztahy
• laskavost a její projevy v drobných i závaž-
ných situacích
• úcta k lidem i jejich výtvorům (dnes bychom 
přidali úctu ke všemu živému i k přírodě)

Skautský oddíl může pomoci dětem naučit se:
• mluvit a uvažovat o svých pocitech
• komunikovat i beze slov a ovládat své 
vlastní emoce 
• rozvíjet mravní emoce: spolupráci, přá-
telství, vzájemný zájem, a odstraňovat ne-
gativní emoce v postojích k druhým
• řešit mezilidské problémy 
• rozvíjet přátelství, spolupráci, konverzační 
schopnosti
• překonávat neúspěchy a poučit se z omylů

Rozvoj emoční inteligence není jen záležitostí dětského věku

myšlenky | NA SKAUTSKOU NOTU
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rozbila

talíř spadl
na porcelánové střepy

nezlobila se, nekřičela
(matka) 

jen usedavý pohled na střepy
aby bylo zameteno

zhasnout

brzy vyčištěné zuby
bude čtení na předspánek

je ti teprve šest, osm, deset, dvanáct let
je ti teprve dcera

a matka znamená zodpovědnost

květnová bouřka

na špinavé prádelní šňůře
moknou kolíky

zítra označkují
bílá prostěradla
dřevem

bláto

houpačka z dlažebních kostek
malá pouť
na cestě ze školy

nahoru dolů a
kaluž bláta
v nohavicích

za dveřmi je doma

Kde?



žehlím

podél rukávu 
složená pára od žehličky

klopy, límec a kapesníky
– synové klepou koberce

klopy, límec a kapesníky
aby skříň byla k prasknutí

synové

schovaní
mezi děťátkem a mužem
hrají schovávanou

(doživotně)

a matka
nikdy není u pikoly první

na kolenou

maminka na večeři
na uklízení a prádlo

maminka v kuchyni

k smrti unavená
na kolenou k Bohu
křičí

otcové

otcové a děti
k ránu v hospodách
chválí dny a noci seznámení

jen došlo pivo
a některým to trochu kazí
dojmy

Alžběta Michalová – lízátko (17 let), 
Brno, RK Sebranka

Foto: Vojta Petr
pozvánka 

íjna 2009 ve všech koutech a zákoutích České2009 ve všech koutech a é republiky 6.–10. říj

žete přihlašovat k pořádání sbírky v letošním roete přihlašovat k pořádání sbírky v let ce.Stále se můž
áádání sbírky přihlásilo na 100 oddílůLoni se k pořá

o magické číslo překonat– pojďte s námi toto m pé číslo překonat.
mi)hlášené (stále ještě máte šanci být mezi nimPro první přih

reček– máme dáreme d k přímo z Etiopie. 
NOVINKY
 ní termínu sbírkyí termínu sbírkyprodloužen
možnost pořádání sbírky v jinédání sbírky v jiném než stanoveném termínutpmožnost p

sbírky s novým témamatempropojení s
 aké vybírat příspěvky na zajištění vody pro region y na zajištění vody pro regbudeme ta v Etiopii, který 

statkem nejvíce trpíjejím nedo

ropagovat sbírku doprovodným prodejem sbírkových todným prodejem sbírkovýmožnost pr triček zůstává 

ÍEETIOPSKÉ DĚTI NÁS POTŘEBUJÍ!

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE

více informací včetně přihlášky na www.skaut.cz/afrika
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Jak jste se dostal k studiu psychologie? Když jste 
začínal, nebyla to u nás příliš rozšířená disciplí-
na. Co vás k tomu motivovalo?

