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ÚVODNÍK
V novém kabátě

Pro část čtenářů Kmene je už letošní 
léto u konce dechem. Do nastávajícího 
podzimu náš časopis ale vchází s no-
vým pestrobarevným kabátem, protože 
už bylo načase vyměnit ten starý, tro-
chu zašlý (který je ale stále pořád no-
sitelný, takže je možné se k němu kdy-
koliv vrátit a provětrat ho na čerstvém 
vzduchu) za jiný.

Během části jara a přes celé léto jsme 
na něj hledali kvalitní látku, šikovné 
krejčovské ruce a chytré návrhářské 
hlavy. Na kabátě se podílelo nemálo 
lidí, kteří se mu snažili vtisknout ta-
kovou tvář, která by se hned tak neo-
koukala, pomáhala by vám – čtenářům 
dívat se svět okolo trochu jinak, a třeba 
by vám občas i ukázala směr anebo vás 
inspirovala k dobrodružným krokům 
do neznáma. Měl to být kabát takový, 
do kterého by se oblékl kluk i holka, 
mladý i starší, jeden i více. Chtěli jsme, 
aby sedl každému z vás. 

Na cestách ke konečné fazóně jsme stá-
le pátrali po nových, zajímavých ná-
padech a prvcích. Chtěli jsme to-
tiž, aby nový Kmen následně usnad-
nil tu vaši cestu životem roverským. Ať 

už se s ním vydáte na službu na stře-
disku (10 rad, jak na službu na stře-
disku), na novou školu (Dělat něco, 
na co ostatní nepřišli) nebo třeba k le-
tošním předčasným volbám (Volby 
beru jako svátek). Velkým a silným 
podnětem pro nás bylo téma tohoto 
čísla, s nímž se nejspíš denně potkává 
každý z nás a které nás často spojuje 
– virtuální svět. 

Hledali jsme cesty, jak být při životě 
ve virtuálním světě ohleduplní k pro-
středí (Jak moc kouří internet), jak při 
tom neztrácet zbytečně čas (Rizika in-
ternetu, o kterých se příliš nemluví), 
jak spolu ve virtuálním světě komuni-
kovat, aby to pro nás a naše mezilidské 
vztahy bylo užitečné (Malý princ na 
planetě 192.168.0.1) a jak ho využívat 
i pro činnosti pro nás rovery tak běžné 
jako je příprava programů na roverské 
akce (Lasicovití ve 21. století). 

S inspirací přispěchal na pomoc i ro-
verský oddíl Recese nebo roverský lesní 
kurz Safír. Přímo pro letošní podzimní 
módní sezónu jsme objevili i pár skvě-
lých kousků na bleším trhu (Podzim 
s draky, Kůlnou či Čapkem). Pro ty, 

co si budou potřebovat odpočinout 
od školních učebnic, jsme našli i pár 
kulturních pecek (Trocha kultury pro 
podzimní dny). 

Toto a mnohé další se skrývá v experi-
mentálním čísle časopisu v novém ka-
bátě. Však se můžete přesvědčit sami…

Příjemné čtení, spoustu inspirace a ná-
padů vám přeje 

J.
Foto: Vojta Petr

Máme sice petrobarevnější kabátek… …ale přesto nás jistě poznáváte.

p.s.
Rádi bychom vás – čtenáře 
ještě vyzvali, abyste nám 

na emailovou adresu 
kmen@skaut.cz posílali 
své návrhy, připomínky 

i komentáře, aby se z našeho 
experimentálního čísla mohlo 
stát v prosinci číslo povedené 

a vypečené, takové, které 
budete číst rádi!
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ROVERWAY 2009 NA ISLANDU, 
aneb Skautské setkání v zemi ledu a ohně

Tato velice stručná informace se ob-
jevila asi před rokem na stránkách čes-
ké výpravy na Roverway 2009 na Is-
landu. V této době zrovna probíhal 

náš roverský tábor a já jsem zde zku-
sil navrhnout účast našeho kmene na 
tomto setkání. Povedlo se a výsledkem 
bylo, že po asi půl roku trvajících pří-
pravách stálo 12 roverů a rangers z na-
šeho týmu Richnas v hale letiště v Ko-
dani a čekalo na odlet svého letadla do 
Kefl avíku, jediného islandského me-
zinárodního letiště.

To už jsem toho ale o Roverway věděl 
daleko více. Věděl jsem třeba, že před-
chozí dvě, mimochodem velice úspěš-
ná, Roverway se konala v Portugalsku 
a v Itálii, že na Island se chystá přes 
3 000 dalších roverů a rangers, a že 
budeme organizováni do pěti až pat-

náctičlenných týmů z jednotlivých 
zemí a do kmenů, které se budou sklá-
dat z několika týmů z různých zemí. 
Dále jsem věděl, že se Roverway dělí 

na dvě části nazvané Journey, putování 
po různých částech Islandu, a Althingi, 
setkání všech účastníků na skautské zá-
kladně u jezera Ulfj ótsvatn. Také jsme 
věděl, že našemu týmu byla přidělena 
Journey „Hiking in the North“ – pu-
tování po horách v okolí města Aku-
reyri. Co jsem ale ještě určitě nevěděl, 
bylo, že to budu právě já, kdo bude 
muset napsat článek, který by měl po-
psat Roverway z co nejvíce úhlů po-
hledu. Zrovna je poslední den Ro-
verway, já procházím tábořištěm u je-
zera Ulfj ótsvatn a přemýšlím, jaké 
úhly pohledu by to měly být. Jako nej-
logičtější mi připadá začít u běžných 
účastníků.

Roverway pohledem 
běžných účastníků

Co se našeho týmu Richnas týká, 
můžu se spolehnout na vlastní čerstvé 
vzpomínky. Po příletu na letiště do Ke-
fl avíku jsme se přesunuli autobusem 
do Reykjavíku, kde nás ubytovali 
v jedné čerstvě dostavěné škole. Jed-
noho dne, který zbýval do zahájení Ro-
verway, jsme využili k prohlídce hlav-
ního města. Další den nás čekalo za-
hájení Roverway před budovou uni-
versity za účasti islandské ministryně 
školství a vůdkyně islandských skautů. 
Hned poté nás autobus odvezl na Jour-
ney do kempu nedaleko Akureyri, kde 
jsme strávili další čtyři dny. Na pro-
gramu bylo mimo jiné například lezení 
po skalách, slaňování a návštěva blíz-
kého Akureyri včetně koupele ve zdej-
ším termálním bazénu, ale zejména 
chození po zdejších horách, které jsou 
opravdu nádherné. Hned druhý den se 
nám podařilo dobýt vrchol hory Kal-
dbakur a těsně před odjezdem jsme ješ-
tě podnikli výšlap na horu Sulúr. Ze-
jména tento půlnoční výlet za světlého 
polárního dne se nám vryl do paměti.

Další den ráno na nás už zase čekal au-
tobus, aby nás odvezl na jihozápad Is-
landu k jezeru Ulfj ótsvatn, kde se ko-
nala další část Roverway, Althingi. Al-
thingi je název sněmu islandských 
kmenových vůdců, na který se schá-
zeli nepřetržitě od roku 930 až do kon-
ce 18. století vždy jednou ročně na čtr-
náct dní do nedalekého údolí Pin-
gvellir. Stejně tak i my jsme se na Al-
thingi sjeli z celého Islandu, abychom 
se bavili, vzdělávali, diskutovali a spor-

Roverway je evropské setkání roverů a rangers (skautů a skautek ve věku od 16 do 22 let), které se koná 
vždy jednou za 3 roky v některé evropské zemi. Pro konání příštího Roverway, které proběhne v termínu 
20.–28. července 2009, byl vybrán Island.

Zahajovací ceremoniál Althingi, jezero Ulfjotsvatn

02 | REPORTÁŽE
ZE SVĚTA
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tovali. Program byl na Althingi rozdě-
len do tzv. villages (vesnic). Každé ves-
nici byla vyhrazena vždy polovina dne. 
Byla zde např. vikingská vesnice, kde 
jsme si mohli vyřezat svoji dřevěnou 
lžíci nebo vybrousit kámen, vesnice 
sportovní, vesnice vědy, kde si mohl 
každý zkusit třeba rozpitvat vepřové 
srdce, případně si vyzkoušet, jaké je 
to při bouračce, když nemáte zapnuté 
pásy, dále vesnice vyhrazená životnímu 
prostředí, kde vás jedna islandská 
skautka poučila o životě velryb, nebo 
vesnice vyhrazená rukodělným čin-
nostem a umění. Pokud někomu ne-
vyhovoval program nabízený v jed-
notlivých vesnicích, mohl využít široké 
nabídky doprovodných programů, jako 
byl například výlet do termálního ba-
zénu či do nedaleké geotermální elek-
trárny, nebo třeba hraní golfu. Večery 
jsme trávili klábosením s kamarády 
a posloucháním dobré hudby v ně-
kolika kavárnách a čajovnách, které na 
tábořišti vyrostly. Neztratila se mezi 
nimi ani hojně navštěvovaná česká ča-
jovna, kterou na Roverway provozoval 
roverský kmen Nadoraz z Českých Bu-
dějovic. Na nedělní odpoledne byl při-
praven zvláštní program, mezinárodní 
karneval. Každá země dostala přidělený 
jeden stánek, ve kterém mohla pre-
zentovat svoji kulturu, zvyky a jídlo. 
Česká výprava se prezentovala bram-
boráky, lasováním, skautskými hra-
mi, jazykolamy, letáky a kvízem o Čes-
ké republice. Mezinárodní karneval na-
vštívil dokonce i islandský prezident se 
svou ženou.

To už se ale blížil konec Roverway. Po-
slední den byl ve znamení loučení, ba-
lení a závěrečného ceremoniálu. Ješ-
tě naposledy zazněla Roverway píseň, 
a poté už rozvážely autobusy jednotlivé 
týmy na letiště nebo do Reykjavíku. 
Před naším týmem byla v té době ješ-
tě týdenní cesta kolem Islandu ve vy-
půjčných autech.

Abych mohl popsat také zážitky čle-
nů jiných týmů, rozhodl jsem se jít tou 
nejsnadnější cestou a vyzpovídal jsem 
dva náhodně vybrané rovery a jed-

nu rangers. Anna a Tomáš byli čle-
nové českého kontingentu, zatímco Jo-
hannes přijel na Island s rakouskou vý-
pravou z Vídně. Všichni tři byli na Ro-
verway moc spokojeni. 

Anna z týmu Afrocopunky strávila 
Journey poblíž Akureyri, kde měli úzce 
spolupracovat s místními záchranáři. 
Organizace však poněkud selhala, 
místní záchranáři byli zrovna na do-

volené, a tak celý kmen neměl téměř 
žádný program. Teprve až poté, co ve-
doucí týmů vyhrožovali vedoucí kme-
ne, že se sbalí a odjedou k jezeru Mý-
vatn, se situace zlepšila. Nejvíce se 
Aničce líbil výstup na horu Sulúr a vů-
bec celá atmosféra akce. 

Tomáš z týmu Lvíčata měl původně se 
svým týmem absolvovat výstup na Hek-
lu. To se sice vzhledem k očekávané 
erupci sopky nestalo, ale i tak byl Tomáš 
s Journey spokojený. Se svým kmenem 
prošel okolí národního parku Pingvellir. 

Johannes byl členem stejného týmu 
jako my, takže absolvoval výšlap do hor 
v okolí Akureyri. Na Roverway se mu 
moc líbilo, jen kdyby nebylo tolik is-
landského bílého chleba, který jsme 
dostávali téměř ke všem jídlům. Také 
více masa by prý neškodilo.

Co se programů na Althingi týká, tak 
nejvíce budou všichni asi vzpomínat 
na mezinárodní karneval. „Mít možnost 
ochutnat jídla z celé Evropy a ještě u to-
ho potkat islandského prezidenta, to se 
vám nestává každý den“, říká Johannes. 
Z jednotlivých stánků zaujal Annu nej-
více na informace bohatý slovinský stá-
nek, prezentace čínských znaků, kte-
rou si připravili skauti z Hongkongu, 
a také islandská ochutnávka velrybího 

masa. V rámci programových vesnic se 
největší pozornosti těšila PSST village, 
tedy vesnice věnovaná politice, spo-
lečnosti, vědě a technologii.

Co se přípravy na Roverway týká, ně-
jakým způsobem se zapojili všichni. 
Anna připravovala mapy a vyhledávala 
letecké spoje, Tomáš plánoval trasu 
cesty po Islandu a Johannes se zase za-
pojil do získávání peněz na cestu. Jeho 
kmen z vídeňského Donaustadtu uspo-
řádal několik koncertů a také burzu. 
Všichni se také aspoň částečně podíleli 
na prezentaci své země v rámci me-
zinárodního karnevalu. Anna nabízela 
české bramboráky a oplatky, Tomáš se 
svým týmem z Olomouce a okolí před-
váděl lasování, zatímco Johanes po-
máhal u pečení typicky vídeňského 
cukroví Keiserschmarrn.

Enviromental village – indukování elektrického proudu ve sladkých bramborách

02 | REPORTÁŽE
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Na otázku, co se jí na Roverway ne-
líbilo, odpovídá Anna po chvíli mlčení 
takto: „Vedoucí našeho kmene dostala své 
úkoly až čtrnáct dní předem a potom ne-
chtěla vůbec řešit problémy, které nastaly. 
Další vedoucí kmene odešel po pár dnech 
a dalšího už jsme nedostali. 
Vadilo mi také brzké za-
vírání krčem, po půlnoci 
už nebylo kde posedět. Or-
ganizátoři mohli také více 
informovat o probíhajících 
aktivitách.“

Valná většina účastníků 
Roverway navštívila také 
jiná zajímavá místa na Is-
landu. Anna vyrazila po 
skončení Roverway se 
svým týmem na další ces-
tu po Islandu, jejich cí-
lem bylo objet Zlatý troj-
úhelník (Gejsír, Pingvellir 
a vodopád Gullfoss), 
projít si nejznámější is-
landský trek Laugavegur, 
podívat se na papuchálky 
ve Víku a objet ptačí je-
zero Mývatn. Také olo-
moucký tým Lvíčata se 
chystal cestovat po Is-
landu ve vypůjčených au-
tech. Jejich cílem bylo 
mimo jiné ledovcové je-
zero Jökulsjarlon, národní 
park Skaftafell, nebo vo-
dopády Dettifoss a Sell-
foss. Johannes měl na-
opak se svým týmem už 
cestování po Islandu za 
sebou. Také jim se podařilo navštívit 
turisticky nejzajímavější místa ostrova 
včetně vrcholů Zlatého trojúhelníku.

Na otázku, zda se zúčastní také dalšího 
Roverway za tři roky, odpovídají všich-
ni vyhýbavě. Záleží na penězích, času, 
chuti i výběru hostitelské země. „Kdy-
bych mohl, tak určitě.“, uzavírá roz-
hovor Tomáš.

Ondra Mlejnek (27 let), Brno
www.richnas.cz

Roverway pohledem členů 
servistýmu

Jak zhodnotit zajímavou akci v ještě za-
jímavějším prostředí? Z Islandu jsem 
se vrátila teprve dnes, takže se pokusím 

o alespoň trochu nadhledu. Na začátek 
musím podotknout, že za 22 dnů na ces-
tách se zážitků nastřádá opravdu hodně. 

Jako člen mezinárodního servistýmu 
(IST) jsem před samotnou akcí zna-
la pouze své pracovní zařazení a to bylo 
vše. Z ČR nás v servistýmu bylo de-
set. Již při zahájení celé akce před uni-
verzitou v Reykjavíku jsme pomáhali 
s organizací: někdo držel vlajky států, 
jiný pomáhal u autobusů. Poté jsme 
byli převezeni na tábořiště u jezera Ul-
fl jótsvatn, kde jsme trávili celou dobu, 

kdy byli účastníci na Journey. 

Již od počátku byla organizace IST 
jiná než například na jamboree v An-
glii. Vše bylo více v poklidu, krátké 
pracovní chvilky byly prokládány dů-

kladnými „coff ee bre-
aky“ se sušenkami. Ná-
sledovaly přednáškové 
bloky například o tom, 
jak se zachovat při ze-
mětřesení nebo při po-
žáru. Další dny jsme do-
stavovali své vesnice, ve 
kterých většina z nás pra-
covala, a učili jsme se po-
řádně zvládat svou prá-
ci. Já jsem byla například 
v Environmental Village 
(vesnici se zaměřením na 
životní prostředí), kte-
rá se nacházela v klid-
ném místě daleko za tá-
bořištěm. Účastníci zde 
vyráběli nové oblečení 
ze starého, hudební ná-
stroje z odpadků, kré-
my z bylinek, čaje z míst-
ních rostlin, diskutovali 
o životním prostředí, vy-
ráběli elektřinu a ochut-
návali velrybí maso. 

Před příjezdem účastníků 
jsme si mohli vybrat výlet 
na půl dne. Všichni Češi 
odjeli na výlet na koních. 
Byl to opravdu jedinečný 
zážitek, islandský kůň je 
prostě jiný než český. 

Večery jsme mívali volné. Jeden pěkný 
večer jsme se čtyři místo táboráku vy-
dali na kopec nad tábořiště. Mile nás 
překvapilo, že z druhé strany kopce 
přicházela další skupina IST, k našemu 
překvapení tři Češi a jedna Slovenka. 
Seshora byl úžasný výhled. U nás by 
již byla tma tmoucí, ale zde bylo krás-
ně sluníčko.

Než přijeli účastníci, bylo tábořiště vel-
mi poklidné a všichni členové IST zde 
vytvořili pěknou atmosféru. Poté, co 

Cestování po Islandu, duha u vodopádu

02 | REPORTÁŽE
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přijelo tolik dalších obyvatelů tábořiště, 
nastala logicky změna. Programy byly 
celý den, do noci se pak konaly různé 
koncerty. Tím, že jsme před den byli na 
svých pracovních pozicích, tak únava 
byla znát, já jsem například večer vždy 
velmi brzy usnula. Neděle, kdy byl me-
zinárodní karneval (prezentace jed-
notlivých zemí) byla pro nás změnou. 
Snaha byla začlenit do programu vtip-
né prvky – například zde působila to-
várna na klauny, kde jsem měla tu čest 
pracovat ☺: každý sem chodil a moh-
li jsme si ho pomalovat, jak jsme chtěli, 
což mě moc bavilo. 

Po slavnostním ukončení Roverway 
v úterý odjížděli účastníci hromadně 
do Reykjavíku. Byli jsme u vypravová-
ní autobusů, což Islanďani opravdu ne-
zvládli, nastupování dle jmen bylo za-
mítnuto a každý nakonec nastupoval 
tam, kde bylo místo. Jinak ale po or-
ganizační stránce proběhlo celé Ro-

verway z naše pohledu v pořádku. Spí-
še na začátku jsme pociťovali jistou po-
malost a špatnou koordinaci (např. měl 
se stavět stan, ale nebyly tyče, …). 

Po odjezdu účastníků jsme byli výle-
tem motivováni k rychlejšímu bourání. 
Ve středu probíhal slíbený program 
pro IST, odměna za práci. Po obědě 
jsme jeli na výlet do národního parku 
Pingvellir, ke kráteru Korid a do ter-
málního bazénu. A po příjezdu na nás 
čekala luxusní večeře s několika chody. 
Začali jsme polévkou, poté následovala 
ovečka s brambory, dále banán v čo-
koládě a zmrzlina. A hned po večeři 
nastala diskotéka, která se protáhla do 
ranních hodin. Připravený program 
pro IST mě moc mile překvapil. Dru-
hý den se rozjeli i členové IST a Ro-
verway bylo ukončeno úplně.

Druhá část islandských prázdnin za-
čínala. V pěti lidech jsme během týdne 

objeli celý ostrov. Zážitků bylo spous-
tu. Po cestě jsme potkávali skupiny 
skautů, kamarády z IST a spoustu Če-
chů. Výlet po Islandu určitě stojí za to. 

Pro ty, kteří ještě na žádné meziná-
rodní akci nebyli, Roverway vřele do-
poručuji. Potkáte spoustu stejně na-
laděných lidí a poznáte jiné kultury. 

Dana Waldsteinová – Komtesa (24 let), 
Ústí nad Labem

Foto: Dana Waldsteinová – Komtesa

Můžete vyrazit hned 
příští rok do Keni – 

http://www.scoutmoot2010.org/

či za dva roky na Jamboree do 
Švédska – http://www.world

scoutjamboree.se/.

 POZVÁNKA
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10 000 SVÍČEK NA VÁCLAVÁKU
27. 6. Den památky obětí 
komunistického režimu

„Přátelé svobody, občané, zveme vás 
k důležité připomínce „výsledků“ so-
cialistické totality. Uvítáme vaši spo-
lupráci, zapojení, účast. Zveme všech-
ny, kterým není lhostejná minulost, 
a hlavně budoucnost!“. Tak tuhle vý-
zvu jste před akcí mohli najít třeba na 
facebooku.

„Jsem rád, že se akce uskutečnila a že 
jsme byli jejími pořadateli – jasně jsme 
tak zaujali stanovisko ke zločinům mi-
nulosti.“ Ladislav Pelc – Bilbo, 
pondělí 29. 6. 2009

úterý 23. 6. 10.30 – Díky emailové 
konferenci vysokoškolského roverského 
kmene Skrypta se ke mě dostává email 
od Bilba. Na 59. výročí justiční vraždy 
JUDr. Milady Horákové chceme uctít 

památku tisíců obětí komunistického 
totalitního režimu zapálením 10 000 
svíček. A potřebujeme vaši pomoc.

středa 24. 6. 18.00 – Rozhodla jsem se 
– o víkendu zůstanu v Praze a pomůžu, 
konečně mám příležitost vyjádřit svůj 
názor k nedávné politické minulosti 
v naší zemi (paměť je sice v mnoha 
ohledech milosrdná, ale na tohle by se 
prostě zapomenout nemělo).

čtvrtek 25. 6. 8.50 – Píšu Bilbovi.

pátek 26. 6. 2.20 – Píše nám Bilbo 
– budeme rádi, když byste mohli do-
razit kolem 16. hodiny, s sebou je dob-
ré mít skautský kroj, pro případ kri-
ze se může hodit zapalovač, a teplé ne-
promokavé oblečení.

sobota 27. 6. 16.10 – Přicházím na 
Václavák „ke Koni“ (místo, kde se ode-
hrálo nemálo důležitých momentů naší 
historie). Samozřejmě je tu Bilbo a pár 
dalších lidí; 
„To nás bude tak málo?“ 
„Ne, ještě někdo přijde.“ 
„Ok.“
Dáváme se do práce

16.30 – Stavíme dva pártystany – naše 
budoucí útočiště, a mezitím přichází 
další dobrovolníci. 

17.00 – Nasloucháme instrukcím Lu-
pena (Jan Dočekal) a následně se podle 
nich pokoušíme sestavit z přinesených 
desek nástěnku odolávající větru, dešti.

17.10 – Přijíždí Petr Marek s plným 
autem svíček.

17.45 – Nasloucháme dalším instruk-
cím, tentokrát Šípka (Miloš Říha), 
a vytváříme účinnou tovární linku na 
řezání červených papírů, vybalování 
svíček a jejich olepování papírovými 
kornoutky se jmény obětí. Odnášíme 
svíčky před pomník.

18.00 – Poprvé prší (což se posléze ješ-
tě několikrát opakuje). Fouká tak, že 
zapálení svíček se stává úkolem s těž-
ším stupněm obtížnosti.

18.30 – Vysvětlujeme cizincům, že 
to opravdu nejsou svíčky za Michaela 
Jacksona!

Památku demokratické političky a dalších obětí vykonstruovaných soudních procesů uctili lidé zapálením tisíce 
svíček na pražském Václavském náměstí. Každá zapálená svíčka má podle pořadatelů připomenout jednu oběť. 
Podle historiků jich prý bylo mezi 10 000 až 20 000, přesná čísla však nelze zjistit (www.CT24.cz).

Místo, na kterém se udála nejedna historická událost

02 | REPORTÁŽE
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19.10 – Začíná to tu být nějak moc 
ofi ciální – převlékám se do kroje (zase 
jediná v modrém).

19.15 – Přijíždí televize. 

19.20 – Na řadu přichází projevy zná-
mých osobností pozvaných Petrem 
Markem a ofi ciální zapalování svíček. 
Za skauty promlouvá místostarosta Jiří 
Navrátil. Kromě politiků Mirka To-
polánka a Miroslava Kalouska jsou zde 
i herci Bořivoj Navrátil, Milan Štaindler 
a Václav Marhoul. Je tu i Milan Pau-
mer, který utíkal s bratry Mašínovými. 
Petr Marek říká: „Akce má být po-
selstvím veřejnosti, že na některé sku-
tečnosti bychom neměli zapomenout, 
že stojíme za určitými hodnotami a že 
je potřeba tyto hodnoty ochraňovat.“

20.05 – Přichází tichá paní, půjčuje si 
od nás tužku, na obal svíčky píše zce-
la konkrétní jméno zcela konkrétního 
člověka a odchází svíčku zapálit (v té 
chvíli mi plně dochází, že tahle akce 
má pro některé lidi mnohem větší 
a hlubší smysl).

20.15 – Jdu zapálit svíčku za svo-
ji babičku a všechny její skautské ka-
marádky, které se scházejí do dneška. 
Myslím při tom na ty, které už na pra-
videlnou úterní schůzku z jistého dů-
vodu nikdy nedorazí.

20.45 – A jejda! Hoříme víc, než by-
chom chtěli! Tolik svíček vedle sebe 
s papírovými kornoutky proti větru vy-
dávají prostě trochu víc tepla. Policis-
tům se to moc nelíbí, ale nakonec nám 
to uhasí. Pak už máme svého „hasiče“, 
hlídače s hasícím přístrojem v ruce.

21.00 – Stále je tu spousta lidí, někteří 
zapalují svíčky s námi, jiní tiše přihlíží, 
fotografují. Balíme pártystany.

21.30 – Dostali jsme ten správný po-
kyn – začínáme sfoukávat svíčky, uklí-
zet je do pytlů a seškrabovat vosk 
z dlažby náměstí.

22.20 – Na perónu metra A ve stanici 
Muzeum stojí pět unavených lidí, jed-
na slečna ve skautském kroji si sundává 
ze sukně vosk…

pondělí 29. 6. 0.30 – A co na to Bil-
bo? „Díky vaší práci, rychlosti, schop-
nosti reagovat na nečekané situace, vy-
trvalosti, voděodolnosti, ohniodolnosti 
a řadě dalších vlastností se nám po-
dařilo s jistou dávkou štěstí akci zre-
alizovat tak, že se myslím docela pěkně 
povedla. Akce samotná jistě měla i řa-
du nedostatků (o většině snad víme) 
a jistě pro nás budou zásadní pro pří-
padné příští akce.“ A já za sebe při-
dávám: „Ty hořící svíčky si budu pa-
matovat na dlouho. Pevně věřím, že 

důvod, proč je zapalujeme, už se nikdy 
nebude opakovat…“

Suma sumárum: Samotná akce trvala 
cca 6 hodin; svíčky připravovalo, za-
palovalo a následně uklízelo kolem 
25 roverů a rangers; zapáleno nakonec 
bylo cca 4 000 svíček za pomoci ne-
spočetného množství kolemjdoucích.

Pořadatelé akce: Junák – svaz skautů 
a skautek ČR, Pražský kraj A. B. Svoj-
síka (hlavní organizátor Bilbo – La-
dislav Pelcl, místopředseda PRJ), 
Občanská platforma (zastoupená 
Petrem Markem). Akce se konala 
pod záštitou primátora hlavního 
města Prahy – Pavla Béma. 

Zdenča Pušová – Pajšlík (27 let), 
Praha

Foto: Štěpán Hašek – Jmelí

Odkazy na několik článků, fotek 
a videí z akce naleznete zde:

http://www.skautpraha.cz
/zpravodajstvi/39-ucteni-

pamatky-obeti-komunistickeho-
rezimu-27.-6./

Památce lidem známým i neznámýmPodnebné podmínky nám příliš nepřejí, ale my se jen tak nedáme
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Pokud mluvím o skautingu se svými 
přáteli, mnoho z nich jej vnímá jako 
otevřenou skupinu lidí, kde se prolínají 
všelijaké kultury a zvyky, a kde se se-
tkávají různí lidé bez ohledu na věk, 
vzdělání, etnickou příslušnost či ja-
kýkoliv handicap. 

Také bych to tak chtěla vi-
dět. Chtěla bych, aby skau-
ting byl pro každého, bez 
výjimky. Pro naplnění této 
vize je nejdříve potřeba si ji 
obhájit – nejen před sebou, 
ale i před ostatními. Je třeba 
položit si otázky, zodpově-
dět si je a věřit, že je správné 
nabízet nové možnosti těm, 
kteří je dosud neměli.

V našem oddíle se to po-
dařilo – už několik let jez-
díme na tábory s autistickým 
spoluskautem a letos nás na 
tři dny přijelo navštívit deset 
romských holek. Zkusím vám 
popsat, jak to všechno bylo…

Zhruba v květnu vytanula 
na střediskové radě otáz-
ka, zda by někdo nepozval 
na tábor romské děti ve 
věku 6–12 let. Nu, ano, my 
jsme věková kategorie, kte-
rá přesně odpovídá, tábor 
máme poměrně dostupný 
a příjemný – tak proč je ne-
pozvat.

Vyjednávání s Lenkou, která s těmito 
dětmi pracuje, jsem dostala na starosti 
já, a byla jsem za to ráda – upřímně 
jsem se těšila, jak to bude nakonec vy-
padat. Dohodly jsme se, že přijedou na 
tři dny, od pondělí do středy, a budou 
se účastnit veškerého programu. Pa-
ráda, teď to jen nachystat. 

Lenka mě upozornila, že hry, které bu-
deme hrát, by měly být jednodušší, ne-
boť romské děti budou nejspíše dost 
zahlcené vším novým, co uvidí, a slo-
žitá pravidla by nemusely pochytit. 
Dobře tedy, uděláme to jednodušší.

Tábor byl naplánován, přijeli jsme na 
něj, 30 světlušek a vlčat si zabydlelo 
stany a prožilo nádherně propršený tý-
den. První den nového týdne se vyjas-
nilo, stany proschly a přijela návštěva. 
Deset romských holek z brněnského 
nízkoprahového centra, kam kaž-
dodenně chodí, mají tam doučování 

a různé kroužky. Tento „táborový vý-
let“ byl odměnou za celoroční práci 
a byly prý vybrány jen ty nejlepší.

Už během cesty jsem zaznamenala, 
že mé očekávání bude realitou pře-

válcováno. Bylo to báječné, 
holkám se líbil les, krávy, 
balíky sena, kočka, stan… 
všechno. Přijely zrovna na 
oběd, a tak je u něj ne-
cháme a trochu odbočíme.

Naše „oddílové“ děti vě-
děly, že „Romáci“ přijedou. 
Docela se těšily, ale stejně 
z pár stran zaznívaly ohlasy 
typu: „Co tu budou dělat 
Cikáni…“. Dost mě to vy-
děsilo, ale uvědomila jsem 
si, že jsem to měla čekat. 
Nicméně vše bylo všem vy-
světleno a osvětleno, a rom-
ské holky zapadly mezi naše 
děcka výborně, ačkoliv se 
trochu bály – nejsou zvyk-
lé, že by se s nimi „gád-
žové“ normálně bavili.

Vrátíme se zpět – odpoled-
ne jsme hráli velkou hru, 
při které se batikovala trič-
ka. Šlo vlastně o tradiční 
„vlajkovku“, která byla oz-
vláštněná lavory rozpuštěné 
DUHA barvy, kterou jsme 
po sobě stříkali stříkačka-
mi. Protože DUHA ale na-
konec neskončila jen na 

tričku, ale i v obličeji, ve vlasech a všu-
de jinde, uspořádali jsme mýdlové zá-
pasy a nahnali všechny do sprchy. Ve-
čer byl oheň.

Další den proběhl jako obyčejně, ráno 
práce, potom program, oběd a odpo-
lední olympiáda. Večer jsme vyhlásili 

TŘI DNY PROMĚNY… 
… aneb Je integrace to pravé?

Účast na táboře byla pro romské holky za odměnu za celoroční práci

02 | REPORTÁŽE
Z REGIONU
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soutěž „Tábor hledá superstar“, kterou 
naši hosté – Čhajori, vyhráli.

Ve středu po obědě holky odjížděly 
– nejmladší z nich, Anička, se zatvářila 
vědátorsky, utřela si nos a pronesla: 
„Paní učitelko, já už jsem to vymyslela. 
Příští rok budem hrozně hodný a po-
jedeme zas sem a budeme moc byd-
let v těch chatkách.“ Chatkami myslela 
podsadové stany, které ji okouzlovaly 
především proto, že sama spala v oby-
čejném stanu typu Beskyd. 

Ještě by stálo za to vypíchnout některé 
momenty a fakta, které nebyla do-
statečně rozvedeny. 

Především – Lenka přijela s deseti rom-
skými slečnami, přičemž dvě z toho, 
patnáctileté, byly spíše „pomocnicemi“ 
k těm menším, a také s nimi přijela Gá-
bina – bílá dobrovolnice z onoho níz-
koprahového centra, kam děti dochází. 
Bez nich si nedovedu návštěvu před-
stavit – ačkoliv jsme jako vedení po-
měrně sehraný tým, šéfovat těmto osmi 
menším a dvěma velkým holkám by-
chom asi nedokázali, neboť je neznáme.

Dalším zajímavým momentem bylo 
překonání jazykové bariéry – všech-
ny holky uměly docela dobře česky, 
ale některá slova, která normálně v Br-
ně nepoužívají, prostě neznaly – ať už 
ešus, sekeru nebo barel.

Také nastaly lehké úpravy programu, 
protože sedmileté a osmileté dívenky 
nerozuměly dělení plochy na pro-

tihráčovo a vlastní pole, což vedlo 
k mnoha malým konfl iktům mezi dět-
mi, a tak jsme museli hry ještě značně 
zjednodušit.

Za zmínku jistě stojí systém odměn 
a trestů: odměny holky dostávaly stejně 
jako „oddílové“ děti, ale ze systému tres-
tů byly vyjmuty, neboť ten měly vlastní.

To, co všechny starší velice udivilo, byl 
fakt, jak byly holky vděčné a nadšené 
do práce – jezdily pro vodu, učily se se-
kat dřevo a pomáhaly v kuchyni.

Trošku zvláštní zkušeností bylo, jak 
moc romské holky vzhlížely k bílým 
dětem – vytahovaly se mezi sebou, ko-
lik už mají „gadžovských“ kamarádů 
a podobně. Také bylo vedení soustavně 
oslovováno „paní učitelko, pane uči-
teli“ a holky nám vykaly. Nevyhnuli 
jsme se ani otázkám typu: „A paní uči-
telko, vám nevadí, že jsem cikánka?“

Možná to nebylo úplně jednoduché, 
byli jsme vystaveni situacím, které jsme 
nikdy předtím neřešili a občas to moh-
lo být i nepříjemné, ale za tu radost, 
spolusdílení a poznání, že spolu mů-
žeme žít, když budeme vnímat a re-
spektovat své odlišnosti, to stálo.

Co si tedy z této návštěvy 
odnést? 

Především to, že nic není nemožné. 
Jistě, ani pro jednu stranu není jed-
noduché žít tři dny s lidmi, se kterými 

běžně nežije, ale zároveň je to pro obě 
strany přínosné. A ne málo.

Naše děti se naučily nedělit lidi 
na Romy a bílé. Naučily se, že bar-
va kůže není to nejdůležitější a zároveň 
už ví, že romské děti nejsou stejné jako 
bílé, že je potřeba jednat s nimi troš-
ku jinak. 

Všechny děti, které tuto multikulturní 
návštěvu zažily, už rozumí tomu, že 
není důležité, jestli jsme stejní nebo 
jiní, ale to, že je nám spolu dobře, že je 
třeba se respektovat a vnímat to, co ten 
druhý potřebuje. 

Jistě, tři dny nejsou dost dlouhá doba 
na absolutní pochopení a porozumění, 
to vlastně není absolutně možné nikdy, 
ale i tři dny stačily k odstranění strachu 
na obou stranách a to je nejdůležitější 
poselství celé naší velké akce – dokud 
se budeme bát svých odlišností, bude 
se nám spolu žít dost špatně.

Alžběta Michalová – lízátko (17 let), 
Brno

V článku byla použita slova „Romáci“, 
„gadžové“ nebo „bílí“. Nechtěla bych, 
aby to bylo vnímáno jakkoliv rasisticky 
či xenofobně, protože to tak prostě 
není myšleno. Jde čistě o funkčnost 
označení a během tábora jsme tato 
slova běžně používali.

Foto: Jáchym Michal

 POZVÁNKA
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CO OTŘÁSÁ skautským světem
Během prázdnin se skautské od-
díly a roverské kmeny mohly při-
hlašovat k testování časopisů. Pod-
le opakovaných výzev na internetu se 
roverům nejspíš příliš nechtělo. Uvi-
díme, jak si na „Kmeni“ čtenáři v zá-
ří v hodnocení smlsnou. O skautech se 
psalo v celorepublikovém tisku! Z in-
formací z článku v jistém týdeníku 
pro ženy si jeho čtenářky mohly v hla-

vě srovnat, zda je skaut stále in. Prázd-
niny se dále nesly ve znamení povodní, 
táborů a skautských kurzů. Skautské 
kurzy, zejména ty roverské, se letos po-
týkaly s nedostatkem účastníků. A to 
v době, kdy je roverů opravdu nemálo. 
Kde všichni jsou a proč po nabízených 
zážitcích a dovednostech tolik neprah-
nou, ví snad jen Jan Tleskač. Junák 
opakovaně vypisoval výběrové řízení 

na pozici ekonoma. Zato lepší výsledky 
jsme měli v počtu registrovaných čle-
nů – letos nás je o 99 více než vloni. 
Máme být na co hrdí. Nebo ne?

03 | NOVINKY

Více informací na 
www.krizovatka.skaut.cz 

nebo na www.skaut.cz/rovernet

Roverský odbor Junáka (dále RO) je 
zřízen Výkonnou radou Junáka (VRJ) 
a jeho smyslem je rozvíjení tématu ro-
veringu v rámci skautského hnutí. 
Jedná se o sdružení party lidí, 
která má chuť a odhodlání se ro-
veringem na celostátní úrovni za-
bývat. Pokud tě zaujme některé z ná-
sledujících témat a měl(a) bys chuť 
přiložit ruku k dobrému dílu, ne-
váhej se nám ozvat!

Cíle RO: 

Podpora roverských kmenů 
a hledání nových forem roveringu

Aktivity (probíhající nebo 
připravované):

1. příprava programová inspirace 
2.  možnost setkávání – velké akce, 

regionální akce 
3. sdílení zkušeností různými formami 
4.  vzdělávací systém – jak pracovat 

s kmeny (na středisku, v oddíle, 
napříč středisky) 

5.  umožnění refl exe aktuální situace 
kmenů 

6.  zprostředkování poradenství 
od starších RaR 

7. realizace zahraničních výměn kmenů 
8. podpora regionálního roveringu

Hledání myšlenkového rámce roveringu 
a supervize tvorby Nového programu 
pro RaR

Aktivity (probíhající nebo 
připravované):

1.  defi nování RaR a roveringu v rámci 
skautské výchovy vývoje RR 

2.  hledání role RaR v organizační 
struktuře Junáka 

3.  vedení debaty s kurzy pro RaR 
a vzdělávacími institucemi 

4. budování identity českého roveringu 
5. popsání vývojových fází kmene 
6.  metodika zakládání a fungování 

kmenů, formy kmenů 
7.  spolupráce s pracovní skupinou 

pro tvorbu Nového programu 
pro RaR

Zadávání a realizace celostátních 
roverských projektů

RO v současné době vytváří zadání a po-
máhá realizovat následující projekty: 

1. Obrok
2. Mikulášský víkend 
3. Rovernet 
4. Roverský kmen
5. Roverská porada

Komunikace tématu roveringu v ústřed-
ních orgánech i dalších organizačních 
jednotkách Junáka

RO se stará o to, aby na věkovou ka-
tegorii RaR bylo myšleno při jednání 
především ústředních orgánů Junáka. 
Připomínkujeme záležitosti, které se 
týkají RaR a v těchto orgánech přijdou 
na přetřes.

Členové:

Informace o členech naleznete 
na www.skaut.cz/rovernet

ROVERSKÝ ODBOR JUNÁKA 
se představuje
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Co to Nový roverský pro-
gram (NRP) vlastně je?

NRP je zatím na počátku. Doufáme, 
že po dokončení nabídne roverům ná-
vod, jak na programy, které by od-
povídaly jejich věku a vedly by k se-
berozvoji, sebevýchově a službě. Mělo 
by to tvořit jakýsi rámec, jak pro in-
dividuální rovery a rangers, tak i pro 
roverské družiny a kmeny. Vše by mělo 
navazovat na skautský program s pře-
sahem do mezinárodního skautingu 
a vzdělávání.

Jak dlouho by měla práce 
na NRP trvat a jaké jsou 
její fáze? 

Na rozdíl od programu pro mladší vě-
kové kategorie, NRP nemá na co na-
vazovat. Plnohodnotný roverský pro-
gram v novodobé historii Junáka ne-
známe, proto je jeho tvorba začíná sa-
motným vytvářením jakési základní 
„kostry“ NRP. V druhé fázi budou 
rozpracovány nástroje roverského 
programu, poté proběhne testování 
a v závěrečné fázi fi nální vývoj. Kaž-
dá fáze by měla trvat půl roku, do-
hromady tedy bude tvoření NRP tr-
vat dva roky.

Od kdy „funguje“ a pracu-
je tým pro NRP, kdo v něm 
je a co je jeho úkolem?

V únoru tohoto roku byl jmenován ko-
ordinátor NRP, Daniel Šobáň – Dan 
z Brna. Jeho prvním úkolem bylo vytvo-
řit jednotlivé týmy, které budou na NRP 
pracovat. Členové týmů se primárně 
„upisují“ vždy pouze na jednu fázi tvor-
by NRP, tedy zhruba na půl roku. 

Užší tým se schází pravidelně a tvoří 
základní myšlenky NRP, které 
pak širší tým komentuje. I širší tým 
přináší nové podněty a nápady, 
ty pak zase užší tým konzultuje 
na poradách a případně je zapracovává 
do materiálů.

Členství v užším týmu vyžaduje zku-
šenost s roveringem, dobrý přístup 
na internet, přítomnost na poradách 
v Brně a ochotu studovat větší množ-
ství podkladů. U členů širšího týmu 
se cení zejména invenční přístup, dále 
je opět třeba zkušenost s roveringem 
a přístup k internetu.

V březnu se začal scházet užší tým pro 
tvorbu kostry NRP, ve kterém je Dan, 
Jan Nehyba, Ondřej Mlejnek, Dana 
Třísková – Deboora a Michaela Pe-
tříková – Šle. V širším týmu jsou zapo-
jeni například Kaktus, Mamud, Špunt, 
Soky, Kolja, Hurvi, Zdeněk a další.

Co lze od NPR očekávat? 

Dosažení cílů určených jeho zadáním. 
To ale bude možné pouze v případě, 
že si roveři uvědomí, co očekávat 
NELZE. Nelze předpokládat, že 
někdo vymyslí úplně nový zábavný 
program, který zároveň bude na-
plňovat výchovné cíle pro roverský 
věk a všem roverům se bude líbit. 
Žádný takový „spasitel“ neexistuje. 
Jsme tu my, roveři, a jsme to my, kdo 
se do práce na NRP musí s nadšením 
pustit, přinášet nápady a podněty 
z různých měst a obcí, oblastí pro-
gramu, kmenů a oddílů. Jsme to my, 
kdo musí vzít NRP za svůj a vytvořit 
ho tak, aby si v něm každý našel „to 
své“, co mu pomůže zdárně projít ro-
verskou stezkou.

Kdy, jak a v čem je 
možné se zapojit?