Já jsem chodil tenkrát do gymnázia, bylo mi ta-
kových patnáct let. Chodil jsem do kvarty, když 
jsme dělali psychotechnické zkoušky. Tenkrát 
to bylo rozšířené, dělalo se to na velikém množ-
ství gymnázií. Kdo chtěl studovat na tzv. vyš-
ší části gymnázia, od kvarty do oktávy, tak mu 
to bylo doporučeno, případně to celé objednala 
a platila škola. Přijeli lidé z Prahy, tady byl psy-
chotechnický ústav, kde jsem později pracoval, 
a celý den nám dávali ohromné množství otá-
zek – různé hlavolamy – a všechno bylo jiné, 
než je to normálně ve škole. Školní znalosti tam 
člověk nevyužil. Poté odjeli, za čtrnáct dní se 
vrátili a každému z nás předali takový papír 
o tom, jak to vypadá s jeho inteligencí, s verbál-
ními a neverbálními schopnostmi a s jeho zá-
jmy. Výsledek mimo jiné byl, že nám řekli zda 
máme studovat dál, zda máme na vysokoškol-
ské vzdělání, případně co by nám doporučovali 
studovat, který směr, který obor, a tak dále. 

A mě tohle uchvátilo – že se je možno podívat 
do člověka, zjišťovat nejenom, jakou má ledvinu 
a jestli má v pořádku srdce a žaludek a kdoví co 
všechno, ale že se dá tedy také zjišťovat něco více 
o člověku. Řekl jsem si, že toto by mě zajímalo 
– týká se to člověka, lidského jednání, to mi bylo 
velice blízké. Tak jsem od té doby sháněl, kde to 
bylo možné, v té době toho nebylo tolik. Pama-
tuji se, že vůbec první učebnice psychologie, kte-
rou jsem sehnal, byla učebnice psychologie pro 
konzervatoře, pro hudebníky. Po maturitě bylo 
jasné, co chci studovat. Nakonec jsem skončil na 

psychologii na fi losofi i – to byl tenkrát speciální 
obor v rámci fi losofi e, ale dělala se tam obecná 
psychologie. Když jsem tam přišel a ohlásil se, 
tak mě pan doktor Rámeš, velmi slušný člověk, 
tajemník katedry, vyzpovídával. A já jsem se mu 
vyzpovídal ze své lásky k psychologii. On proje-
vil radost nad tím, že někdo má o tohle zájem, ale 
zeptal se mě: „Jistě se budete chtít také oženit?“ 
Jistěže jsem chtěl. „A budete také chtít rodinu?“ 
Ano, jistěže, určitě. „A tu rodinu budete muset 
něčím uživit, ne?“ Ano, řekl jsem, i když mě to 
tenkrát moc nenapadalo. „Tak podívejte…tou 
psychologií se neuživíte, těch psychologů je tak 
do desíti v celé republice – a každý bojuje vůbec 
o to, aby přežil.“ Tak mi poradil, abych vystu-
doval jazyky a učitelství na gymnáziu. Studoval 
jsem tedy kantorství pro gymnázia – velmi mě to 
bavilo – a vedle toho jsem studoval i psychologii 
na doktorát. Dodělal jsem oboje, ale bylo to těsně 
po únoru. Tehdy došlo k čistkám a takovým vě-
cem, ale držel jsem se toho jako klíště a nakonec 
jsem i skončil na místě, které bylo pro psycholo-
gy. Sice to bylo něco jiného, než jsem chtěl dělat 
– já jsem chtěl dělat klinickou psychologii a vý-
chovu – ale to nebylo možné, kontraindikací to-
tiž bylo to, že jsem evangelík a křesťan, což byl 
po únoru problém. Psychologie jsem se ale držel, 
přes všechny těžkosti, až dodnes. 

A jak jste se dostal konkrétně k pozitivní psy-
chologii?

K pozitivní psychologii jsem se dostal per aspera 
ad astra (přes překážky ke hvězdám – pozn.red.). 
Já jsem nejdříve dělal patnáct let v oblasti psy-
chologie práce, někdy se také říká průmyslová 