Jak už bylo řečeno, tvorba programu 
probíhá v několika fázích. Zapojit se 
je možno do kterékoli z nich, ať už 
do širšího či užšího týmu. Stačí na-
psat Danovi nebo Šli a od nich se do-
zvíte, v jaké fázi se NRP zrovna na-
chází, jaké „pozice“ je aktuálně třeba 
zaplnit a s čím konkrétně byste moh-
li pomoci. 

Kdy lze očekávat 
první výstupy?

Užší tým už první výstup vytvořil, 
širší tým ho okomentoval a nyní ho 
připomínkuje metodická skupina Ju-
náka. Jedná se o kostru NRP, která 
defi nuje cíle a obsah rozvoje, nástroje 
k jejich dosažení a prostředky k udr-
žení celého programu v chodu. 
Materiál bude v dohledné době 
k dispozici pro komentáře na skautské 
křižovatce.

Dan Šobáň (23 let), Brno 
daniel.soban@junak.cz

Michaela Petříková – Šle (24 let) 
petrikova.michaela.sle@gmail.com

JAK JE TO S TÍM 
Novým roverským programem

Úspěch nového roverského 
programu tedy zásadně 

závisí na zapojení stáva-
jících roverů do jeho tvorby.
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SCOUTING OVER 
THE WORLD

GUIDELINES FOR 
Rover Scout Section

“Paddle your own canoe. You are starting out on an adventurous voyage from the stream of childhood, along 
the river of adolescence, out across the ocean of manhood to the port you want to reach.” 

Baden-Powell

A new publication called 
“Empowering Young 
Adults: Guidelines for the 
Rover Scout Section” has 
been launched recently by 
the World Organisation of 
the Scout Movement. Th is 
document, easy to read 
and practically oriented, 
provides guidelines and 
ideas for programme 
developers on how to 
develop and implement 
the Rover Scout Pro-
gramme within the Rover 
Scout section. It also 
explains how the “Scouts 
of the World Programme” 
relates to the Rover Scout 
section, and presents suc-
cess stories/best practices 
from Rover Scouts from all 
parts of the world.

“I am particularly delight-
ed to announce the launch-
ing of this publication 
because it is the first time 
in the history of Scouting 
that World Guidelines are 
produced for the Rover 
Scout section“ expressed 
Luc Panissod, Secretary 
General of World Scout-
ing, his feelings.

Th is publication is the re-
sult of the hard work made 
by volunteers and profes-
sionals in WOSM. 

As any Youth Programme 
in Scouting, the Rover 
Scout Programme is the 
totality of the reason why 
it is done (the purpose 
and aims), how it is done 
(through Scout Method) 
and what young adults do 
in the Rover Scout Section 
(the activities). Th e docu-
ment is divided in three 
main section – why, how 
and what. 

In the chapters of these 
headlines the diff erent ele-
ments of the “why” (pur-
pose and aims), the “how” 
(Scout 
Method) and the “what” 
(activities) are adapted to 
the Rover Scout 
Programme. 

Th is practical document 
can help you while prepar-
ing programme for your 
unit.

Magdaléna Žárská – 
Skippy (26 let), Praha

Empowering Young Adults: Guidelines for the Rover Scout Section

Interested? Read more.
You can download the Guidelines from: http://www.scout.org/en/about_scouting/the_youth_
programme/rover_scouts/rover_scout_guidelines/rover_guideline s_en

Find more on international Scouting at www.skaut.cz/mezinarodni.
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Při svém putování narazil Malý princ 
na zvláštní malou planetku, vypadala 
asi takhle: 

Uprostřed hromady zvláštních bli-
kajících a bzučících věcí seděl na žid-
li shrbený človíček a vypadal velmi za-
městnaně.

„Kdo jsi?“ zeptal se Malý princ.
„Já jsem Cyborg872, ale to je jen můj 
nick…“
„Co je to nick?“ podivil se Malý princ.
„Ále – takový falešný jméno, aby nikdo 
nepoznal, kdo jsem doopravdy…“
„A proč to nemá nikdo poznat?“
„Ty jsi asi zdaleka, viď?“ rozesmál se 
Cyborg872.
„To jsem, a proč nikdo nemá poznat, 
kdo opravdu jsi?“ zopakoval Malý 
princ svou otázku. 
„To víš – opatrnost – nikdy nemůžeš 
vědět, kdo sedí na druhé straně…“
„Tak to je smutné,“ politoval Cy-
borga872 Malý princ. „Musíš být moc 
osamělý!“

„Ale proč?“ nechápal Cyborg872: „Po-
dívej se tady na Facebook. Mám 183 
přátel a dnes mi jich zrovna pět přiby-
lo! A navíc je tu živo – RůžováPanenka 
mi poslala smajlíka a BorecXXL mě 
šťouchnul. Cože?! Padouch, hned ho 
šťouchnu taky!“ Cyborg872 zuřivě má-

chal a klepal rukama, a zdálo se, že mu 
ke spokojenosti nic nechybí. O Ma-
lého prince, postávajícího vedle něj, 
ovšem evidentně nejevil velký zájem.

Malému princi ovšem učarovala myš-
lenka, že člověk může mít tolik přá-
tel, přestože sedí pořád na zadnici sám 
na jedné prázdné planetce. Rozhodl se, 
že to přeci jen musí ještě trochu pro-
zkoumat.

„Poslyš, Cyborgu872, a to máš všech 
těch 182 přátel opravdu rád?“ vyrušil 
Malý princ opět Cyborga872 z jeho 
pracovního zápalu.

„Jak jako rád?“ udiveně vyhrknul Cy-
borg872, zčásti z překvapení, že tu 
Malý princ stále stojí a zčásti proto, že 
nejspíš nerozuměl, na co se ho ptá.

Malý princ pochopil, že tak složité 
otázky pokládat nemůže, a zkusil to 
trochu oklikou: „O čem si třeba s přá-
teli povídáte?“

„Ále tak vlastně o ničem, spíš tak tla-
cháme. Hlavně, že je pohodička…“ 
odpověděl Cyborg872 zasvěceně.

„Aha,“ odtušil Malý princ zasmušile. 
„FaceBook asi vytvořili dospělí, po-
něvadž oni si představují přátelství jako 
pohodičku a tlachání. Já ale hledám 
přítele, s nímž obletím a poznám celou 
galaxii. Takového, který mi pomůže, 
budu-li v úzkých, a napomene mě, pů-
jdu-li špatným směrem. Takového, kte-
rého budu mít skutečně rád. Pro po-
hodu mi docela stačí moje pyšná Růže. 
Jak se jí asi samotné doma daří…“ 
přemýšlel Malý princ v duchu, když 
opouštěl Cyborga872.

Jiří Bělohradský – Caesh (23 let), 
Liberec/Praha

MALÝ PRINC na planetě 192.168.0.1
Mezi námi bude rubrikou především o tom, jak to my – lidé mezi sebou 
máme. O tom, jak spolu komunikujeme, a proč nám to třebas občas trochu 
skřípe a jak to udělat, aby to bylo alespoň o fous lepší.

04 | TÉMA
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9 z 10 zkušených 
internetových uživatelů 

doporučuje

Elektronická komunikace je velmi 
silným pomocníkem pro jakékoliv 
pružné a rychlé dohody, případně 

pro vzdálenou spolupráci. Zároveň však 
může v mezilidských vztazích napáchat 
mnoho škody. Zkuste se zamyslet nad 

následujícími tipy:

• Neřešit elektronicky žádné konflikty.
Různé věty mohou mít různé významy 

podle síly hlasu, intonace a dalších 
prvků neverbální komunikace. Vězte, 
že i dobře myšlená slova pak mohou 
být pochopena úplně jinak, než bylo 

zamýšleno.

• Chat není dobrým místem 
pro přátelské rozhovory.

Přes chat je lepší se jen domluvit 
na termínu a potkat se třeba později, 

ale osobně. Argumenty zde nemají cenu, 
kdo nezkusil, nepochopí.

• Vyhýbat se veřejným 
internetovým diskusím. 

Lidé zde spolu totiž nediskutují, 
ale překřikují se různými bláboly. 
Číst i přispívat do takových diskusí 

postrádá smysl a stává se jen ztrátou 
času a nervů.

• Nenechat se pohltit 
množstvím možností. 

Kolik času ti zabere prohlížení příspěvků 
na FaceBooku, Spolužácích a jiných 

podobných serverech? Služby podobného 
typu mohou být užitečné, nechceme-li 
ztratit kontakt na staré známé, s nimiž 

se už nevídáme pravidelně. Ovšem 
člověk nesmí podlehnout svodům, které 

tyto aplikace nabízejí, a které pouze 
konzumují náš čas, aniž by nám reálně 
něco přinášely. Málokdo nepodlehne…

Malý princ 
na planetě 

192.168.0.1
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o kterých se příliš nemluví

O výhodách internetu se docela ví. Při-
náší nám rychlé informace z celého svě-
ta, snadno se díky němu komunikuje, 
můžeme pohodlně nakupovat, aniž by-
chom vytáhli paty z baráku, atd. O ně-
kterých nevýhodách či rizicích se snad 
také ví. Žádné údaje, především růz-
ná přístupová hesla, nejsou nikdy v bez-
pečí. Nikdy si nemůžeme být jisti, kdo 
všechno si přečte mail, který právě ode-
síláme. Snadno se též rozšíří kdejaký vi-
rus a úžasně svobodnou plochu různých 
videoarchivů lze zneužít také například 
k šikaně. To všechno víme. Ovšem čím 
více jsme napojení na moderní sítě 
umožňující velmi snadnou komunikaci 
a čím méně si dovedeme představit život 
bez pohodlí, které nám přináší, tím sil-
nější by měla být naše potřeba dobře znát 
všechna rizika s nimi spojená. Nemusí jít 
totiž jen o otřepanou obavu starých kme-
tů, co se stane, až vypnou proud. (Byť 
i ta je v dnešní době náhlých přírodních 
výkyvů vlastně docela aktuální…)

Chytré vyhledávání

Za velkou výhodu internetu bych po-
važoval především fakt, že se v něm 
snadno vyhledá informace, kterou po-
třebujeme. Ovšem slyšte příběh, kte-
rý mi o sobě vyprávěl jeden z mých 
bývalých spolužáků. Jednou z velmi 
rozšířených fám mezi mladými lidmi 
je ta o nenávykovosti a neškodlivosti 
kouření marihuany. Ta se donesla 
i k tomuto mému kamarádovi, a pro-
tože je to velký experimentátor, ale zá-
roveň je opatrný, zjistil si nejprve, co 
na tuto otázku říká Google. Jak lze 
očekávat, našel spoustu stránek a dis-
kusních příspěvků, které návykovost 
i škodlivost popírají, a spolužák jim 
nakonec uvěřil. Když si po několika 
měsících uvědomil, že jeho neustálá 
únava, roztěkanost a také nějak pra-
podivně nefungující krátkodobá pa-
měť možná může souviset právě s uží-
váním marihuany, zhrozil se a roz-

hodl se přestat. Jenže touha byla sil-
ná a vůle naopak slabá… A co se ne-
stalo – na Googlu se najednou ob-
jevila spousta stránek o obtížích při 
odvykání… Zkrátka, na Internetu se 
nalezne opravdu přesně to, co hle-
dáme. Jsou tam pravdy i jejich přesné 
opaky a není vždy zcela jednoduché je 
od sebe rozlišit.

Kam se ztrácí můj čas?

Další rozšířenou fámou, které ovšem 
už delší dobu nevěřím, je ta, že prý 
nám moderní technologie šetří spous-
tu času. Vždyť stačí pár kliknutí, a má-
me nakoupeno. Zjistit, co dělají mí ka-
marádi je otázkou několika vteřin… 
Tak jak je možné, že se mi tak čas-
to stává, že prosedím večer u počítače 
a přitom se žádná práce, kterou jsem 
chtěl vykonat, jaksi nestihla? 

Odpovědět si asi nebude tak slo-
žité, jen to chce trochu poctivosti při 
pohledu na to, jak taková moje ve-
černí činnost vypadá: Začne to tře-
ba tím, že si chci zjistit spoj na dru-
hý den do Prahy. Vyťukám tedy v pro-
hlížeči adresu Idosu, ale nebudu pře-
ci ztrácet čas, než se mi načte… Ote-
vřu ihned novou záložku a pustím se 
do čtení mailů. A co nevidím – píše 
mi skautská křižovatka o nějakém za-
jímavém kurzu. Hned se na to mu-
sím mrknout. Než se mi ale strán-
ka načte, vzpomněl jsem si, že si mu-
sím dobít kredit na jízdence Stu-
dent Agency. V další záložce tedy vy-
píši odpovídající adresu a začnu hle-
dat peněženku, v níž mám číslo kre-
ditní karty. V tu chvíli se ozve zná-
mé: „o ou,“ a vyskočí na mně okénko 
ICQ. Ha, píše kamarádka: „Ahoj, jak 
se máš?“. Chvíli si spolu píšeme, při-
čemž se dozvím, že byla kdesi na vý-
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letě, tak se rovnou podívám na její 
fotky… V tu chvíli se ozve známé: 
„lup,“ a vyskočí na mě okénko Sky-
pe. Píše mi můj oddílový zástupce, že 
objevil zajímavý stan, ať se na něj po-
dívám, zda bychom jej z táborových 
přebytků nepořídili. 
Koukám tedy na 
stan a tu mne za-
ujme také nabídka 
batohů – vždyť si 
potřebuji nějaký po-
řídit. V mezičase, co 
si čtu popisky k jed-
notlivým batohům 
včetně diskuse (vy-
bírat se musí peč-
livě) ještě střídavě 
odpovídám na zprá-
vy oběma komuni-
kativcům. „Dobrou 
noc, půjdu už spát,“ 
napíše najednou ka-
marádka a já při po-
hledu na hodiny 
s hrůzou zjistím, že 
je půl jedné v noci. 
Hm, původně jsem 
chtěl jít dneska brzy 
spát. Vypínám po-
čítač, přičemž si uvě-
domuji, že vlastně 
nevím, jakým spo-
jem ráno pojedu do 
Prahy… Znáte to 
také?

Kam se ztrácí 
moje paměť?

Často jsem se sou-
hlasně se svý-
mi spolužáky roz-
čiloval, proč si mám ve škole to či 
ono pamatovat, když je přeci mno-
hem důležitější vědět, kde to naleznu. 
(Čímž má většina žáků na mysli Go-
ogle, a v důsledku to znamená mož-
nost omezit povinnou školní do-
cházku pouze na jednotýdenní kurz 
informatiky…) Že je tato představa 
poněkud mylná, mi docvaklo opož-
děně až letos, když jsem se připravoval 
na státnice a učil se znovu dávno po-

zapomínanou matematiku. Nejen, že 
pak spočítání jednoho triviálního pří-
kladu trvá několik hodin, ale v zá-
sadě ani není možné postupovat ji-
nak, než znovu číst všechna skrip-
ta pěkně od začátku. Problém je však 

ještě obecnější. Naše generace už tak-
řka nepotřebuje používat svou paměť. 
Všechno je přeci na wiki a pamatovat 
si typy mobilů je stejně nanic, když 
se co čtvrt roku celá nabídka obmění. 
Jenže lidi bez paměti pak například 
při volbách volí jako stádo. Neroz-
hoduje totiž, co kdo v minulém vo-
lebním období vykonal (kdo by si to 
taky pamatoval…), ale rozhodují ak-
tuální plakáty a emoce vyvolané kau-

zami starými 14 dní. Ale má to do-
pady i v jiných oblastech. Kupříkladu 
většina kvalitní literatury je nám, li-
dem bez paměti, nedostupná, jelikož 
jí nemůžeme rozumět. Každý odkaz 
mezi řádky bychom museli hledat na 

Wikipedii, a to pak 
člověk dřív za-
pomene, o co v kni-
ze vlastně vůbec šlo, 
než se dohrabe všech 
souvislostí. A takhle 
by šlo pokračovat 
– kdo si zkrátka ne-
navykne trápit svo-
ji paměť, odsuzuje se 
k povrchnosti, z níž 
takřka není úni-
ku. Zvlášť ne v poz-
dějším věku.

Nevinný 
internet

Zajisté mi můžete 
oponovat, že Internet 
za nic z toho ne-
může, a máte prav-
du. Může za to lid-
ská blbost a Internet 
ji pouze sám od sebe 
nepotlačuje a naopak 
jí trochu napomáhá 
projevit se pořádně. 
Mnohonásobně na-
léhavěji, než kde jin-
de, zde platí ono sta-
ré: „Dobrý sluha, 
špatný pán“. Snad 
z toho pro nás kou-
ká pěkná výzva. Ta-
kových skrytých ri-
zik je rozhodně ještě 

mnohem víc a je třeba je odhalit všech-
ny, jinak z nás bude generace břídilů. 
Diskutujte o tom v kmeni, vymezujte 
se a nesouhlaste. Nebo naopak sou-
hlaste a doplňujte. Pošlete-li na adresu 
časopisu svůj pohled na věc, my už se 
postaráme, aby nezapadl.

Autorem je neznámý student 
Softwarového inženýrství

Foto: Vojta Petr

www.junshop.cz

JUN

... vse pro skauting
 a outdoor

måj skautsky obchod...

wwwwww.junshop.cz.junshop.cz
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ZEPTALI JSME SE
V další z nových rubrik časopisu bychom se chtěli ptát k tématu vás – čtenářů časopisu, co si o tom myslíte. 
V tomto čísle jsme se vás ptali, jak to s máte s moderními komunikačními technologiemi.

Jak nejčastěji komunikuješ 
se svými přáteli? (Proč zrovna 
touto cestou?)

Nejčastěji pomocí emailů, když je za-
potřebí dodat informace k nějakým ak-
cím. Posílat pozvánky poštou je zdlou-
havé a stojí to pár kaček, což pro mě 
– jakožto nevýdělečně činnou osobu 
není moc výhodné + musím vše vy-
pisovat a ne vždy mám jistotu, že do-
pis dorazí včas a jestli vůbec dorazí. 
Komunikace pomocí mailů je snad-
ná a hned vím, jestli se to doručilo či 
nikoliv. Taky je skvělé, když se založí 
skupiny, že se všichni se všemi mohou 
dohodnout – ale občas to pak spamuje 
mail. Když si pak chci s někým vy-
měnit pár písmenek, tak dávám před-
nost icq před sms. Tato komunikace je 
rychlá a nic nestojí.

Jakou roli hrají v tvém životě 
moderní technologie?

Vzhledem k tomu, že mnoho mých 
přátel bydlí na opačné straně republi-

ky, jsem s nimi v kontaktu pouze přes 
internet a to samé platí i o mých přáte-
lích, kteří bydlí v zemích jako Norsko, 

Velká Británie či Španělsko. V dnešní 
době má mobil a počítač snad už kaž-
dý. Používáním icq, Facebooku, Skype 
s nimi bohužel ztrácím přímý kontakt. 
Důvod, proč se s nimi nevídám tak 
často, je pak ten, že znám jejich emai-
lové adresy.

Vidíš nějaká rizika spojená s po-
užíváním moderních technologií?

Rizika samozřejmě vidím, ale neodradí 
mě od toho, abych přestala tyto mo-
derní technologie používat. Ztrá-
ta osobních údajů, ztráta soukromí 
– o tom všem se dočtete velmi často 
v novinách, či to slyšíte v rádiu a tele-
vizi. Myslím ale, že když si člověk dává 
pozor – nechodí na pochybné servery, 
má dobrý antivirus, neotevírá mai-
ly od lidí, které nezná, má silné hes-
lo, neuveřejňuje svoje iniciály a své te-
lefonní číslo na veřejné weby, nemůže 
se mu nic stát.

TEREZA SMOLÍKOVÁ – TEJA (15 let)
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Jakou roli hrají v tvém životě 
moderní technologie? Jsi spokojen 
s tím, jakou měrou jich využíváš?

Vzhledem k tomu, že se již bezmála 
pět let živím grafi kou a vůbec vším, 
co souvisí s počítači, tak pro mne hra-
jí rozhodně roli velkou. Facebook, 
ICQ a další „žrouti času“ jsou špat-
ní a přesto, že jich hojně využívám, je 
to na škodu. Zkuste si nainstalovat ně-
jaký program pro sledování práce s PC 
a nebudete se stačit divit, kolik pro-
cent času strávíte právě na FB, nebo 
ICQ atd.

U které z moderních technologií, 
jichž používáš, převažují pozitiva 
(popř. je v tvém životě nepostrada-
telná). V čem vidíš její hlavní 
přínos?

Určitě nejdůležitější a nejvíc pozitiv 
má pro mne notebook a Smartphone. 
Díky notebooku mohu pracovat ne-
jen doma a ve spojení s telefonem 
mám vlastně kancelář kdekoliv. To je 
ohromná výhoda. A dále i zmiňovaný 
Facebook je alespoň trochu užitečný 
k udržení kontaktů s lidmi, které ne-
mám možnost vídat.MARTIN BINDER – MAMUT (19 let)

Tišice – Chrást
www.ejsi-cz.spaces.live.com
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Co říkáš na používání moderních 
vymožeností (notebook, projektor, 
mobily, atd.) na skautských ak-
cích (kurzech, táborech)? Mohou 
být přínosem? Dá se dnes bez nich 
obejít?

Pokud podporují dosahování vý-
chovných cílů, tak jsem určitě pro. 
S kamerou může kmen natočit fi lm, 
na notebooku jej sestříhat a pro-
mítnout díky projektoru nebo pus-
tit kamarádům ve škole na chytrém te-
lefonu. To byl jen jeden příklad, vy-
užití moderních vymožeností je sa-
mozřejmě mnoho. Na druhou stra-
nu – neměli bychom to přehnat a být 
schopni si poradit i bez nich.

Myslíš, že moderní technologie dá-
vají člověku větší volnost? V čem? 
Popř. proč ne?

Mohou a nemusí. Dost záleží na kaž-
dém, jak se rozhodne a dokáže se s tím 
vypořádat. Notebook přináší vol-

nost tím, že můžete pracovat kde-
koli, s Kindle od Amazonu si zas třeba 
na pláži vzpomenete na dobrou kníž-
ku a do 60 vteřin ji můžete začít číst. 
Je ale volnější člověk ve chvílích vy-
žadující maximální soustředění, v di-
vadle, na dovolené,… když má ne-
ustále zapnutý mobil? Občas je dob-
ré si uvědomit, že ty všechny mašinky 
mají i tlačítko vypnout.

Používáš komunitní a komunikační 
služby jako Facebook, Myspace, ICQ, 
apod.? Pokud ano, jakým způsobem 
a k čemu je využíváš? V čem vidíš 
jejich přínos?

 Používám, ale snažím se dost pře-
mýšlet o jejich přínosu. Nebaví mě 
něco začít využívat, jenom protože to 
začal používat někdo jiný. Facebook mi 
umožňuje udržovat kontakt s kamará-
dy z celého světa. V tom vidím hlavní 
přínos. Na škole v Americe mělo účet 
na Facebooku téměř 100 % studentů, 
tak to je pak velmi jednoduché zvát se 
tímto způsobem navzájem na nějaké 
události a získat plus minus odezvu, 
kdo se účastní. Tak v tom jsem také vi-
děl přidanou hodnotu. Nepřidám se 
ale třeba do každé skupiny, co mi kdo 
podsune a neztrácím čas kvízy typu 
„Do jakého hororu se hodíš?“ Kecálky 
typu ICQ se snažím používat omezeně. 
Je sice „příjemné“ být neustále online, 
ale to se mi pak často stane, že řeším 
naléhavé nedůležité záležitosti ostat-
ních a nedělám to, co je skutečně dů-
ležité. Skype a Google Talk byl pro 
mě perfektním prostředkem pro ko-
munikaci s rodinou při delším pobytu 
v zahraničí.

ONDŘEJ KUBERA – ŠTAFLÍK (22 let)
Praha 10

http://staflik.blogspot.com
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Jakou roli hrají v tvém životě mo-
derní technologie? (PC, mobil, ICQ, 
atd.) Které z nich využíváš a jakou 
důležitost jim přikládáš?

Vzhledem k tomu, že pracuju ve fi r-
mě zabývající se informačními tech-
nologiemi, tak mě tato sféra živí. Po-
čítač i mobil je na denním pořádku 
a usnadňuje komunikaci a vyhledávání 
informací. ICQ je v současné době 
pouze doplňkem pro komunikaci 
s přáteli.

Jsi členem nějakého komunitního 
portálu jako Facebook nebo MySpa-
ce? Pokud ano, jakým způsobem 
jich využíváš? Pokud ne, proč?

Ano, používám Facebook. Využívám 
jej spíše pasivním způsobem. Problém 
je v tom, že většina mých vrstevníků 
něco podobného nevyužívá a já ne-
mám tu potřebnou motivaci se zapojit 
aktivně.

Jaký vidíš v dnešní době vztah(y) 
mezi reálným světem a tím 
virtuálním?

Vztah je velice úzký, především díky 
tomu, že virtuální svět může být vstup-
ní branou do světa reálného. V pří-
padě, že člověk oba světy odděluje a ni-
kdy nevytvoří most mezi nimi dostává 
se ve virtuálním světě do trvalé ano-
nymity. A to není cesta k legitimnímu 
způsobu života.

VÍT RADA – MLŽ (37 let)
Veselí nad Lužnicí

Jakou z moderních technologií po-
važuješ ve svém životě nepostrada-
telnou? (Jestli nějakou takovou tak 
vnímáš.) Z jakého důvodu?

Za nepostradatelnou technologii v té-
to době považuji možnost rychlého 
přenosu informace odkudkoli kam-
koli. Ať už je to pomocí telefonu, in-
ternetu nebo telegrafu. Během pár mi-
nut se dozvíme, co se stalo na druhé 
straně zeměkoule, pošleme domů zprá-
vu, že jsme šťastně dorazili na cílové 
místo výletu, anebo můžeme „jenom“ 
realizovat potřebu sdílet své pocity se 
svými blízkými. 

Vidíš nějaká rizika spojená s po-
užíváním moderních technologií? 
Pokud ano, jaká? Pokud ne, proč?

Jediné výrazné riziko vidím v tom, 
že všechny moderní technologie ne-

jsou bezchybné. Snadno se stane, že 
se v tu nejnevhodnějsí situaci pře-
ruší spojení… a člověk, který byl do-

posud odkázán a spoléhal se jen na 
moderní technologie, je najednou 
bezradný. Nebrala bych to ale tak 
tragicky, protože doba a pokrok jde 
kupředu. Stejně jako se stáváme ot-
rokem moderních technologií, 
už dříve jsme se stali otrokem vy-
možeností typu plotna, pračka, led-
nička, auto… 

Ovlivňují moderní technologie nebo 
jejich používání osobnost člověka? 
Jeho chování? Jak?

S používáním moderních technologií 
mizí „klasické“ metody dorozumívání 
se. Lidé se nestýkají tolik jako dříve 
tváří v tvář, píší si přes internet – z ko-
munikace mizí podstatná vizuální 
a emocionální složka. Text napsaný 
klávesnicí v sobě nikdy nebude ob-
sahovat grimasu, tón hlasu a procítění 
jako hovor z očí do očí.

LINDA HLAVÁČOVÁ (20 let)
Sušice

www.twitter.com/Lindash
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Chtěl jsi vždycky studovat něco spo-
jeného s IT, nebo jsi uvažoval i o ji-
ných oblastech?

Během svých gymnaziálních studií jsem 
zjistil, že mě baví práce s počítačem, 
programování a zpracování fotek a vi-
dea. Pokud se tedy nepočítají 
dětské představy o budoucím 
povolání hasiče☺, uvažoval 
jsem vždy o informatice.

A jak se stalo, že jsi na-
konec zakotvil na právě té 
fakultě a oboru, kde stu-
duješ teď?

Po absolvování Gymnázia 
F. X. Šaldy v Liberci jsem se 
rozhodl jít na ČVUT na fa-
kultu Jadernou a fyzikálně 
inženýrskou na obor Soft-
warové inženýrství. Studium 
na „Jaderce“ ale bylo vel-
mi teoretické a časově ná-
ročné, navíc během dvou-
letého základního studia byl 
kladen velký důraz na ma-
tematické a fyzikální před-
měty. Přes tyto povinné před-
měty jsem se nestíhal věnovat 
informatickým předmětům, 
ke kterým jsem tíhnul víc. 
Proto jsem přestoupil na 
Softwarové inženýrství na Fa-
kultě elektrotechnické. I když 
se obor jmenuje úplně stejně 
jako na „Jaderce“, jeho náplň je daleko 
více praktická a informatická. Zároveň 
mi zbývá čas na mé další aktivity.

Byl jsi po gymnáziu dostatečně při-
pravený na přijímací zkoušky, nebo 
ses ještě musel učit něco navíc?

Přírodovědná větev čtyřletého gym-
názia mě poměrně spolehlivě připravila 
na studium informatických, matema-
tických a fyzikálních předmětů na vy-
soké škole. Přijímací zkoušky jsem ale 
neskládal, byl jsem přijat díky dob-
rému prospěchu.

Jak moc je studium časově náročné? 
Kolik času denně strávíš ve ško-
le a nad školní prací? Stíháš u toho 
i pracovat, skautovat a zabývat se 
jinými věcmi?

Studium na elektrotechnické fakultě je 
přiměřeně časově náročné, minulý se-
mestr jsem měl ve škole čtrnáct de-

vadesátiminutových bloků týdně. K to-
mu je třeba připočítat čas strávený na 
semestrálních pracích, kterých je po-
měrně dost. S vhodným plánováním 
a chutí do práce je ale možné všech-
no včas zvládnout. Krom školy stí-
hám vést oddíl i věnovat se dalším ak-

tivitám.

Čím je váš obor specifický? 
Co by měl znát a umět člo-
věk, který jej absolvuje?

Ve svém oboru získávám prak-
tické i teoretické znalosti z ob-
lasti informatiky a matemati-
ky. Postupně se učím pracovat 
s postupy, pomocí kterých 
se vyvíjí softwarové projekty, 
programovat v jazycích Java 
a C++, rozumět algoritmům, 
datovým strukturám a da-
tabázím. Zabývám se také vy-
těžováním dat, kryptologií 
a síťovými technologiemi. Po 
ukončení bakalářského stu-
dia budu připraven navazovat 
v magisterském programu. 
Nejspíš budu pokračovat na 
Otevřené informatice v obo-
ru Softwarové inženýrství na 
naší fakultě.

IT se mnoho lidí věnuje 
amatérsky. Naučil ses na 
VŠ něco doopravdy zá-

sadního, co bys nezískal sám me-
todou „pokus-omyl“?

Na VŠ jsem se naučil dost věcí, kte-
rými bych se sám od sebe neprokousal. 
Naučil jsem se rozumět a umět po-
užívat důležité algoritmy, datové struk-
tury a grafy pro řešení úloh. Dále jsem 
například získal základní poznatky 

S Marbuelem – Janem Hrnčířem (22 let) jsme si povídali nejen o virtuálních prostorech a jeho studiu 
Softwarového inženýrství na ČVUT v Praze.
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v oblasti vytěžování dat. Rozhodně je 
ale potřeba chtít se nové věci naučit, 
bez toho to prostě nejde.

Pracuješ v oboru už teď, při škole? 
A jakému zaměstnání by ses ideálně 
chtěl v budoucnosti věnovat?

Během svého studia jsem dosud pra-
coval jako PHP programátor ve fi r-
mě Továrna.cz, která vyrobila na-
příklad skautskou Křižovatku. Tento 
podzim budu stejně jako minulý rok 
školit zaměstnance Městské knihov-
ny v Praze v systému MediaWiki, na 
kterém běží například encyklopedie 
Wikipedia. Čím se budu v budoucnu 
živit zatím nevím. Chtěl bych ale, 
abych ve svém budoucím zaměstnání 
mohl koumat nad teoretickým ře-
šením problémů a zároveň spo-
lupracovat s dalšími lidmi na jejich 
praktickém vyřešení.

Čím se odreagováváš od hodin strá-
vených u počítače?

U svého notebooku strávím opravdu 
hodně hodin prací do školy, pro od-
díl i pro osobní účely. Abych nad po-
čítačem nezakrněl, snažím se dvakrát 
týdně cvičit v Sokole pražském a o ví-
kendu vyrazit na nějakou akci, po-
kud možno do přírody. Ve volném čase 
hraji na kytaru a na fl étny, zpívám ve 
skautském sboru Cantuta a velmi rád 
také fotím.

IT dnes studuje, alespoň zdánlivě, 
kde kdo, nevadí Ti, že děláš něco, 
co je tak rozšířené?

To mi rozhodně nevadí, neboť IT je 
velmi široký pojem. Ve své bakalářské 
práci se navíc budu zaměřovat na ob-
last vytěžování dat, kterou nedělá 
každý. V této oblasti je totiž kromě 
informatických znalostí nutné vel-
mi dobré porozumění matematické 
statistice. Pokud mě tato oblast ještě 
více zaujme, budu se na ni specializo-
vat i během svého magisterského stu-

dia. V současné době je dle mého ná-
zoru velmi potřeba, aby se student vě-
nující IT zaměřil na nějakou oblast, 
která je něčím zvláštní a nevěnují se 
jí všichni.

Používáš znalosti ze svého oboru 
i v práci pro oddíl, kmen nebo jinak 
ve skautu?

Během svého působení v oddíle jsem 
vytvořil několik vychytávek, které po-
užívám. Vyrobil jsem si například sys-
tém, který mi je schopen zadarmo do-
ručit na můj mobilní telefon informace 
o počasí na následující dny, ať jsem kde-
koliv na světě. V nejbližší době bych 
chtěl vytvořit systém, který s pomocí in-
formací ze srážkového radaru ČHMÚ 
je schopen určit směr a rychlost bouřky. 
Pokud by měla bouřka ohrozit zadané 
místo, systém automaticky pošle SMS 
na příslušné mobilní číslo. Poslední 
dva roky také pracuji v servistýmu kur-
zu Gemini, kde se starám o video zá-
znam přednášek budoucích instruktorů 
a o zpracování fotografi í.

Jak Ty osobně hodnotíš to, že se tak 
velká část života jednotlivců i spo-
lečnosti přesouvá do elektronického 
prostoru?

Elektronický prostor poskytuje velmi 
rychlé formy komunikace – e-mail, in-
stant messaging, sociální sítě a podob-
ně. I já v poměrně velké míře používám 
elektronickou komunikaci, zejména 
e-mail. Elektronickou komunikaci se 
ale snažím vyvážit setkáními s lidmi, 
kteří jsou mými přáteli, se kterými pra-
cuji a vedu oddíl. Osobní kontakt po-
važuji za nenahraditelný, i když máme 
k dispozici například videohovory. Při-
znám se, že mě docela děsí, kolik času 
jsou někteří lidé schopni strávit ve vir-
tuálním světě on-line počítačových her 
či na síti Facebooku.

Za rozhovor s Janem 
Hrnčířem – Marbuelem děkuje 

Petra Poncarová –Veve
Foto: archiv autora 
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JAN HRNČÍŘ – MARBUEL (22 let) 
je původem z Liberce, kde vede 
31. oddíl vodních skautů v rámci 

7. přístavu Flotila Liberec 
(http://31ovs.flotila-liberec.cz). 
Absolvoval čtyřleté gymnázium 

s přírodovědným zaměřením, nyní 
studuje na Českém vysokém uče-
ní technickém v Praze, konkrétně 

3. ročník oboru Softwarové inženýr-
ství na Fakultě elektrotechnické. 

Více se o něm zvídavý čtenář může 
dozvědět na jeho internetových 

stránkách http://www.marbuel.cz/.

Linky do kapsy: 

S IT obory se poslední dobou roztrhl 
pytel na všech univerzitách, toto jsou 

některé, kde se dá studovat stejný 
či podobný obor, jako má Marbuel:

• Fakulta elektrotechnická, 
České vysoké učení technické, Praha: 

http://www.fel.cvut.cz/

• Fakulta aplikovaných věd, 
Západočeská univerzita, Plzeň: 

http://www.fav.zcu.cz

• Matematicko-fyzikální fakulta, 
Univerzita Karlova, Praha: 

http://www.mff.cuni.cz

• Ekonomicko-právní fakulta, 
Masarykova univerzita, Brno: 

http://www.muni.cz/econ
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V zajetí zájmů bude hlavně o tom, co nás – rovery k smrti baví a čím rádi trávíme čas. A pokud vás zajímá, co 
ve svém volném čase dělá Vokoun nebo hledáte místo na webu, které by vám usnadnilo přípravu akcí pro rovery 
či schůzky pro skauty a skautky či vlčata a světlušky, tak si přečtěte následující článek o Hranostajovi a nechte se 
inspirovat dalšími podobnými projekty, které se věnují shromažďováním her a dalších nejrůznějších aktivit ;-).

Hranostaj, lat. Mustela erminea, je 
malá šelma z čeledi lasicovitých, jejíž 
zimní kožešina byla odedávna vysoce 
ceněná a používaná k výrobě slavnost-
ních rouch. V poslední době se s ním 
ale můžeš setkat i jinde a jinak – na in-
ternetu, pokaždé, když potřebuješ po-
moc se schůzkou, vý-
pravou nebo táborem. 
Otevřenou databázi 
her, kterou píší sami 
uživatelé, jistě nemusím 
dlouze představovat.

A takhle to 
začalo…

S myšlenkou shro-
mažďovat své nápady 
na táborové programy, 
hry a poznatky z jejich 
realizace a zbavit se tak 
nutnosti každý rok na-
máhavě vzpomínat na 
to, co jsme již měli 
jednou hotové, jsme si 
v královéhradecké 18. 
smečce začali hrát už 
po táboře před čtyřmi 
lety. Původní skrom-
né plány na archiv 
dokumentů ve wor-
du průběžně přerostly 
v nápad ukládat a sdí-
let vše na internetu 
a otevřít takovou da-
tabázi i ostatním li-
dem s podobným za-
měřením, ale zůstávalo 
stále jen u plánů. Do 
realizace jsem se pustil 
až o tři čtvrtě roku později, kdy jsem 
díky chřipce získal týden volna a na-
víc jsem potřeboval nějaký projekt, 

který bych udal jako maturitní práci. 
A ejhle, funguje to dodnes.

Tehdy existovalo několik podobných 
on-line sbírek, téměř vždy se však jed-
nalo jen o katalogy bez možnosti po-
hodlnější práce s databází her. Mys-

lím, že Hranostaj mezi nimi uspěl 
především ze dvou důvodů – jednak 
nabídl pokročilejší funkce pro vy-

hledávání a zpětné komentování her 
o vlastní zkušenosti a zážitky, jednak 
do něj skupina hradeckých roverů na-
lila asi 200 her a programů, které jej 
pomohly nastartovat. Teprve potom, 
když návštěvníci mohli čerpat, začali 
také pomaličku přispívat.

A proč zrovna Hranos-
taj? Je možné odkázat 
na jednoduchou slov-
ní hříčku HRAnostaj, 
pravda však je, že hra-
nostají kult existoval 
v našich kruzích už 
dávno předtím a pro-
jevoval se jako vtíravá 
anketně-názorová otáz-
ka, téma pro street-art 
i pro musteologický 
výzkum. Zasvěcení 
vědí☺.

S kým máme tu 
čest?

Po třech letech pro-
vozu se na Hra-
nostajovi shromáždilo 
přes 800 her a 2000 
registrovaných uži-
vatelů. Pár čísel pro za-
jímavost – přibližně 
každý osmý uživatel 
přispěl alespoň jednou 
hrou, za měsíc přijde 
asi 22 000 návštěvníků 
(nejčastěji ve čtvr-
tek, nejméně v sobotu) 
a v průměru zobrazí 
16 stránek, což jim za-

bere 17 a půl minuty. Hranostajích 
služeb využívají skauti, učitelé i nej-
různější dětské či volnočasové or-
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ganizace, objevily se i nabídky k od-
kupu a komercializaci. Skauti tvo-
ří přibližně polovinu z registrovaných 
uživatelů.

Hlavním přínosem Hranostaje je sa-
mozřejmě pomoc s přípravou pro-
gramu pro oddíl či kmen. Někdy je 
možné (a velmi výhodné) převzít již 
hotovou hru a rovnou ji použít tak, 
jak je. Kvalitní program takto dlou-
hodobě připravovat nelze, ale čtením 
nápadů ostatních přispěvatelů určitě 
pomůžeš své vlastní inspiraci k při-
způsobení existující hry do vlastních 
podmínek nebo vymyšlení něčeho 
úplně nového.

Kromě toho Hranostaj nabízí i způ-
sob, jak jednoduše nabídnout své skvě-
lé nápady k užitku ostatním a podělit 
se o své zkušenosti. Jak se říká – není 
nutné znovu vynalézat kolo. Pokud 
jsi věnoval čas a energii na vymýšlení 
programu, proč jej neposlat do svě-
ta a nezúročit tak svoji práci? Na po-
dobném principu fungují i mnohem 
větší a ambicióznější projekty, obsah 
internetu je dnes z větší části tvořen 
běžnými lidmi, odspodu. Jsem proto 
rád, když vidím, kolik lidí věnuje svůj 
čas psaní pravidel či popisování toho, 
co vyzkoušeli na výpravě nebo na tá-
boře, aniž by z toho měli jakýkoliv 
přímý zisk. 

Kam kráčíš?

Ani Hranostaj není dokonalý a za tu 
dobu, co sleduji jeho provoz a ptám se 
jeho uživatelů, co si myslí a co chtě-
jí, se nashromáždilo mnoho nápadů 
na zlepšení nebo změnu, které vy-
krystalizovaly v plán nového Hra-
nostaje. Co všechno obnáší, to se mů-
žeš dočíst na webu. Jeho uskutečnění 
se táhne již více než rok, točí se v za-
čarovaném kruhu a hotovo stále není, 
ale doufám, že se již blížíme. Hranostaj 
přeci neusne na vavřínech…

Ondra Koupil – Okoun (22 let), 
Hradec Králové

www.hranostaj.cz

Další projekty 
(skautské i neskautské) 
s podobným zaměřením:

Hra 2000

Jedná se o knihu v elektronické podobě 
s databází a snadným vyhledáváním her, 
kterou je možné si stáhnout do počíta-
če, anebo si za 100 Kč objednat CD-ROM 
s registračními kódy. V encyklopedii je 

kolem 600 her různého typu. 

http://www.hra.cz 

ELPÉ – Lidská práva ve skaut-
ském výchovném programu

Internetová příručka pro vedoucí všech 
věkových kategorií v Junáku, ve kte-
ré je možné nalézt náměty na několik 
málo zajímavých aktivit v oblasti lid-

ských práv.

http://www.skaut.cz/lidskaprava/

Varianty

Na webu Variant, který se snaží při-
spívat k „rozvoji svobodného a zodpo-
vědného jednotlivce, který se orientuje 
v současném světě, otevřeně a kriticky 

přistupuje k informacím a názorům 
a pozitivně ovlivňuje život společnosti 
a prostředí, ve kterém žije“ nalezneme 
v sekci „Naše nabídka“ a dále „Meto-
dické listy“ několik desítek kvalitních 
programů se zaměřením na různá té-
mata (stereotypy a předsudky, men-
šiny, komunikace, globální problémy, 
rozvojová spolupráce aj.) pro všech-

ny možné cílové skupiny. Vyhledává se 
tématicky anebo podle „cílovky“. 

http://www.varianty.cz 

Centrum táborových her

Web, který se specializuje především 
na táborové hry. V databázi jich kolem 
70. Vyhledávání je možné podle vámi 
zadaných kritérií, jinak jsou abecedně 
seřazené. Web používá možnost při-

dávání komentářů, takže se můžete ob-
čas dočíst o zážitcích ostatních uživate-
lů z hraní či přípravy. Hry je na webu 

možné známkovat, takže si můžete vy-
hledat jen ty s kladným ohlasem. 

http://her.unas.cz/

Hry pro malé i větší

Na webu Ligy lesní moudrosti je ne-
malá databáze her spíše pro nižší věk 
(světlušky a vlčata, skautky a skauti), 

takže pokud vedete oddíl nebo dru-
žinu, bude vám jistě k užitku. Její ne-
výhodou je, že nemá vyhledávač, tak-
že se musíte hrami prokousat jednou 
po druhé, jsou zařazeny od nejnovější 

po nejstarší.

http://www.woodcraft.cz 
(dále pak v menu na levé straně 

„Infostudna“ a pak „Databáze her“)

Nejen skautské a táborové hry

Další z databází her s jednoduchým 
vyhledávačem podle typu her. 