O studiu, pozitivní psychologii, 
naslouchání a porozumění 
Jaro Křivohlavý (*1925 Třebenice) je významný český psycholog a spisovatel zabývající se pře-
devším otázkou mezilidských vztahů. Když mu bylo sedmnáct let, dostal se do nacistického kon-
centračního tábora. Za komunismu pracoval tři roky na dole Prago IV na Kladně. Roku 1996 mu 
byl udělen titul univerzitního profesora psychologie a v současnosti přednáší psychologii zdraví na 
FHS UK. Jaro Křivohlavý je členem Českobratrské církve evangelické, s ženou Martou žije od roku 
1951 a má s ní tři děti, osm vnoučat a čtyři pravnoučata.
http://jaro.krivohlavy.cz 
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psychologie. Dělal jsem ve výzkumném ústavu 
a po patnácti letech mě na hodinu vyhodili. Měl 
jsem totiž u nás ve sboru kázání a ve výzkum-
ném ústavu musel být kovaný marxista – a já 
jsem nikdy nebyl v partaji. Když mě vyhodili, tak 
mě vzali ve zdravotnictví. Tam jsem se věnoval 
klinické psychologii – to znamená tedy v prvé 
řadě pomoc psychoterapií, psychologickými me-
todami, lidem, kteří jsou nemocní. Pokusil jsem 
se tam dávat dohromady něco, co se nazývá psy-
chologie zdraví. Je to opak psychoterapie, která 
pomáhá lidem, kteří už jsou na tom špatně fyzic-
ky, aby to zvládli i psychicky. Narozdíl od toho 
psychologie zdraví, obor, který jsem si tam vy-
dupal, se stará o to, aby lidé, kteří už jsou zdra-
ví, se stali ještě zdravější. A lidé, kteří dělají něco, 
co to zdraví ničí, tak aby s tím ničením přestali. 
V obou případech jsou to tedy věci pozitivní. 

Později jsme založili takovou partu lidí, kteří 
se zabývají psychologií zdraví – a časem to šlo 
ještě trošku dál i kvalitou života. A to nejen di-
agnostikou a popisováním, ale tím, co kvalitu 
života zlepšuje. A od tohoto byl už jen krůček 
k hledání věcí, které pomáhají člověku, aby byl 
zdravější a lepší. Tak se narodil i ten můj vztah 
k psychologii pozitivní. 

Postupně jsem se seznámil s několika oblastmi, 
které mě oslovily. První z nich byla otázka od-
puštění v mezilidských vztazích. Člověk, který 
neodpustí, to nosí na sobě, je to těžké, ale když 
odpustíš, uleví s ti a tvůj stav se zlepší. Druhá 
taková věc byla otázka vděčnosti jako prvního 
kroku k přátelským vztahům s druhými lidmi. 
Dalším tématem byla otázka moudrosti – tam, 
kde se něco nedá řešit racionálně, bývá to ře-
šitelné moudrostí. Pak přišla otázka spirituality 
jako největší hodnoty, kterou život přináší. 

Jaký má psychologie dopad na život naší spo-
lečnosti? Co si z ní lidé berou, co je naopak pod-
le vás špatně?

Tato otázka, kdybychom se vrátili zpátky, by 
mohla být formulována: „Děláte chemii? A co to 
je?“ Bylo to nové a lidé neměli představu, co by 
to mohlo být. Co se s tou chemií tak může dě-
lat? Pomaloučku se to buduje v něco, co má před 
sebou perspektivu. To už tu dávno nebudu, ale 

tohle se bude rozvíjet dál. Ta perspektiva, to je 
jako u těch chemiků na začátku 19. století. Pozi-
tivní psychologie už něco dělá a dělá to různým 
způsobem. Kdybych se držel jen té otázky od-
pouštění – jde o to, aby lidé o tomhle věděli, že 
neexistuje jen „kdo s koho“ a tvrdé zákony trhu, 
jak tomu říká náš pan prezident. Že existuje ještě 
něco jiného, že se nemusí jen soupeřit, ale že lze 
i spolupracovat. Existuje sice nenávist, ale me-
zilidské vztahy a problémy lze řešit i jinak než 
tím, že toho druhého znemožním, odhodím, za-
vrhnu. Pustit tohle mezi lidi, to je ta první věc.