Nevýhodou je nemožnost zadat přes-
nější parametry.

http://www.eher.wz.cz/ 

Táborové hry

Tábory jsou sice již za námi, ale čas 
jistě uteče jako voda a spousta z nás 

bude zanedlouho jistě hledat inspiraci 
pro táborovou hru. K tomu by nám 

mohl pomoci web „Táborové hry“. Na-
jdeme tam náměty jako například Čín-
ská říše Ming, Cesta kolem světa za 80 

dní či Hvězdná brána a další.

http://www.taborovehry.wz.cz/
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V novém ročníku časopisu jsme se rozhodli hledat pro vás alternativy k věcem všedním a běžným, které by byly 
k prostředí, ve kterém žijeme trochu více ohleduplné. Tentokrát jsme vybrali téma, se kterým denně do styku při-
chází jistě většina z nás – počítače a komunikační technologie.

Rozvoj a masové rozšíření počítačů 
a komunikačních technologií lze be-
zesporu považovat za jeden z nej-
zásadnějších procesů posledních dva-
ceti let. Tyto technologie se staly běž-
nou a často již zcela samozřejmou sou-
částí našich životů. Tento proces při-
nesl mnoho změn jak na úrovni glo-
bální a celospolečenské, tak i v životě 
každého z nás. Nezanedbatelné jsou 
pak i jeho dopady na přírodu – ona 
ta virtuální realita má totiž zcela re-
álný základ, reálné zdroje i reálné do-
pady svého fungování. Dle zprávy z ro-
ku 2007 je chod celé této mašinérie 
zodpovědný za stejné množství emi-
sí oxidu uhličitého jako celosvětová le-

tecká doprava (neblaze proslulá svou 
zásluhou na znečištění ovzduší a pro-
dukci skleníkových plynů).

Datové farmy

Leckoho tato informace překvapí. 
A není se čemu divit – fungování mo-
derní civilizace se stalo natolik neprů-
hledným, že každý den jíme jídlo, no-
síme oblečení a používáme mnoho dal-
ších výrobků a služeb, aniž bychom vě-
děli něco o tom odkud pochází, jakou 
cestu mají za sebou a co vše se muselo 
stát, než se dostali až k nám. Internet 
je toho dalším dobrým příkladem – ke 

svému chodu potřebuje velké množ-
ství energie díky provozu obrovských 
osvětlených a klimatizovaných hal, tak-
zvaných datových center, plných téměř 
neustále běžících serverů, které je po-
třeba napájet i chladit. Právě v těchto 
datových farmách probíhá ta ohromná 
spousta výpočtů a právě zde jsou ulo-
žena všechna ta kvanta dat.

Úspornější?

I přes svou spotřebu energie může být 
internet úspornější variantou opro-
ti miliónům tištěných knih, katalogů, 
cest do knihovny autem, letům přes 

Využívání počítače a dalších komunikačních technologií stejně škodlivé pro ovzduší jako letecká doprava?

04 | TÉMA
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půl světa a podobně. Zároveň však lev-
ný a dostupný charakter těchto služeb 
snadno svádí k jejich nadbytečnému, 
jindy zbytečnému (mp3, hry a youtube 
– to jsou tři nejhledanější slova na Go-
oglu v ČR za minulý rok), případně až 
sociálně-patologickému užívání. Pří-
kladem může být obrovský byznys ko-
lem internetové pornografi e, závislost 
na on-line hrách, pětina pracovní doby 
trávená na facebooku, nebo rostoucí 
počet případů kyberšikany. 

Pro ilustraci – jenom samotný Google, 
nejznámější vyhledávač, „vyplivne“ asi 
400 tun oxidu uhličitého za každý den 
– to odpovídá téměř 3 milionům ki-
lometrů najetých autem. A to je údaj-
ně úspornější než většina ostatních vy-
hledávačů. Je třeba si také uvědomit, že 
i mamutí Google a všechny ostatní vy-
hledávače jsou stále jen malou kapkou 
v širém moři internetu. Zdaleka nejen 
vyhledávání, ale úplně každé využívání 
internetu sebou nese určitou spotřebu 
energie a následné emise oxidu uhliči-
tého. Stránka s videem či jinou datově 
náročnou aplikací může produkovat až 
12 g skleníkových plynů za každou mi-
nutu sledování. Stejně tak rozšiřující se 
trend video-telefonování s sebou při-
náší zvyšující se emise. Nejinak je tomu 
i u gigantických sociálních webů typu 
Facebook, nebo Myspace. Například 
jedna virtuální identita v síti Second 
Life má stejnou spotřebu energie jako 
průměrný obyvatel Brazílie. Spam zase 
ročně spotřebuje stejnou energii jako 
2,4 miliony amerických domácností. 

Existují alternativy?

Minimálně v oblasti vyhledávání ano 
– takzvané „zelené“ vyhledávače. Jed-
ním příkladem za všechny by mohl být 
poměrně nový, neziskový server Tre-
ehoo. Ten je jakousi nástavbou na vy-
hledávácí službu Google (využívá tedy 
jejich databáze). Není sice v jeho silách 
snížit energetickou náročnost samotné-
ho vyhledávání, ale garantuje, že 70 % 
výdělků z reklamy investuje do vý-
sadby stromů v severní Evropě a v Af-
rice. Alternativních vyhledávačů exis-

tuje vícero, zkuste hledat „green search 
engines“ na www.treehoo.com ;). 

Za zmínku stojí také Blackle – jed-
na z prvních úsporných alternativ ke 
Googlu. Fungoval na předpokladu, že 
se ušetří mnoho energie tím, že po-
zadí vyhledávače bude černé namísto 
bílé. Od jeho vzniku se objevilo ně-
kolik podobných serverů (Ecofi nd, 
Earthle a další). Většina z nich fun-
guje dodnes a někdy se ani neobtěžují 
svým uživatelům oznámit, že výše uve-
dený předpoklad platil pouze pro star-
ší, „krabicové“ neboli CRT monitory 
a je zcela mylný pro nové ploché LCD 
displeje. A tak zatímco si uživatelé do-
mněle léčí černé svědomí koukáním 
do černých obrazovek, poskytovatelé 
této služby pravděpodobně dál inkasují 
provize z reklamy. 

Objevují se také první společnosti, na-
bízející služby serverů napájených vý-
hradně z obnovitelných zdrojů (např. 
www.solarhost.co.uk).

Kdo ví, možná na nás v budoucnosti 
čeká také zelený youtube, ekofacebook, 
nebo biomyspace. 

Co můžeme (zatím) 
dělat my?

Alternativy jsou fajn, ale rozhodujícím 
faktorem je nakonec vždy přístup uži-
vatelů, tedy každého z nás.

O pár řádku výše jsem zmínil kolik 
energie stojí spam – téměř 80 % této 
energetické spotřeby však vzniká na 
straně uživatelů – otevřením (neroz-
poznaného) spamu a hledáním emai-
lů omylem zatoulaných do spamového 
koše. Dobře fungující a správně na-
stavený spamový fi ltr tak lze považovat 
za ekologicky příznivou technologii. 
Jako prevenci lze v tomto případě brát 
rozvahu nad tím, kde na „netu“ zve-
řejňuji svoji emailovou adresu. Podobně 
je tomu i s dalším využíváním „netu“.

Energetickou náročnost jednotlivých 
aktivit na internetu můžeme zjednodu-

šeně posoudit podle množství dat, kte-
ré se při ní přenáší. Je pak zřejmé, že 
obrovská úložiště souborů (např. ra-
pidshare a jemu podobné) jsou prav-
děpodobně slušnými energetickými 
otesánky, stejně jako online sledování 
fi lmů. Co na tomto všem můžeme 
změnit? Jedině to, jak často a kvůli 
čemu tyto služby využíváme.

Psaní adresy nebo názvu webu do vyhle-
dávače (tedy například hledání výrazu 
youtube místo napsání youtube.com 
do adresového pole prohlížeče) je velmi 
rozšířeným (zlo)zvykem. Webkameru 
a video-chat zapnuté jen tak, bez po-
vídání – abychom spolu „jakoby byli“ 
– lze symbolicky přirovnat ke stojícímu 
autu se zapnutým motorem. Nebylo by 
těžké najít mnoho dalších malých in-
ternetových ekologických hříchů, kte-
ré vynásobené počtem hříšníků nabývají 
nemalých rozměrů. 

Na druhou stranu dobrou práci se zá-
ložkami, stažení informací, ke kterým 
se budu potřebovat vracet, do svého 
počítače, efektivní vyhledávání správ-
nou volbou klíčových slov a především 
omezení skutečně zbytečného nad-
užívání internetu (každý sám sobě ať je 
soudcem) lze považovat za nové slož-
ky života citlivého k přírodě. Můžeme 
bez nadsázky hovořit o ekologicky uvě-
domělejším užívání internetu a hledat 
k němu cestu.

Na závěr si dovolím jedno malé při-
rovnání. Mnoho našich každodenních 
aktivit lze připodobnit k procházce po 
louce plné vzácných a těžko nahradi-
telných květin. S našim způsobem ži-
vota se někdy prostě nevyhneme tomu, 
abychom po nich přešli. Je však na nás, 
jestli budeme našlapovat s úctou, nebo 
budeme dupat všude okolo. Je roz-
díl projít se takovou loukou s jasným 
(a pro nás opravdu důležitým) cílem 
a jít přímou cestou, nebo ji celou po-
šlapat a poválet jen proto, že nevíme 
kudy kam nebo se zrovna nudíme. 
S internetem tomu není jinak. 

Michal Plískal (26 let), Brno
Foto: Vojta Petr

04 | TÉMA
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PODZIM s draky, 
Kůlnou 
  či Čapkem

Kterak draka vyrobit

I když vítr fouká celý rok, draci se nejlé-
pe pouštějí na podzim. Nebe rozřezané 
provázky papírových draků tvoří spolu 
s barevnými listy jeden z jeho symbolů. 
Ačkoliv by se pouštění draků mohlo 
zdát jako jedna z upadajících a nemo-
derních tradic, opak je pravdou – zně-
jí snad slova powerkiting, buggykiting 
či snowkiting zastarale? Všechny výše 
jmenované aktivity svědčí o tom, že 
tato tradice se stále dynamicky rozvíjí 
(vznikla, mimochodem, již ve 4. století 
př. n. l. v Číně). Pro fi nanční náročnost 
není pravděpodobné, že by se mohly 
stát náplní jedné z roverských akcí, ale 

i tradiční drakiády bývají úspěšné – a to 
nejen mezi mladšími ročníky. Na ser-
veru draci.net je k nalezení vše, co se 
draků týká – od historie přes současné 
podoby tohoto sportu až k návodům 
na výrobu různých typů draků. 

Projekt Kůlna

Kůlna je společným projektem Čes-
kého rozhlasu 3 – Vltava, Národního 
divadla a Galerie Hlavního města Pra-
hy. Pro všechny milovníky kultury je 
neocenitelným pomocníkem. Nabízí 

Kde nalézt návody, 
jak vyrobit draka:

http://www.draci.net/navody/index.php

http://hobby.idnes.cz/

http://domacidilna.cz

Drakiáda – tradiční, ale i dobrodružná a zábavná

Tip:

Mrkněte do časopisu Skaut, 
kde si můžete přečíst rozhovor 

o „kitesportu“ s Petrem Šlapalem 
a Petrem Benešem
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emailové zasílání pozvánek na zajímavé 
kulturní události – můžete se těšit na 
pozvánky k poslechu vybraných vl-
tavských pořadů, výstavy, koncerty, di-
vadelní představení, setkání a debaty 
s umělci. Pro všechny, kteří se zare-
gistrují kůlním webu, jsou připravené 
i milé slevy na vybrané akce. A ne-
bojte se pražské lokálnosti – mezi part-
nery projektu patří i galerie měst Olo-
mouce, Brna či Českých Budějovic. 

Kniha o Jizerských horách

Byť s odcházejícím létem opouští-
vá naši zemi i slunečné počasí a do-
ba vandrů a puťáků končí, není vhod-
nější čas k výletu do Jizerských hor než 
právě podzim. Tvrdí to autorita nej-
povolanější – Miloslav Nevrlý, autor již 
legendární Knihy o Jizerských horách. 
Od roku 1976 se toto dílo dočkalo 
již čtyř vydání (naposledy v listopadu 
2007) a do krásného severočeského po-
hoří přivedlo již mnoho roverů-tu-
láků. Kniha o Jizerských horách může 
být výborným pomocníkem k přípravě 
roverské výpravy. Na jejích stránkách 
lze nalézt poetické popisy snad kaž-
dého koutu „Jizerek“, mnoho příběhů 
a místních pověstí, zamyšlení nad té-
maty týkajícími se přírody, skromnosti, 
svobody či odvahy. Učí nás rozvíjet 
vnímavost k okolí a prohlubovat vztah 
k přírodě – a skrze to i k sobě samému. 
A díky neobvyklému formátu se snad-
no vejde do batohu.

Kluby deskových her

Při nepříznivém počasí lze nalézt úto-
čiště v jednom z klubů deskových her, 
které v mnoha městech rostou jako 

houby po dešti. Jejich návštěva je pří-
jemným zážitkem a vhodnou náplní 
roverské schůzky (nepřehlédnutelnou 
výhodou je absence nutnosti přípravy 
☺). Vstupné bývá povětšinou spíše 
symbolické. V Praze můžete zamířit do 
Paluby (Lidická 40, Praha 5), v Plzni 
do Bedny (Zábělská 54b, Plzeň). V Br-
ně funguje skautský klub deskových 
her scházející se ve Skautském domě 
(Boženy Němcové 29, Brno). V Liberci 
lze za deskovkami jít do Čajovny 82 
vůní (Sokolovské nám. 307/4, Libe-
rec), v Ostravě zase do čajovny U Zlaté 
rybky (Na Svobodě 3139/1, Ostrava-
Martinov). Pokud máte tipy na kluby 
deskových her i v jiných městech, mů-
žete hodit jejich adresy nebo odkazy na 
RoverNet a nalákat tak ostatní;-).

Stáhněte si Čapka

25. prosince 2008 uplynulo 70 let 
od smrti jednoho z nejvýznamnějších 
a nejoblíbenějších českých spisovatelů 
– Karla Čapka. Tím pádem se na jeho 
dílo přestala vztahovat ochranná lhůta. 
Městská knihovna v Praze se tedy roz-
hodla zpřístupnit kompletní tvorbu to-
hoto dramatika, novináře, demokrata, 
fi losofa a nadšeného zahrádkáře na 

svých stránkách volně ke stažení. 
V elektronické podobě zde najdete 
díla jako Válka s mloky, Bílá nemoc 
či Hovory s TGM. Nebo třeba starou 
známou Dášenku. Stahovat můžete 
ve všech možných formátech 
vhodných pro PC, PDA 
i mobilní telefon. 

Kristýna Drápalová – Kika (18 let), Praha
Foto: Vojta Petr

http://www.mlp.cz/karelcapek/

Paluba
http://paluba.cz

Bedna
http://deskovky.ic.cz

Brněnský klub 
deskových her
http://klub.gzk.cz

Čajovna 82 vůní
http://cajovna.darkhelm.eu

Čajovna u zlaté rybky
http://www.urybky.cz 

Seznam klubů deskových her 
http://www.deskovehry.info/

kluby.php

Tip na výlet:

Vydejte se svým kmenem či od-
dílem na výlet do Čapkovy Strže 

ve Staré Huti u Dobříše. Karel Ča-
pek tam pobýval poslední tři roky 
svého života. Na prohlídce se mů-
žete dozvědět spoustu zajímavých 
informací (např. jak Čapek nutil 

své návštěvy okopávat zahrádku☺) 
a poté si prohlédnout okolí, které 
je obzvlášť na podzim velmi hezké. 
Zajímavým místem by mohla být 
i Chyše a její zámek, u kterého 

najdete Čapkovu bystu. 

NEVRLÝ, Miroslav. Kniha o Jizer-
ských horách. Liberec: Vestri 2007.

http://www.rozhlas.cz/kulna

Dášenka čili život štěněte může být obzvlášť 
pro ty nejmenší zábavným a veselým čtením, 
ale i vy dospělí a dospívající se nebojte vrátit 
k dětským knihám ;-)
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CHOĎTE ROVNOU ZA NOSEM 
a uvidíte, kam vás zavede

Určitě máte v oddíle nějaké oblíbené 
místo, kam chodíte často na výpravy. 
Když už tam ale jdete po sté, své kouz-
lo zákonitě ztrácí. Ale vše může být ji-
nak po stoprvé. Zkuste jednoduše jít 
rovnou za nosem a poznejte novou tvář 
těchto ztracených končin.

A jak se chodí za nosem? Je to jed-
noduché. Potřebujete k tomu nos, ve 
složitějším případě mapu. Vhodnou 
pomůckou jsou nohy a nad-
šení ostatních v týmu. Pro-
středí, kde se dá tato náročná 
aktivita provozovat, má svá 
omezení, a proto se zkuste vy-
hýbat putováním skrze město, 
minové pole nebo jinak zá-
ludný terén. 

Dobře známé 
prostředí

Pokud je váš cíl dál než je-
den kilometr v dobře známém 
prostředí, je to ideální stav 
k tomu, abyste si mohli ověřit, jaký má 
kdo odhad a hlavně nos. Je možné se 
rozdělit na malé skupinky po dvou až 
třech lidech nebo zůstat pohromadě.

Jestliže se rozdělíte na malé skupinky, 
rozmístěte se na startu tak, aby váš nos 
směroval tím směrem, kde si myslíte, že 
je váš cíl. Aby každá skupinka nosů měla 
alespoň nějaké volné pole působnosti, 
bylo by dobré, aby další skupinka stála 
nejméně deset metrů od té druhé.

Jakmile budete takto rozmístěni, ne-
zbývá nic jiného než vyrazit. Každá 
skupinka má za úkol jít celou dobu 
rovně, přímo za nosem. 

Pozor na překážky

Cestou vás mohou potkat různé pře-
kážky, s nimiž se buď nějak vyrovnáte, 
nebo budete muset vybočit ze své tra-
sy. Úspěšně se můžete poprat například 
s hustým lesním porostem, potokem 
nebo malou skálou. Pokud se ale ve 
vaší trajektorii vyskytne například ne-
zdolatelná propast, soukromý pozemek 
nebo šílený slon, vždy zvažte, jestli je 

správné tyto překážky zdolávat. Ve vět-
šině z nich se asi shodneme, že by to 
nebylo to pravé, proto je budete mu-
set obejít. Záleží na vaší domluvě, jest-
li chcete tyto obcházeče nějak po-
stihnout. Jelikož každé neplánované 
vybočení z cesty něco stojí, může každý 
ve skupince zastavit jednu věc ze svého 
batohu, kterou nebude moci do konce 
akce použít. (Zastavujte své věci s roz-
myslem, není třeba dobré rozloučit se 
s polévkou namísto s lžící.) Komu se 
podaří dojít přesně na určené cílové 
místo, může vystavit svůj nos na ob-
div ostatním, protože s ním se jen tak 
neztratí.

Neznámé prostředí může 
být ošemetné

Pokud se rozhodnete jít rovnou za 
nosem v nepříliš známém prostředí, 
nezapomeňte si sebou mapu a před 
cestou se do ní alespoň koutkem 
oka podívejte, aby vás ve vaší pří-
močaré jízdě nepřekvapila třeba dva 
kilometry široká řeka nebo vojensky 
hlídaný prostor.

Putujte i jako jedna 
velká skupinka

Když vyrazíte jako jedna vel-
ká skupinka, nemusíte se 
stresovat nějakými pravidly 
a můžete prostě jít a kochat 
se netradiční cestou. Pokud 
byste přeci jen nějaké to vy-
lepšení vyžadovali, můžete si 
za každou obešlou překážku 
ztížit situaci tím, že v dalším 
pokračování cesty přestanete 
používat ke zdolávání pře-

kážek třeba pravou ruku, později le-
vou, pak si můžete přidávat různé zá-
těže, apod.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, ne-
zapomínejte, že vaším hlavním cílem je 
poznat cestu z trochu jiného úhlu po-
hledu. Ne se ztrhat ještě předtím, než 
dorazíte na určené místo.

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

Foto: Vojta Petr

V minulých ročnících jsme už psali o cestování hodně. Ani letos toho nezanecháme. Pokusíme se vás ale 
inspirovat k méně obvyklým způsobům cestování či putování po krajině.

Vytyčte si směr a jděte – ale pozor! Nemusí to být tak snadné, jak by 
se mohlo zpočátku zdát☺.
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SPORT POD DROBNOHLEDEM

„Tedy skutečně nevim, co se může ně-
komu na tý kopaný líbit: Běhají po 
hřišti a kopou do sebe,“ zopakovala 
pokaždé má dlouholetá kamarádka 
Máťa, jakmile se nějakou náhodou 
dostala řeč na fotbal. Máťa byla vdo-
va, její manžel, Vláďa Kolář – Akéla, 
byl jedním z těch nezapomenutelných 
skautů – rytířů, kteří už jen v držení 
těla, v úsměvu, v jednoduchém ges-
tu vtělovali to, co vyjadřuje náš slib 
jako „věrnou službu Pravdě a Lásce“. 
S Máťou jsem prošel 28 let jejího če-
kání na trvalé setkání s Akélou. Ro-
zuměli jsme si skoro ve všem. Jen 
s tím fotbalem jsem byl přes všechno 
úsilí neúspěšný.

Základy toho mého neúspěchu vy-

stavěl vlastně už Akéla, který pokládal 
sport za jakousi únikovou náhražku 
fyzické aktivity. Samoúčelnou, a pro-
to i v lepším případě zbytečnou. Od-
ráželo se v tom jistě mínění doby, kdy 
sám byl ještě klukem a pro „slušné“ 
lidi bylo „honění se za míčem“ zábava 
vhodná nanejvýš pro nejnižší spole-
čenské vrstvy. Fotbal byl pro slušného 
mladíka, člena katolické církve, teh-
dy pokleskem, který téměř vepisoval 
otazník nad jeho pravověrností. Jen 
zvlášť osvícení duchovní – pocházející 
zpravidla ze známého skautského od-
dílu složeného z ministrantů Le-
gio Angelika, jako třeba Josef Zvěřina 
– chápali, že fotbal je něčím pro vý-
chovu mimořádně cenným. Jen se 
toho umět chopit.

Zhruba v polovině minulého století se 
ale začaly ozývat někteří fi losofové, an-
tropologové i psychologové, kteří dů-
razně poukazovali na nezastupitelnost 
hry v rozvoji člověka, a to dokonce 
i člověka v dospělosti. To, co věděl ge-
niální zakladatel skautingu svou pe-
dagogickou intuicí, se začalo po-
tvrzovat i na „objektivní vědecké bázi“: 
hra není nějaký únikový či úpadkový 
způsob trávení času, nýbrž nezbytná 
forma pro rozvoj lidské tvořivosti, se-
bepoznání i vnitřní radosti. A pokud se 
ta hra uskutečňuje s druhými, pak má 
i nesmírný význam socializační – tedy 
význam pro naše stávání se člověkem 
„pro druhé“ a členem lidské společnos-
ti. Zkrátka sport – pokud se nezmění 
v tvrdé řemeslo – je jednou z podob 

V této rubrice bychom vám rádi v každém čísle představili nějaký tradiční sport trochu netradičním pohledem 
anebo sport netradiční, moderní… Pro toto číslo jsme vybrali sport, který má u nás kořeny pevné a zná ho dobře 
jistě nejeden kluk a holka.
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FOTBAL jako model života
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lidské hry, díky které se můžeme mno-
hem víc stávat lidmi, tedy tvořivými, 
svobodnými bytostmi, které svou svo-
bodu využívají pro vztahy s druhými 
a v jejich prospěch.

Fotbal je z tohoto hlediska skutečná 
perla. Tedy alespoň v našich oddílech 
od roku 1968 to tak bývalo (podobně 
jako třeba strategické hry). Oddíl je sa-
mozřejmě vždycky podstatně obrazem 
svého vedoucího, takže když jsem já 

strávil na hřištích polovinu svého klu-
kovského času, sotva tomu u nás moh-
lo být jinak. Ať přišel do oddílu jak-
koliv fotbalem „nepolíbený“ hoch, do 
roka a do dne běhal po hřišti spolu 
s ostatními, jako by to dělal odmalička. 
Samozřejmě tu a tam se topornost, ne-
šikovnost, pomalost či jiné podobné 
handicapy úplně vymazat nepodařilo. 
Ale s nasazením hráli všichni. Dokonce 
i takoví „antitalenti“, jako byl Cyril 
Svoboda nebo jeho brácha Pepík.

Fotbal má totiž hned několik vý-
razných předností. Předně má dost jed-
noduchá pravidla, na rozdíl od dnes 
módních sportů jako jsou například 
softball či laccros, a také není pří-
liš náročný na výbavu a prostředí. Sa-
mozřejmě na louce plné drnů nebo 
s trávou v délce několik decimetrů si 
pořádně nezahrajete, ale ve srovnání 
s většinou jiných sportů toho fotbal 
vyžaduje určitě mnohem méně. Může 
se hrát různě dlouhou dobu a ve vel-
mi proměnlivém počtu hráčů – od 

dva proti dvěma až třeba patnáct proti 
patnácti. Navíc, a v tom spatřuji jeho 
zvláštní výhodu, je v něm možno hrát 
různé role, z nichž některé zvládne do-
cela dobře i začátečník, který se sot-
va trefí do míče. Zatímco v takovém 
volejbale je hráč-nešika hotovým po-
strachem pro svoje spoluhráče, pro-
tože každý míč, který na něj směřuje, 
je ztracený, ve fotbale stačí, aby takový 
nešika běhal s nějakým schopným pro-
tihráčem, lepil se mu na paty – a bude 

pro svoje mužstvo 
velkým přínosem. 
A ještě se postup-
ně naučí vidět hru 
s nadhledem, po-
rozumí pohybu na 
hřišti, taktice a tak 
přirozeně rozvíjí 
svůj „fotbalový re-
pertoár“. 

Nu – a pak jsou 
ve fotbale tři prv-
ky, které jsou z vý-
chovného hlediska 
zvlášť cenné. Je to 
princip „jeden za 

všechny a všichni za jednoho“. To pla-
tí samozřejmě tak či onak u všech ko-
lektivních sportů. Jeho praktickým vy-
jádřením je „nejduchovnější prvek“ 
fotbalu – přihrávka. Přihrávka je právě 
„překročením vlastního já“. Přihrávkou 
říkám: Viděl jsem Tě, vím, že patříme 
k sobě, věřím, že nezklameš moji důvěru, 
když Ti dám šanci. A konečně je fot-
bal docela dobrým modelem života. 
Tedy života, o který bychom měli usi-
lovat: hraný s nasazením, s respektem 
k protihráčům a kamarádstvím ke spo-
luhráčům. Někdy tvrději, ale vždycky 
fér. I když dnes hrajeme proti sobě, zí-
tra – třeba v národním mužstvu – po-
táhneme za jeden provaz. Přes všech-
ny odlišnosti, různice a napětí patříme 
nakonec všichni do jednoho velkého 
mužstva. A šťastni jsou ti, kteří už teď 
pochopí, kdo je náš společný Kapitán.

Jiří Zajíc – Edy (58 let), Praha
http://jiri-zajic.signaly.cz/ 

Foto: Vojta Petr a Aleš Vitinger
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Vždycky jsem si přál být horolezcem. Pro-
zkoumávat oblasti v horách, kam ještě 
lidská noha nikdy nevstoupila. Snil jsem 
si o tom, jak s ostatními horolezci do-
bývám zasněžené vrcholy hor kdesi v Hi-
malájích. Jak vyčerpaný a šťastný sta-
nu na vrcholu, kde zapíchnu českou vlaj-
ku a zaplaví mě neuvěřitelný pocit eu-
forie z překonání obtíže a sebe sama. Pak 
se mi ale vždycky stalo, že jsem se pro-
budil a ocitl se zpátky v realitě, kde jsem 
mohl tak akorát dobývat místo ve fron-
tě na oběd ve školní jídelně. Jednou jsem 
přišel na roverskou schůzku a na zemi le-
želo smotané lano, vedle kupička karabin 
a nějakých dalších lezeckých potřeb, které 
jsem nikdy předtím neviděl. Tom nás při-
vítal, vytáhl odněkud knížku se skalami 
na obálce a položil ji před nás na stůl. 
„Tak vážení, je čas na nějaké nové dob-
rodružství. Co kdybychom si zkusili vy-
lézt na skálu? Kamarád, co leze, mi slí-
bil, že nás vezme s sebou a něco nás na-
učí. Co vy na to? Půjčil mi tady nějaké 
věci, abychom si to osahali a za chvil-
ku nám přijde udělat malou přednášku 

o materiálu a tak.“ V tu chvíli všem za-
jiskřily oči a já nadšením nevěděl, co 
dřív. Už jsem se nemohl dočkat, až si 
zkusím vylézt na opravdovou skálu. Jako 
horolezec, který se objevuje v mých snech. 
Že by to nebyl jen sen?

Pokud se chystáte s oddílem vyzkoušet 
si tuto atraktivní outdoorovou aktivitu, 
je třeba, abyste se na ni řádně při-
pravili. V první řadě byste si měli za-
jistit potřebný materiál. Na lezení po-
třebujete dynamické lezecké lano, úva-
zek, karabiny, jistící prostředky, le-
zečky, magnesium a lezeckou helmu. 
Vhodné je opatřit si lezeckého prů-
vodce oblasti, do které se chystáte 
a zjistit si, zda se v dané oblasti oprav-
du smí lézt. Můžete ho koupit v kniž-
ním vydání, a nebo zkusit vyhledat po-
třebné informace na internetu. V pří-
padě, že jste začátečníci, byste měli vy-
razit na skály s nějakým zkušenějším 
lezcem, který vám dokáže poradit 
a případně upozornit na chyby, kterých 
byste se mohli dopustit. Je třeba mít 

na paměti, že lezení je do jisté míry 
nebezpečný sport a případné chy-
by mohou mít fatální následky. Do-
poručeníhodné je absolvovat své prv-
ní lezecké začátky v nějaké horoškole, 
které pořádá celá řada lezeckých od-
dílů. Další možností je komerční kurz, 
jehož nevýhodou je ovšem vyšší cena.

Než se vydáme na skály

Dalším důležitým krokem je vý-
běr vhodné cesty. Je potřeba, aby ces-
ta odpovídala lezcovým fyzických do-
vednostem i psychickému stavu. Pro 
začátečníky jsou vhodné cesty ob-
tížnosti 3–4 stupně UIAA (pozn.re-
dakce – mezinárodní organizace sdru-
žující horolezecké svazy jednotlivých 
zemí), dobře odjištěné fi xními pro-
středky (borháky, nýty, kruhy).

Máme v zásadě dva způsoby lezení, tzv. 
na prvním konci lana nebo na druhém 
(top rope). V prvním případě cestu vy-
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vádíme a postupně „cvakáme“ expresky 
do fi xního nebo námi založeného jiš-
tění (smyčky, vklíněnce, friendy atd.). 
V případě lezení na „prvním“ nám nad 
každým jistícím bodem hrozí pád, tak-
že velkou roli zde hraje i psychická 
odolnost lezce. Tento způsob lezení 
je ale vhodný pouze pro zkušené lez-
ce. U lezení „top rope“ je lano vedeno 
přes vratný bod nahoře na skále a le-
zec si tak v případě nějakých potíží 
může pouze odsednout a pád zde při 
správném jištění nehrozí. Navíc lezení 
„na prvním“ vyžaduje celou řadu spe-
ciálních lezeckých dovedností, které za-
čátečníci většinou neovládají.

Materiál

Při výběru materiálu je dobré se nej-
prve poradit s nějakým lezeckým ka-
marádem. V případě, že takového ne-
máme, poradit by nám měli v kaž-
dém specializovaném obchodě s le-
zeckými potřebami. První, nad čím bu-
deme přemýšlet, je délka lana. V sou-
časné době jsou asi nejuniverzálnější 
šedesátimetrová lana, v řadě oblastí 
v České republice vystačíme i s pade-
sátimetrovým, v cizině většinou uplat-
níme šedesátku. Prodávají se i lana delší 
(70, 80 metrů), ale ta jsou vhodné spíše 
pro zkušené lezce do určitých oblastí. Je 
nutné koupit jednoduché dynamické 
lano certifi kované na lezení o průměru 
9,8 mm až 10,5 mm. Výhodou je, po-
kud vydrží vyšší počet normovaných 
pádu, což, laicky řečeno, značí, že je 
odolnější a déle nám vydrží. Úvazek 
používáme na skalkách většinou sedací, 
je potřeba zvolit vhodnou velikost, aby 
dobře seděl na těle. V poslední době 
některé fi rmy začaly rozlišovat úvazky 
také na dámské a pánské. Lezečky ku-
pujeme poměrně těsné a měly by nám 
dobře sedět na noze. Většinou se při 
používání trochu roztáhnou. Pokud bu-
deme mít lezečky volné, bude se nám 
špatně stát na malých stupech. Ka-
rabiny kupujeme většinou typu HMS, 
přes které můžeme i jistit pomocí po-
lovičního lodního uzlu. Měly by mít 
pojistku zámku (šroubovací nebo sys-
tém twist lock). Důležitým parametrem 

je nosnost karabiny, tedy zatížení, při 
kterém by karabina praskla. Zejména je 
důležitá nosnost karabiny při zatížení 
s otevřeným zámkem. Poslední nutnou 
částí výbavy je jistící pomůcka. Vyrábí 
se jich celá řada. Doporučit můžeme 
ATC jistítka (tzv. kyblík), univerzálnější 

je např. Guide od Black Diamond nebo 
Reverso 3 od Petzl. Velmi důležitou 
součástí výstroje je lezecká helma, kte-
rá nás ochrání před padajícími kameny 
či před nárazem hlavy o skálu. Pokud 
budete myslet na svou bezpečnost a bu-
dete se snažit riziko, které se při lezení 
vyskytuje, minimalizovat, můžete si 
tuto aktivitu mnohem více užít.

Závěrem

Je krásné se podívat na svět zas z jiné 
perspektivy, zkusit překonat sám sebe, 
strach a nedůvěru, svěřit se do rukou 
kamarádů, sdílet spolu své prožitky 
a radovat se z úspěchu na vrcholku 

skály. Přeji vám krásné výhledy z vr-
cholků a co nejvíce radostných setkání 
pod skálou.

Jan Došla (34 let), Brno
Martina Jetmarová – Mauglí (22 let), 

Brno/Vysoké Mýto
Foto: Veronika Doležalová

Zdolávání zajištěné cesty „na druhém“

í
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Až teprve časem jsem si uvědomila, jak 
je to všechno vlastně zvláštní. Čím to, 
že tato oblast je natolik úrodná a jak je 
možné, že zrovna zde se vínu daří, za-
tímco v jižních Čechách ne.

O víně

Již samotná jižní Morava je téměř nej-
severnější oblastí pro pěstování kva-
litního vína. A jak je tedy možné, že se 
mu daří i tak „vysoko“, jako v tomto 
kraji nad Prahou?

Legenda praví, že vinnou révu ne-
chala do této oblasti přivézt svatá Lud-
mila a vysadit ji poblíž hradiště, kde 
se narodila. A udělala velmi dobře, ne-
boť teplé Polabí poblíž soutoku Labe 
a Vltavy je pro pěstování révy ideální. 
Většího rozmachu vinařství ve střed-
ních Čechách došlo ve vrcholném stře-
dověku, za vlády Karla IV. V této době 
se České země potácely takzvaným 
„středověkým klimatickým optimem“, 
kdy bylo v průměru o 2°C tepleji, Pra-
ha vzkvétala, Vikingové v této době 
kolonizovali Grónsko a v Polabí se, 
mimo révy, pěstovaly prý i melouny. 

Pískovcové skály

Každý, kdo někdy nějaké pískovcové 
město navštívil, si nepochybně do-
syta užil nepřeberné množství chodeb, 
skulin a tunelů, které se zde nabízejí 
k prolezení a prozkoumání. Ale kdo si 
uvědomil, že se jedná téměř o světový 
unikát? Tyto úžasné útvary v podobě 

a v množství, jak je známe u nás, nikde 
jinde na světě nenalezneme. 

Pískovce jsou svou chemickou po-
vahou spíše kyselé a hostí specifi ckou 
fl óru – druhově spíše chudou, ale jsou 

KOKOŘÍNSKO, aneb něco málo 
o víně, vodě a inverzi 

Jsou místa, která člověk zná odmalička. Při vzpomínkách na dětství mu vytanou na mysl ony pohledy: široké ko-
ryto Labe, prosluněné, nekonečně velké, zelené plochy polí, vinice, silnice lemované ovocnými stromy, z lesů vy-
stupující špička hradu, a náhle se objevující temné rokle… Je to krajina kontrastů a protikladů. Na úrodnou, tep-
lou, mírně zvlněnou Polabskou nížinu navazují strmé pískovcové stěny a z druhé strany se tyčí dominanty, jakými 
jsou Vlhošť, Ronov, či v dálce tajemný Bezděz.

05 | NÁPADY
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Pohled do kokořínské rokle
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i místa, kde se lehká změna chemismu 
projeví na několika málo metrech. Ty-
pické jsou pro pískovce borové lesy, 
místy lze dokonce nalézt původní, člo-
věkem neovlivněné bory (např. na nej-
vyšší hoře PR Vlhošť – Vlhošti). 

Inverze

My pamětníci, kteří jsme vyrůstali 
v průmyslových oblastech, si s inverzí 
spojujeme především dětství, mlhu, 
zákazy vycházení a autobusy s oran-
žovými vlaječkami. Inverze, tedy „zvrat 

teplot“, vzniká tím, že studený vzduch 
klouže po stěnách svahů do údolí 
a teplý vzduch vytlačuje nahoru. V dů-
sledku ochlazení páry zkondenzují 
a vzniká ona mlha, která se táhne na-
příč roklemi a která tolik uchvacovala 
umělce, např. K.H. Máchu.

Botanické kouzlo inverzních údolí tkví 
v tom, že se v nízkých polohách vyskytují 
druhy typické v polohách vyšších. Krom 
mechů, které málokdo vidí a natož po-
zná, mohou být dokladem tohoto „zvra-
tu“ třeba bučiny v údolí či plavuň pučivá 
a vranec jedlový na skalních stěnách.

Voda

Voda nám dala život, a v oblasti Koko-
řínska to platí dvojnásob. Jak široká niva 
Labe a Vltavy, která je navýsost úrod-
ná, tak menší údolí potoka Liběchovky 
a Pšovky, která jsou lemována vlhkými 
loukami a tůněmi (natolik zachovalými, 
že jsou na seznamu Ramsarské úmluvy 
o ochraně mokřadů) jsou toho úžasným 
důkazem. Útočiště zde nalézá spousta 
ohrožených druhů živočichů a rostlin. Vi-
dět zde můžeme např. přirozeně rostoucí 
leknín bělostný. Z živočichů jsou zde 
chráněni především měkkýši, kteří se jen 
tak nevidí (jsou opravdu malincí☺) – ta-
kový vrkoč bažinný má necelé 4mm a to 
se musí hodně snažit růst. Spatřit mů-
žeme i spoustu obojživelníků. Ze vzác-
nějších druhů třeba mloka skvrnitého, 
rosničku zelenou, blatnici skvrnitou smr-
dící po česneku či čolka horského.

Doufám, že vám návštěva tohoto kra-
je učaruje svou krásou, kontrasty a roz-
manitostí stejně, jako si kdysi Ko-
kořínsko podmanilo K.H. Máchu.

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

Foto: Jakub Těšitel, archiv autorky

 POZVÁNKA

Vzhůru k pramenům
Motivační víkend pro dospělé skautky a skauty

Uvažování o vlastním skautství a vlastních ideálech
Zastavení ve shonu práce, povinností, příprav programu

Další informace na webu  
Přihlášky nejpozději do 14. září 2009
na email  ilscollegium@centrum.cz

„SURSUM AD FONTES“
Orlovská myslivna 2. – 4. října 2009
Pořádá a srdečně zve ILŠ Collegium 

Tipy na výlet:
Město Mělník – úžasné, historické 

město s původně renesančním zámkem 
a zajímavou čajovnou ve věži 

Hrad Kokořín

Kokořínský důl

– údolí Pšovky či Liběchovky 
– chráněné mokřady s výskytem spous-
ty vzácných a chráněných druhů rost-

lin i živočichů

– rokle Močidla či Apatyka – inverzí 
rokle s azonálním výskytem buku, na 

skalních stěnách prvky horské květeny

Vlhošť – nejvyšší místo CHKO Kokořín-
sko s výskytem reliktních borů

Čolek horský
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Podmínky pobytu

Já jsem v centru pobývala od 
26. 12. 2006 do 31. 3. 2007. Délka 
pobytu je různá podle ročního období. 
Je třeba mít věk nad 18 let, komuniko-
vat v angličtině nebo španělštině a být 
registrována ve skautské organizaci. 
Kromě vyplněné přihlášky jsem po-
třebovala ještě doporučení dvou osob. 
Podrobnější informace najdete na 
webu www.ourcabana.org. Žádost na 
zimu jsem posílala na jaře. Pak probíhá 
výběrové řízení a v létě jsem se do-
zvěděla výsledek. Na zimní sezónu nás 
tam bylo šest (dvě Angličanky, dvě Ka-
naďanky, jedna Argentinka a já).

Práce

Pracovaly jsme většinou 7 až 10 dní, 
a pak jsme měly 2 až 5 dní volna, kdy 
jsme společně cestovaly. V zimě je v Me-
xiku období sucha a teplota se pohybuje 
kolem 25° C, takže se venku příjemně 
pracovalo. Práce dobrovolnic spočívala 
v pomáhání s přípravou programu pro-
gramové vedoucí a jejím dvěma asi-

stentkám. Práce trvala většinou 12 ho-
din, někdy méně. Dále měla každá dob-
rovolnice na starosti jednu stálou čin-
nost po celý pobyt, já jsem měla do-
hlížet nad úklidem jídelny, který pro-
váděli účastníci. Dále jsme pomáhaly 
s úklidem a ubytovávaly jsme hos-
ty. Program se skládal z výletů např. na 
okolní archeologické památky, z her 
a z přípravy aktivit pro chudé děti z or-
ganizace Vamos. V jarních měsících se 
třeba jezdí potápět do Acapulca. Každý 
turnus je zaměřen na jinou věkovou ka-
tegorii. Na novoroční týden jsme měly 
teeneagery, v týdnu pro dospělé jsme 
jely pozorovat do hor kolonie motýlů 
Monarcha, jeden týden se konal seminář 
pro členky WAGGGSu ze severní a jižní 
Ameriky a jeden týden jsme dělaly servis 
na setkání přátel Nuestra Cabany, kde se 
slavilo 50 let od založení centra.

Odměna

Za práci mají dobrovolnice ubytování 
a stravu, 4 dolary na den a 500 do-
larů příspěvek na letenku. Během prá-
ce s hosty jsme navštívily spoustu za-

jímavých míst a během volných dní 
jsme také hodně cestovaly. Po skončení 
dobrovolnické práce jsem ještě měsíc 
v Mexiku zůstala a chvíli jsem cestovala 
s ostatními dobrovolnicemi, a pak i sa-
ma. Nyní je možné v Mexiku pobývat 
6 měsíců bez víza. Funguje tu vynikající 
autobusová doprava, a protože vzdá-
lenosti tu jsou obrovské, tak jsem je-
denkrát použila i vnitrostátní letadlo za 
dobrou cenu. Když dodržujete základní 
bezpečnostní pravidla, tak tu není 
o moc víc nebezpečno než třeba v Praze.

Práce byla poměrně dost náročná, ale 
hodně jsem se toho naučila od ostat-
ních lidí v centru, zdokonalila jsem 
se v angličtině a španělštině a pro-
cestovala jsem polovinu Mexika.