Druhá věc je ukázat lidem, kteří s tímhle něja-
kým způsobem pracují – ať už psychoterapeu-
tům či různým učitelům – jakým způsobem se 
tyto věci řešit dají. To znamená výuka těchto 
psychoterapeutů, učitelů a lidí, kteří o to mají 
zájem. V prvé řadě by to měli být rodiče, tam 
to všechno začíná. Aby dětem pomohli hned od 
začátku řešit problémy jinak než soupeřením 
a snahou pomstit se druhým za to, co udělali.

Je to běh na dlouhou trať, ale je to něco, co je smys-
luplné. A i meaningfulness, smysluplnost, patří do 
oblasti pozitivní psychologie. Dělat to, co je smys-
luplné, vede k tomu, že je člověku vnitřně dobře. 
Lidem, jejichž konání smysl nemá, dobře není.

Co byste doporučil jako základní, klíčovou doved-
nost pro mladé lidi z oblasti pozitivní psychologie?

Protože jsem doma v oblasti mezilidských vzta-
hů, myslím si, že by bylo dobré, kdyby se lidé 
více zabývali, zcela konkrétně, otázkou sociál-
ní komunikace. To znamená jak spolu mluvit 
– vlastně spíše jak spolu naslouchat a druhému 
porozumět, chápat ho a tímto způsobem spolu 
vycházet. Já si u skautů vážím řady věcí, pro-
tože i moje dvě děti procházely jejich výchovou, 
ale myslím si, že by tohle nevadilo, kdyby se 
trošku více naučili jeden druhému naslouchat, 
chápat druhého člověka, hovořit s druhými lid-
mi tak, aby to, co řeknu a i co beze slova udělám, 
bylo tomu druhému k dobrému, aby ho to táh-
lo nahoru. Snažit se s druhými zacházet tak, jak 
bych si přál, aby druzí zacházeli se mnou.

Za rozhovor děkuje 
Kristýna Drápalová – Kika (18 let)
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Kdo z nás nikdy nebyl malý kluk nebo holka. 
Kdo z nás nesnil o tom, že vyroste a bude, no, 
velký. Velký sportovec nebo lékař, velká model-
ka nebo zpěvačka. Všechno by šlo lehce, kdyby 
záleželo jenom na nás, na našem talentu a úsilí. 
Nesvítí však na semaforu života jenom zelené 
světlo. Jsou tady rodiče, jsou tady učitelé, je tady 
společnost, a ti v nás namísto nadějného umělce 
od dětství vidí advokáta nebo učitele a všechny 
naše tvůrčí počiny devalvují komentáři, že na 
bohéma v rodině není nikdo zvědavý, že umě-
ním se beztak dnes člověk neuživí, že nejdřív 
je třeba dělat něco pořádného a teprve potom, 
ve volném čase, zbude-li nějaký, si člověk může 
napsat nějakou tu básničku nebo namalovat ob-
rázek. A já vám říkám, že není nic kromě vol-
ného času, všechno je tady pro vás a čeká, jak 
si to zařídíte. Jestli budete poslouchat hlasy tak-

zvaných rádců nebo své vlastní srdce. Jestli bu-
dete žít sny lidí ve vašem okolí nebo své vlast-
ní sny, až nakonec jednoho dne odložíte všech-
no, všechno, co vás netěší, co vám ubírá sílu, in-
spiraci a naději, ale děláte to, protože vás kdo-
si přesvědčil, že je správné to dělat, a ozbrojeni 
vírou ve svůj sen a důvěrou v jeho uskutečnění 
se vydáte do neprobádaných koutů lidské duše. 
Do krajiny, která je vám možná nyní vzdálená, 
ale která je přesto vaším pravým domovem. Ta 
krajina se nazývá naplnění. 

Michal Čagánek – Básník (30 let), 
Praha – Nezdenice, VŠ RK Skrypta
http://www.michalcaganek.wz.cz/

Foto: Vojta Petr

Krajina naplnění

Kde je krajina naplnění?



KREV LÁSKY
 
Dvě jarní nálady
v jednu se spojí
 
Večerem vlahým
projdou kus cesty
 
Naleznou útěchu
v jeho – jejím srdci
 

Každý pak uroní
kapku své krve
pro stěstí toho druhého

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