Marie Kubáčková – Čiky, Brno
Foto: archiv autorky

DOBROVOLNICTVÍ 
v Nuestra Cabana

Nuestra Cabana je světové skautské centrum WAGGGSu, které se nachází ve městě Cuernavaca asi 60 km od Mexico 
City. Komunikačním jazykem v centru je angličtina nebo španělština. Dobrovolnice pracují v centru 6 až 9 týdnů.

Web světového skautského centra 
v Nestra Cabana

www.ourcabana.org

Pyramidy v Teotihuacánu
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SLOUŽÍM, SLOUŽÍŠ, 
SLOUŽÍME!

10 RAD, jak na službu na středisku

1. Najděte smysl. Přemýšlejte o tom, 
proč středisku chcete pomoci. Když si 
uvědomíte svou motivaci, činnost pro 
vás dostane smysl a budete se na ni 
lépe se soustředit.

2. Komunikujte se střediskem. Pro 
úspěšnou spolupráci mezi roverským 
kmenem a zbytkem střediska je po-
třeba dostatečná oboustranná výměna 
informací. Buďte informovaní, zapojte 
se do emailové konference, mějte ak-
tivní zástupce na střediskových radách. 
Zajímejte se, co se děje na středisku, 
a informujte ho o své činnosti. Vzá-
jemně vyjasněná očekávání dnes ušetří 
mnoho nervů zítra.

3. Přistupujte aktivně. Nečekejte pou-
ze, až vás někdo osloví o pomoc, pro-
tože má pocit, že „nic neděláte“. Sami 
nabízejte pomoc, buďte iniciativní 
a uvidíte, že obě strany budou spo-
kojenější.

4. Bavte se. Hledejte a vytvářejte ta-
kové příležitosti, které si obě strany 
pořádně užijí. Co třeba soukromé ta-
neční, kde starší nejen učí mladší, ale 
také si sami dosyta zatancují? Nebo 
oživit nějakou akci večeří u McRovera 
aneb hrou na fast food.

5. Zapojte se na střediskové úrov-
ni. Je nespočetně možností, jak toho 
docílit. Jednotlivci se mohou po-
dílet na chodu střediska formou zpra-
vodajských funkcí (např. Šéfredaktor 
střediskového časopisu, Webmaster, 
Koordinátor náborů atp.). Celý kmen 
pak může připravit třeba střediskový 
sraz, ideálně opět formou, kdy si vý-
pravu užijí i samotní organizátoři. 
Máte v kmeni milovníky armády, 
zbraní a uniforem, kteří se zajímají 
o historii 20. století? Pak vás třeba 
bude bavit příprava střediskové vý-

pravy coby simulace komunistického 
pracovního tábora s dobrodružným 
útěkem ze skutečného bývalého tá-
bora nucených prací. Toto je jen pří-
klad, fantazie je studna bezedná a jis-
tě se vám podaří najít něco z vašeho 
okruhu zájmu.

6. Pomozte jednotlivým oddílům. Na 
špičce pyramidy pomoci oddílu stojí ur-
čitě jeho vedení, ale prospěšné může být 
i jakékoli menší zapojení – třeba pomoc 
se schůzkou či výpravou. Právě roveři 
teď mohou být těmi, kdo pomůže roz-
proudit činnost oddílu na celý rok.

7. Tvořte. Něco postavit, vytvořit, na-
točit fi lm z akce… Další možnosti, 
jak středisku pomoct – a stmelit u to-
ho kmen.

8. „Obráceně.“ Co to jednou zkusit na-
opak? Vedoucí oddílů nebo střediska 
mohou připravit zážitkovou akci pro 
celý kmen. A nebo – už jste zkoušeli ne-
chat děti připravit si nějaký program pro 
starší? A vůbec, nezapomínejte na sebe.

9. Zapojte všechny. Pokud patříš 
k iniciativnějším, třeba se ti někdy sta-
ne, že přijdeš s úžasným nápadem, 
a přesto se setkáš s nezájmem. Mož-
ná je problém v nedostatečné an-
gažovanosti ostatních. Zkus zapojit 
všechny do brainstormingu, co bys-
te mohli udělat, a méně aktivním dej 
také nějakou zodpovědnost. Pokud je 
nápad můj, budu o jeho realizaci bo-
jovat mnohem víc.

10. Hledejte inspiraci. Mějte oči ote-
vřené, uši nastražené, a snažte se in-
spirovat u jiných roverských kmenů 
a středisek.

Mnoho nápadů k službě na středisku 
a chuť je realizovat přeje

Ondřej Kubera – Štafl ík (22 let), 
Praha 10

http://www.budmesipem.cz 
http://rovel.skauting.cz 

Foto: Vojta Petr

Rádi byste udělali něco pro středisko, ale nechcete si připadat jako pracovní četa a kmen by se nejradši jen bavil? 
Inspirujte se následujícím desaterem.

Zapojte síly, může z toho vzejít mnoho dobrého ;-)
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Představení

Roverský oddíl „RECESE“ byl za-
ložen v září roku 2007 v přístavu vod-
ních skautů Eskadra Ostrava. Vzni-
kl jako alternativa pro rovery a ran-
gers, kteří se nechtěli připojit k již exis-
tujícímu roverskému kmeni v našem 
přístavu. Název „RECESE“ byl zvo-
len ze dvou důvodů: značí to zároveň 
vzdor a návrat zpět k začátkům. Chce-
me dělat rovering jinak než bylo u nás 
v přístavu zvykem, vrátit zpět jako zá-
klad naší činnosti službu. Dále to také 
vyjadřuje naši náklonnost k občasným 
výstředním žertům. Kromě služby je 
náš program hodně zaměřen na osob-
ní rozvoj, rovering je pro nás nástroj 
k zdokonalení každého člena, protože 
pouze pokud se člověk rozvíjí v osobní 
rovině, může tak zase více poskytnou 
ostatním. Dále se specializujeme na 
duchovní rozměr skautingu, respektive 
roveringu.

Zakladatelem roverského oddílu byl ka-
pitán přístavu Kolja, a proto hned po 
vzniku Recese se všichni členové začali 
zapojovat do střediskové služby a po-
stupně se ze zákládajících čtyř členů roz-
rostl počet až na jedenáct. Po rychlém 
růstu však následovala mírné vystřízli-
vění a nakonec se ustálilo silné jádro na 
osmi členech, kteří přetrvali až dodnes. 
Centrem všeho dění se staly naše webové 
stránky www.pirati.eskadra.cz, které 
jsou naší prezentací, diskusním fórem, 
bohatou fotogalerií a taky zároveň kro-
nikou, kam může každý člen oddílu vlo-
žit svůj článek z kmenové akce.

Náš roverský oddíl je oddílem vo-
dáckým, ale vzhledem k tomu, že vzni-
kl poněkud vzdorovitým procesem, 
tak jsme jej raději nazvali oddílem pi-
rátským. Podmínkou vstupu do na-
šeho oddílu je splnění několika pod-
mínek. Kromě standardní podmínky 
věku, skautského slibu a znalostí musí 

dále uchazeče schválit každý pirát v na-
šem kmeni. Pokud se piráti neshodnou 
na jednoznačném verdiktu přijetí nebo 
nepřijetí nového člena, jsou zavřeni 
v místnosti, dokud nedojdou k jed-
nomyslnému verdiktu. Po přijetí no-
vého člena si musí nový pirát opatřit 
pravý pirátský oblek a pak následuje 
vytvoření společné fotky s novým pi-
rátem, která je potom vystavena na na-
šem webu.

Časem se vytvořilo i několik zá-
kladních symbolů, např. jako své 
logo jsme si zvolili pirátského sma-
jlíka s vodáckým bonbónkem na hla-
vě, páskou přes oko a zkříženými 
pádly pod hlavou. Oddílová vlaj-
ka je dle tradice vodních skautů troj-
dílná a to černo-oranžovo-černá. Na-
konec vznikl náš odstrašující pokřik 
„Dvaadvacet RECESE, už jsme tady, 
třeste se!!!“ jako postrach pro všech-
ny ostatní.

ROVERSKÝ
ODDÍLRECESE

Ohřívání rukou u olympijského ohně
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Na konci roku se snažíme organizovat 
větší prázdninové akce, v roce 2008 se 
nám povedlo uspořádat velký roverský 
tábor, kam jsme pozvali rovery i z ji-
ných kmenů. Na tomto táboře jsme 
kromě zábavného programu ve formě 
zimních olympijských her 
splnili i službu našemu pří-
stavu tím, že jsme dokázali 
zbourat a uklidit celou tá-
borovou základnu.

První rok nám velice chy-
bělo místo, které bychom si 
sami vybudovali a kde by-
chom se mohli pravidelně 
scházet. Proto jsme se roz-
hodli přestavět jednu z míst-
ností v klubovně ve stylu še-
desátých let. Vybavení klu-
bovny poskytly naše babičky 
a prababičky, křesla dodal 
místní kontejner na odpad. 
Vstup jsme přestavěli na ve-
stavěnou skříň, kterou se dá 
projít do roverské místnosti, 
pokud se ovšem dotyčný ne-
uhodí ho hlavy o věšák.

Inspirace, jak na 
činnost po prázd-
ninách

Každý rok začínáme úvodní 
schůzkou, kde tvoříme ce-
loročním plán činnosti kme-
ne. Vzhledem k tomu, že 
valná většina členů je sou-
částí vedení oddílů nebo 
přístavu, tak u plánování musíme zo-
hlednit hlavně program oddílů. Vět-
šinou plánujeme za rok pouze tři sa-
mostatné roverské výpravy pouze pro 
náš kmen. 

Na první akci, kterou pořádáme hned 
na začátku školního roku, je hlav-
ním záměrem vytvořit dobrou at-
mosféru v kmeni a poznat dobře 
nové členy, důraz je hlavně kladen na 
team-buildingové aktivity. Druhá akce 
se koná před Vánocemi, záměrem je už 
dobře fungující tým podrobit zátěžové 
zkoušce, a to v obtížných podmínkách 

v zimě, kde si každý může vyzkoušet, 
kde se nachází dno jeho sil. Poslední 
samostatná akce se koná na jaře, tam si 
chtějí všichni spíše odpočinout od od-
dílových a střediskových starostí a dob-
ře se připravit na konec skautského 

roku a tábory. Někdy tuto akci na-
hrazujeme účastí na nějakém velkém 
celostátním skautském srazu, kam je-
deme někteří jako účastníci, ostatní 
jako členové servistýmu.

Druhou část plánu tvoří služba na ak-
cích oddílů a přístavu. Náš přístav drží 
docela při sobě, takže akcí, s kterými 
je potřeba pomoci, je velmi mnoho. 
Typicky mezi ně patří organizace tra-
diční mikulášské besídky pro rodiče, 
dále příprava velkého námořnického 
bálu a v neposlední řadě plánování Es-
kymáckých slavností, velké každoroční 

střediskové akce o jarních prázdninách. 
Náš přístav má dvě loděnice a dvě tá-
borové základny, takže o další brigády 
není nouze, většinou si vyhradíme ně-
kolik víkendů přímo na práce na těch-
to objektech a stavění, popřípadě bou-

rání táborů.

Poslední část plánu tvo-
ří malé radosti, které nám 
zpříjemňují celý skautský 
rok. Jsou to buď schůzky 
v naší rekonstruované klu-
bovně s programem a pří-
jemnou atmosférou, nebo 
něco externího jako ná-
vštěvy bazénu, bowlingu, 
squashe nebo jiného spor-
tovního centra.

V loňském roce jsme experi-
mentovali se systémem hod-
nocení docházky na schůz-
ky, psaní naší webové kro-
niky a účasti na brigádách. 
Tento systém se nakonec 
ukázal jako nefunkční, pro-
tože méně aktivní členy ne-
přesvědčil k větší aktivitě 
a ty aktivnější členy jenom 
demotivoval pohledem na 
to, že ostatní nedělají tolik 
jako oni. Nakonec jsme do-
šli k poznání, že je daleko 
vhodnější nechat každému 
prostor, ať se postaví k služ-
bě dle vlastního svědomí.

V letošním roce bude mít 
náš kmen nelehký úkol, 

měli bychom mezi sebe přijmout sedm 
rangers, které právě ukončily skaut-
ský věk. Tím by se počet členů kme-
ne rozrostl téměř na dvojnásobek, což 
by bylo již organizačně nezvladatelné. 
Rozhodli jsme se tedy, že náš oddíl roz-
dělíme na dvě části, posádky, které sice 
budou vzájemné propojené, ale zá-
roveň se budou moci při činnosti řídit 
svou vlastní představu o roveringu.

Michal Prajzem – Kolja (26 let), Ostrava
Michal Pásztor – Myšák (22 let), Ostrava

Jan Lasovský – Hanys (18 let), Ostrava
Foto: Michal Prajzem – Kolja

Ranné nástup a vztyčování vlajek
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Cíl: Zjistit sociální role ve skupině 
a aktuální téma skupiny.

Charakteristika: Delší sociálně-psy-
chologická aktivita sloužící k di-
agnostice skupiny a jednotlivců.

Fyzická zátěž: 1
Psychická zátěž: 4
Čas na přípravu: 10 minut 
Instruktorů na pří-
pravu: 

1

Čas na vlastní hru: 100 minut 
Instruktorů 
na hru: 

2 (zapisovatel 
a zkušený mo-
derátor) 

Prostředí: Místnost, kde se 
mohou všichni 
posadit do kru-
hu.

Denní doba: celý den

Popis, instrukce: Účastníci jsou 
usazeni do kruhu, a to tak, aby na 
sebe všichni viděli. Součástí kruhu 
je i moderátor a zapisovatel. V prv-
ní fázi je cílem napsat známou po-
hádku „O červené Karkulce“ tím 
způsobem, že každý z účastníků 

kruhu postupně řekne jednu větu, 
kterou potom zapisovatel zapíše. 
Tvoření pohádky by mělo trvat ma-
ximálně 30 minut, součástí tvoření 
je i zapisovatel a moderátor, kteří 
mají šanci pohádku tlačit ke konci, 
pokud se k tomu skupina.

Po vytvoření pohádky moderátor 
vyjmenuje všechny postavy, kte-
ré se v pohádce vyskytly a zahájí 
„soud“ s těmito postavami, kde si 
postavy musí obhájit své chování 
v pohádce. Účastníci aktivity si vy-
berou buď jednu z postav (každá 
postava může být jenom jednou re-
prezentována), kterou budou ob-
hajovat, nebo účast v porotě soudu. 
Soudcem se stává moderátor, kte-
rý řídí celý proces. Před soud před-
stupují postupně jednotlivé postavy 
z pohádky (vlk, karkulka, myslivec 
…) a snaží se obhájit své chování. 
Porota vždy na konci obhajoby roz-
hodne, jestli se postava chovala 
správně nebo špatně. Aktivita kon-
čí poslední verdiktem.

Otázek a témat k závěrečné diskuzi 
může být mnoho, mezi základní 
patří:

• Jaké témata navíc skupina zařadila 
do pohádky (alkohol, drogy, ná-
silí…)? Jsou tato témata aktuální 
i v normálním životě skupiny?

• Chovaly se postavy tak, jako v tra-
dičním podání pohádky? Pokud ne, 
tak kdo tam vnášel nové prvky a té-
mata?

• Kdo šel obhajovat jakou postavu 
a proč? Jaké k ní měl sympatie 
a kdo i šel raději s větší skupinou 
do poroty?

• Jak porota hodnotila? Zvolila si 
nějaký systém? Dokázali se porotci 
dohodnout jako skupina, nebo tam 
byl nějaký výrazný jedinec, který 
to řídil?

• Co porota považoval za správ-
né a špatné chování? Jsou tyto stan-
darty platné i v běžném chování 
skupiny?

To pravé pro váš kmen či oddíl aneb tip na zajímavou aktivitu RK Recese

 POZVÁNKA

Na seminář je nutné se předem přihlásit  do 10. 10. 2009  na email ilscollegium@centrum.cz 

24. října 2009 
Brno  

ILŠ Collegium vás zve na   jednodenní seminář,
 pro dospělé skauty, skautky, jejich manžele
a jiné spřízněné lidi,
o hlubším pohledu na mezilidské vztahy.

Lektoři: Martin Šmídek, Ludmila Javorová

Další informace na http:\\collegium.skauting.cz   

MUŽSTVÍ a ŽENSTVÍ
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(NEJEN) KMEN RADÍ

Existují víceméně dvě možnosti, jak si-
tuaci řešit. První je direktivní a spo-
čívá v tom, že notebooky prostě na vý-
pravách zakážeš. Šlo to dříve bez no-
tebooku, jde to jistě i dnes. Ti, kdo na 
to nepřistoupí, nechť na výpravu ne-

jezdí. Ti, co pojedou, si ji užijí, bude-li 
i příště dobře připravená.

Druhá možnost je zeptat se dotyčných 
roverů, proč si s sebou notebook vlastně 
berou a trvat na smysluplné odpovědi. 
Uvede-li někdo jako důvod hraní her či 
„že je na to zvyklý“, znamená to, že žád-
ný pořádný důvod nemá. Myslím, že to 
bude případ většiny účastníků.

Stane-li se Ti, že někdo uvede skutečný 
důvod, pak s ním celou situaci ro-
zeber a zamyslete se nad možnými al-
ternativami. Pokud si například „po-
třebuje“ dělat poznámky z programu, 
protože chce něco sám využít ve vedení 
oddílu či na přípravě kurzů, dobře po-

slouží i běžný zápisník. Pokud máš sám 
programové listy, můžeš mu je poslat 
a ulehčíte si práci oba.

V případě, že žádnou alternativu ne-
najdete, je na Tobě, zda mu notebook 
povolíš. Např. bude-li takový člověk je-
den či dva, koneckonců proč ne. V tom 
případě si ale stanovte jasná pravidla 
a na nich trvej. Mají-li nějakou ne-
odkladnou práci, nechť se jí věnují např. 
ve volném čase po obědě, event. po ve-
čerce, nebudou-li rušit ostatní. V jiných 
časech musí notebooky zůstat vypnuté 
(žádný úsporný režim!). K situaci, kdy 
někdo hraje hru (nebo třebas i píše se-
minárku) v době, kdy začíná program, 
nesmí vůbec dojít.

Kmen je časopis, který má už něco za sebou a má to v hlavě v pořádku. A proto se na něj už od nepaměti obrací 
roveři z širokého okolí, aby si nechali se svými strastmi poradit. Strasti jsou to někdy, zdálo by se, neřešitelé či 
nemálo zapeklité. Také proto si k sobě někdy zve takzvanou radu starších, aby také vyjádřili svůj názor a poradili. 
Takže až budete mít někdy problém, se kterým byste potřebovali pomoci, nebojte se svůj časopis obrátit, my už 
mu váš dotaz vzkážeme a v některém z dalších čísel můžete očekávat odpověď.

Nedávno jsem organizoval víkendovou akci 
pro naše rovery. Na přípravě jsem strá-
vil spoustu času, akce byla, myslím, dobře 
připravená. Jenomže několik lidí si na ak-
ci přivezlo svůj notebook. Když měli jít na 

program, slyšel jsem pořád: ,,Jsme tu za 
chvilku, musíme ještě dohrát misi!“ Což 
bylo nepříjemné pro mě i pro ty, co no-
tebook s sebou neměli a čekali na ostat-
ní. Nikdo z toho neměl dobrý pocit, z akce 

jsme nakonec odjížděli všichni otrávení. 
Jak příště předejít podobné situaci?

Vít Pavelec – Smíšek (18 let), 
Praha, RK Exit

Za redakci ŠTĚPÁN MAIROVSKÝ 
(24 let), Praha/Brno

V první řadě nevěš hlavu, nejsi jediný, 
kdo měl s notebooky ve svém kmeni 
problém.

Také jsme si to prožili. Nepředám Ti 
tu žádné speciální moudro, vše je otáz-
kou dohody.

Jako kmen jste tým, kde by jste si měli 
být všichni rovni, tak si jednoduše se 
všemi sedni a nadhoď téma „noteboo-
ky“ svým soukmenovcům. Řekni, co 
se Ti nelíbí, nech prostor názorům 
ostatních a určete si kupříkladu pra-
vidlo, že notebook na akci je možné 

vzít jen z nutných, např. školních dů-
vodů. Kdo pravidlo poruší, bude příš-
tě na akci nemilosrdně zlynčován 
ostatními☺. 

A ještě jedna osvědčená rada. Pokud 
máte v kmeni několik pařanů, tak se 
dohodněte a udělejte si jednou za čas 
společnou LANpárty. U nás to funguje 
skvěle a ještě se jako důsledek výborně 
uklidí klubovna☺. (Pokud nemáte 
kmen, nevadí, platí, myslím, v pod-
statě totéž.)

JIŘÍ HAIS – DIGI (23 let), Plzeň
http://sakura.skauting.cz

05 | NÁPADY
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Notebooky, CD přehrávače, MP3 pře-
hrávače, mobily… elektronika jako 
další soupeř skautingu v boji o členy? 
S pokrokem určitě soupeřit nejde.

V tvém případě by možná stálo za to 
stanovit pravidla pro tvou akci. Dát 
účastníkům jasně najevo, že na akci 
přišli za programem tvým a ne pro-
gramy v notebooku. Nejspíš se setkáš 
s vlnou nevole, bručení a hlášek: „Tak 
to já nepojedu!“ a tak dále.

Zároveň jim však můžeš dát něco jako 
náhradu. Dát jim možnost vymyslet 

kmenovou Lan party – udělat 
víkend počítačových her nebo 
něco podobného. 

I oni potom poznají, že připravit ta-
kový víkend není hračka a že ne všich-
ni budou nadšení Call of Duty 4 a za-
bíjením teroristů…

Zaujmout rovery se v dnešní době jeví 
mnohem složitější než zaujmout vlčata 
nebo skauty, ale za každou cenu to být 
nemusí. Stanov jasná pravidla, jdi ces-
tou kompromisů a z akce budete od-
jíždět všichni veselí.

PETR HOZÁK – SLŮNĚ (20 let), 
Mimoň

Základním předpokladem k tomu, 
aby mohl kmen dobře fungovat, je zá-
jem jeho členů. Bez toho to nejde 
a ani nemá smysl. Vzniká začarovaný 
kruh, kdy akce, při nichž se polovina 
lidí neúčastní programu naplno, po-
strádají šťávu, a všichni ztrácí chuť 
a motivaci účastnit se dalších akcí na-
plno… Osobně bych doporučoval za-
vést v kmeni tradici nějakých pra-
videlných „Poradních skal“ či zkrátka 
schůzek, které budou určeny k vážným 
rozhovorům. Tam je prostor takové 
věci probrat. Dále si myslím, že je tře-

ba zvolit si ze svého středu nějakého 
šéfa party se všemi povinnostmi i pra-
vomocemi, které k tomu patří. I de-
mokracie potřebuje své vůdce, jinak je 
nad lidské síly udržet dlouhodobě spo-
lečného ducha. A také se zkuste za-
myslet nad tím, kam kmen směřuje, 
o co by se chtěl nebo měl snažit. Jak-
mile se totiž sklouzne jen k zábavě 
a odpočinku, začnou být různé po-
čítačové hry a podobné vymoženosti 
moderní doby přirozeně velkou kon-
kurencí činnosti kmene.

Nejdříve se zeptej, jestli by dotyční ne-
chali o víkendu elektroniku na pokoji, 
kdybys je o to požádal a jestli jim ta 
akce stála za to. Osobně myslím, že je-
jich případná otrávenost by byla opro-
ti jiným východiskům přijatelná. Ze-
ptej se samozřejmě i na jejich názor, 
třeba si sami uvědomí, že jejich cho-
vání nikomu nepřispívá. Pokud by 
i přes tvoji žádost narušovali program, 

je nejspíš načase zavést tvrdší opatření 
jako je zákaz veškeré elektroniky po 
celou dobu a pro všechny, vyloučení 
z programu, nebo nějaká otravná po-
vinnost (třeba klasické kliky za pozd-
ní příchod). Připadali by si sice jako 
malé děti, ale kdo jiný si hraje, když 
nemá, než ten, kdo ještě nepřebral od-
povědnost za své chování? A ty je vy-
chováváš.

JIŘÍ BĚLOHRADSKÝ – CAESH (23 let), 
Praha/Liberec

Ludmila Marešová (17 let), 
Rokytnice nad Jizerou
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INSTRUKTOROVÁNÍ podle Jiřího

Jiří, na začátek by mě zajímalo, 
jak ses stal instruktorem a v jakém 
týmu působíš?

V roce 2004 mně oslovil Kamil Vícha 
– Heřman z Cordy, hledali tehdy ně-
koho na organizaci a právo a já jsem 
nabídku přijal. V současné době pů-
sobím na Cordě (ČLK), na Quo Va-
dis (VLK) a na našem okresním če-
katelském kursu Krokodýl. Tento rok 
ještě něco málo vypomáhám na ILŠ 
Ejhle. Ještě k tomu instruktorování 
– postupem času jsem si dodělal Orga-
nizační zkoušku a ILŠ, protože, jak ur-
čitě všichni vědí, civilní vzdělání v Ju-
náku nestačí – dnes si po různých zku-
šenostech myslím, že je to tak správně. 
Málem bych zapomněl k těm týmům 
– ještě vedu tým Hukvaldského se-
mináře, to je také vzdělávací akce.

Jak všechny své instruktorské 
aktivity stíháš?

Těžko, ale naštěstí Krokodýl a Quo Va-
dis jsou jen jednou za dva roky, takže 
je to jednodušší. Musím ještě upřesnit, 
že v žádném z týmu nemám na starost 

samotnou organizaci kurzu – různé pa-
pírování, účtování apod. Jinak stíhat se 
to většinou dá, ale je to náročné, mám 
totiž ještě povinnosti v domovském 
oddíle ve Staříči. Občas se taky při-
dá nějaká kratochvíle jako třeba Obrok 
a o zábavu je postaráno.

Jak by podle Tebe měl vypadat ideální 
instruktor, kromě toho, že by to neměl 
moc se svými aktivitami přehánět?

Těžká otázka… Podle mého názoru by 
měl především rozumět svému oboru 
a s láskou předávat své znalosti dál. Musí 
umět účastníky zaujmout a také férově 
odzkoušet, pokud je součástí kurzu i ně-
jaká zkouška. Měl by se také soustředit 
nejen na účastníky, ale i vytvářet po-
hodu v instruktorském týmu. Taky by 
měl žádat zpětnou vazbu od účastníků 
i týmu a pak si ji vyhodnotit a poučit se.

Existuje naopak něco, co je pro in-
struktorování velkou překážkou?

Překážkou podle mně je, když má někdo 
působení na kurzu jako hlavní životní 
seberealizaci a nedokáže si představit, že 
by svůj kurz opustil. To má podle mě 
spoustu negativních dopadů. Překážkou 
je pochopitelně také nekompetentnost 
v daném oboru. Když někdo nemá rád 
lidi, taky mu to instruktorování půjde 
těžko, těch věcí je prostě víc.

Co ses během instruktorování na-
učil? Využil jsi něco z toho ve svém 
běžném denním životě, v práci?

V prvé řadě jsem se naučil místopis 
naší republiky, navštívil jsem už kde-
jaké tábořiště a skautskou základnu. 
Samozřejmě obohacující jsou před-
nášky ostatních instruktorů a hostů na 
kurzech: pokud mám čas a sílu, účast-
ním se s chutí a téměř vždy odcházím 

obohacen. Moje instruktorování je 
v tomto trochu specifi cké, je to spíše 
tak, že zkušenosti z práce využívám při 
instruktorování.

Děláš v Junáku i něco mimo in-
struktování? Zmínil jsi již práci 
v oddíle…

Vedu oddíl ve Staříči, hlavní část prá-
ce je ale na našich roverech. Další ak-
tivity se zase trochu týkají mé profese, 
tedy smlouvy pro různé subjekty v Ju-
náku, občas nějaký právní rozbor, jed-
nání s úřady a lobbing.

Jaký mají podle Tebe význam vztahy 
mezi instruktory pro kvalitu kurzu?

Jsem přesvědčen, že instruktoři musí 
být dobrou partou a být spolu rádi, 
je to pak vidět a cítit i navenek. Ještě 
k těm vztahům – mám rád, když se věci 
řeknou narovinu, bez obkecávání. Dob-
rý a vyzrály přítel – instruktor to unese, 
oba nás to posílí a utuží náš vztah.

Co máš v plánu, až někdy skončíš 
svou instruktorskou dráhu?

Pokud bude poptávka, předpokládám, 
že v nějaké podobě instruktorovat 
budu. Jinak chci i nadále působit ve 
svém domovském oddíle a pokud 
budu moci být Junáku prospěšný i jin-
de, pečlivě to zvážím a třeba do toho 
půjdu. To ukáže čas.

Máš nějakou veselou historku ze 
svého instruktorského působení?

No, měl bych se stydět, ale Organi-
zační zkoušku jsem dělal nadvakrát … 
Hospodaření se na poprvé nějak ne-
zadařilo. Ostatně – přijďte na před-
nášku, slibuju veselé historky.

JIŘÍ KUBALA – JIŘÍ (1982, Staříč)
vystudoval právo a právní vědu 

na Právnické fakultě MU v Brně. Od 
r. 2003 pracuje v advokátní kanceláři 
ve Frýdku-Místku u Staříče, kde zů-
stal i po ukončení studia v r. 2005. 
Pravidelně přednáší právo na skaut-
ských kurzech a jako externista i na 
gymnáziu Petra Bezruče v Místku. 

Dále se podílí na aktivitách sdružení 
křesťanských právníků v ČR.

Usměvavý instruktor Jiří
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Na závěr by mě zajímalo, co bys po-
radil čtenářům, kteří by rádi pů-
sobili v nějakém kurzu a zatím je 
nikdo neoslovil?

Buďte v něčem hodně dobří a ono vás 
to samo vcucne. Nikdy ale nezapomí-
nejte na svůj oddíl a na ty nejmladší, 
tam je největší úkol nás všech.

Za rozhovor s Jiřím děkuje 
Dominika Potůčková – Julča (20 let)

Foto: Jiří Škarohlíd – Ježek

Jak by podle Tebe měl vypadat ide-
ální instruktor?

Ideální instruktor by určitě měl být za-
pálený pro věc. Bez nadšení a obrovské 
chuti jít do toho naplno a pro zdar 
věci udělat maximum to podle mého 
nemá cenu dělat, ale tak je to i s vět-
šinou ostatních životních aktivit. In-
struktorování by pro instruktora ur-
čitě mělo být jednou z priorit při tom 
všem, co danou dobu dělá, měl by sršet 
jiskrou a nadšením.
Určitě by měl být autentický a být 
osobností, být sám sebou a na nic si 
nehrát (samozřejmě, že instruktor musí 
v různých situacích umět hrát různé 
role, ale to je něco jiného). Měl by vy-
stupovat přirozeně a sebevědomě, ale 
také umět veřejně přiznat chybu, na-

sypat si popel na hlavu a naopak oce-
nit řešení někoho jiného. Měl by do-
kázat být tvrdý k druhým, ale stejnou 
měrou také k sobě, protože jinak ztra-
tí tvář před kolegy instruktory a prav-
děpodobně i účastníky akce. Zkrát-
ka to, co říká, dělá a myslí by mělo vy-
zařovat určitý soulad.
Určitě by měl být aspoň trochu vůd-
cem chápaném ve smyslu pojmu „lea-
dership“. Měl by umět efektivně ře-
šit problémy, zvláště ty spojené s me-
zilidskými vztahy, s čímž je spojená 
schopnost otevřené, férové a taktní ko-
munikace v plném významu toho slova.
Měl by být minimálně trochu show-
man, alespoň trochu odborník a sys-
tematik, mít nadhled, a hlavně by měl 
být lidský a s úsměvem na tváři☺.

Jak ses stala instruktorkou a v ja-
kém týmu působíš? Jaký mají pod-
le Tebe význam vztahy mezi in-
struktory pro kvalitu kurzu?

Ofi ciálně – papírově jsem instruktorem 
díky ILŠ Ejhle 2001, kde jsem získala 
instruktorskou kvalifi kaci. Instruktor 
začátečník jsem prvně byla na Fonsu 
Jeseníky 1999 v týmu, který mě moc 
bavil, vedl ho Bohouš Tillich. V sou-
časné době působím v týmu ILŠ EJ-
hle 2009.

Vztahy mezi instruktory mají podle mě 
roli klíčovou. Důležitá je pohoda, dob-
rá komunikace, otevřenost a tolerance. 

Společný cíl kurzu je pak snadněji vi-
dět a je dosažitelnější.

Jak ses stal instruktorem a v jakém 
týmu působíš?

Před 5 lety jsem byl na svém prvním 
kurzu, který pro mě byl zároveň kur-
zem průlomovým a to jak ve skaut-
ském, tak i v osobním životě. S od-
stupem času po tomto kurzu, kdy jsem 
se různě setkával s jeho instruktory, 
mi přišla nabídka, zda nechci být sou-
částí týmu. Jelikož jsem cítil příležitost 
a prostředí tohoto kurzu pro mě bylo 
velmi příjemné a lákavé, nabídku jsem 
s radostí, ale možná i s trochou obav, 
přijal. V tomto týmu jsem strávil dva 
roky, respektive dva ročníky kurzu, na-
plněné příjemnými, ale i krušnými 
chvílemi, nicméně znamenaly pro mne 
přínos velkých zkušeností i znalostí. 
Zkrátka chvíle, které bych neměnil, ani 
kdybych mohl.

Momentálně jsem druhým rokem v tý-
mu Fonticulí Maděry, což se nedá 
srovnávat s předchozím působením 
v Safír týmu, jelikož každý kurz je ji-
nak zaměřený a od toho se také od-
víjí jeho průběh. I tato zkušenost není 
zanedbatelná, ale nerad bych je po-
rovnával, každá má své obě strany min-
ce, i přesto, že někteří tvrdí, že první 
„sousto“ chutná nejlíp.

Pavel Vrba – Čoktík (31 let), Brno
RLK Fonticulus Maděra 

(dříve RLK Safír)
Eva Měřínská – evelina.ta (30 let), 
Praha/Tábor; ILŠ EJhle (dříve RLK 
Svatoplukovy pruty, RT Hradiště, 

RLK Fons Jeseníky)

MICHAL BAREŠ – MAJKI, Brno
RLK Fonticulus Maděra 

(dříve RLK Safír)
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ROVERSKÝ 
LESNÍ KURZ

Představení

Představit vám roverský lesní kurz Sa-
fír znamená jednak podívat se, jak kurz 
vypadal v minulosti, a především po-
odhalit, jak bude vypadat jeho ak-
tuální ročník. Kurz má poměrně dlou-
hou historii a letos dojde k jedné vel-
ké změně – poprvé se jeho hlavní část 
bude odehrávat v zimě…

Jednou z oblastí, na níž se Safír dlou-
hodobě zaměřuje, je tématika ro-
verských kmenů – snažíme se účast-
níkům ukázat, co vše lze v kmeni pod-
nikat, jak věci organizovat, ale hlav-
ně také, jak se společně méně há-
dat a o to více se bavit, protože vy-
držet spolu v kmeni někdy není jed-
noduché. Další složka programu Sa-
fíru představuje prostor pro osob-
nostní rozvoj účastníků. Pro nás in-
struktory to znamená především 
umožnit účastníkům lépe si uvědomit, 
„kdo jsou, kde se nachází a kam smě-
řují“, a snažíme se posunout alespoň 

trochu hranici jejich poznání o so-
bě samých. A do třetice je nedílnou 
součástí kurzu prostor pro oblast du-
chovní. Chceme poukázat na různé 
cesty vedoucí ke shodnému cíli – po-
znání, že je tu něco, co přesahuje nás 
samé, a že pro každého to může být 
něco trochu jiného.

Kurz kombinuje vzdělávací a zážitkové 
programy tak, aby se většina věcí po-
znávala na živo. Tím myslíme na-
příklad přípravu a realizaci setkání pro 
rovery a rádce – Rákos a Smršť. Na 
kurzu se snažíme předat účastníkům 
zásady, jak pracovat s lidmi (především 
s rovery), připravovat pro ně program, 
řešit konfl iktní situace …, ale to by 
nebylo nic, pokud by nedostali mož-
nost si vše vyzkoušet v realitě. Každý 
rok tedy účastníci Safíru připravují ví-
kendovou akci pro rádce a rovery. Při 
přípravě a realizaci se opravdu dostane 
pod kůži všechno důležité a dobrý po-
cit z uskutečněné akce pak vydrží hod-
ně dlouho.

Kam půjde Safír dál? 

Tuhle otázku jsme si položili na začátku 
letošního roku a dospěli jsme k tomu, 
že chceme kurz přesunout do zimního 
období. Chceme, abychom vám moh-
li ukázat jinou formu kurzu a přitom 
zachovat většinu pilířů, na kterých Sa-
fír stojí. Věříme, že dokážeme nejen na-
plnit vytčené cíle, ale navíc si vše užít 
v nádherné atmosféře zimních hor. 
Chceme vám ukázat, co všechno nabízí 
zimní příroda, chceme vám ukázat úpl-
ně jiný pohled na zimu a hory. Chceme 
si s vámi navzájem předat zkušenosti, 
naučit se spoustu věcí a přitom blbnout 
v horách a na sněhu… Pokud máte 
chuť, pojďte s námi dotknout se zimy!

Za tým RLK Safír Jirka Trpkoš (30 let), 
Praha/Bratislava

Foto: archiv autora

Rubrika Od ostřílených borců bude rubrikou, prostřednictvím které vám budeme představovat skautské lesní kur-
zy – vzdělávací i zážitkové. A aby to nebylo jen o té sebeprezentaci kurzů, připojíme vždy i tip na konkrétní hru 
nebo aktivitu, kterou si se svým kmenem či oddílem můžete zahrát, a která se někdy v minulosti na kurzu hrála. 
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HLEDÁTE NĚCO na začátek roverského roku? 
NECHTE SE INSPIROVAT od RLK Safír!

Výkup lidí

Cíl: Připomenutí prázdnin

Charakteristika
Fyzická zátěž: 1
Psychická zátěž: 1
Čas na přípravu: 5 minut 
Instruktorů 
na přípravu: 

1 

Čas na vysvětlení 
pravidel: 

10 minut 

Čas na vlast-
ní hru: 

volitelně – řek-
něme 20–30 mi-
nut 

Čas vysvětlení 
pravidel + vlast-
ní hra: 

zhruba 40 minut 

Instruktorů 
na hru: 

2, při větším po-
čtu hráčů (>20) 
radši 3 

Počet hráčů: docela libovolný 
Prostředí: celkem libovolné 
Denní doba: venku den, jinak 

libovolná 
Materiál: nástěnka/fl ip-

chart/velký stůl 
pro vylepování 
dražebních titulů, 
papíry s dražební-
mi tituly (nejlépe 
papíry A4 po 4 ti-
tulech), malé pa-
pírky účastníkům 
do ruky na za-
pisování bodů, 
propisky na za-
pisování bodů

Vybavení 
účastníka:

nic 

Motivace

Přijde paní k obchodníkovi a říká: 
„Chtěla bych si objednat 2, co byli 
v létě na Balkáně a tři, co byli v létě 
s oddílem na táboře.“
Obchodník: „Bohužel, člověka, kte-
rý byl v létě na Balkáně máme už 
jen jednoho.“
Paní: „V tom případě bych ráda 

1, který byl o prázdninách na Šu-
mavě.“
Obchodník: „Bohužel, letní ná-
vštěvníci došli včera.“
Paní: „Jak je to možné? Vždyť to je 
naprosto základní nabídka!“
Obchodník: „Blíží se předváděcí 
sezóna, každý chce mít, co nej-
modernější sestavu.“
Paní: „No dobrá. Nebudu tak ná-
ročná. Budou mi stačit 2, co byli 
v létě v Tatrách a 2, co byli v létě 
s kamarády na chatě.“
Obchodník: „Ani jedny jsme tu ne-
měli už měsíce.“
Paní: „V tom případě jste u mě 
skončil, přecházím ke konkurenční-
mu obchodu s lidmi!“
Obchodník: „Ale počkejte, mám 
tu ještě tři, co se pozvraceli v srp-
nu v hospodě po vínu, s tím sklidíte 
mezi přáteli úspěch!!“
Paní se ani neohlédne a odchází…
Obchodník: „Nedá se nic dělat, mu-
sím vyhlásit nový výkup…“

Pravidla
Hrací pole se skládá ze dvou míst 
(vzdálených asi 10 metrů): 

• nástěnky s dražebními tituly 
• stolkem organizátorů zapisujících 
hráčům body a kontrolujících spl-
ňování dražebních titulů 

Na nástěnku se každé 2 minuty vy-
lepují nové tituly (nejlépe 4 zároveň, 
aby se udrželo tempo hry) draž-
by jako: 

• 2, kteří byli v létě u moře 
+ 3, kteří byli v létě v horách
• 1, který navštívil nějaký z jižních 
států Evropy + 1, který v létě pro-
chodil alespoň dvoje české hory
• apod. 

U každého bodu je navíc určitý po-
čet čtvercových okýnek (typicky 
2 až 4). 

Hráči dostanou bod, pokud dokáží 
sestavit skupinu lidí, kteří navzájem 
znají svá jména a mají vlastnosti 
požadované titulem dražby, kte-
rý si zvolí. Bod dostává každý ze se-
stavené skupiny. Každý dražební ti-
tul má konečný počet použití (daný 
počtem okýnek u něj). Do fronty 
k instruktorovi, který kontroluje, si 
přitom mohou stoupnout až poté, 
co odškrtnou jedno použití dra-
žebního titulu (stačí, aby ho pro-
škrtl jeden ze skupiny). Pokud jsou 
u dražebního titulu všechna políčka 
proškrtnuta, nemůže se již k němu 
sestavit další skupina. 

1 hráč nemůže vystupovat ve sku-
pině dvakrát (např.byl v létě na Slo-
vensku a byl v létě s rodiči – musí 
vybrat, kterou z vlastností bude za-
stupovat). Tedy součet četností zá-
žitků v dražebním titulu = velikost 
skupinky, která se má vytvořit. 

Důležité je, že na stejný dražební ti-
tul nemůže jít jedinec 2×, i kdyby to 
bylo s úplně jinou skupinou. 

Metodické poznámky
• jeden instruktor se zabývá vylepo-
váním dražebních titulů a hlídá čas 
• druhý a nejlépe ještě třetí in-
struktor je svědkem odříkávání 
jmen a zážitků
• je dobré, aby instruktoři kon-
troloři vždy nejdříve položili otázku, 
zda skupinka proškrtla políčko
• je dobré správně vysvětlit, jak se 
mají proškrtávat políčka, tvořit sku-
pinky a vyjmenovávat jména – uká-
zat příklad 

05 | NÁPADY
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TROCHA KULTURY 
pro podzimní dny

Piráti na vlnách

V dobách, kdy britská rádia vysílala 
rockovou hudbu pouze dvě hodiny 
týdně, se odehrává i děj fi lmu Piráti na 
vlnách. Těmito piráty a nepřáteli státu 
byla parta nadšenců pouštějící do éteru 
rockové pecky 24 hodin denně. Film, 
který potěší snad každého milovníka 
dobré hudby, nesází jen na osvědčené 
hity šedesátých let, ale i na humor, s ja-
kým posádka plná DJ’s proplouvá za-
kázanými vodami britských zá-
konů. I když celek působí tak tro-
chu klaustrofobicky, protože di-
vák se dostane za hranice dvou na-
táčecích prostorů pouze výjimečně, 
vše vynahrazují herci tvořící po-
sádku lodi. Díky nim vám Piráti na 
vlnách uváznou v hlavě stejně tak 
jako díky skvělému hudebnímu vý-
běru. Z mnohých vybraných jme-
nujme třeba Jimiho Hendrixe, Th e 
Kinks, Dusty Springfi eldovou nebo 
Th e Who.

Martin Černý – Čejný (20 let), 
Veselí nad Lužnicí/Praha

Persepolis

Persepolis je historicky první írán-
ský komiks, který v knižní i fi l-
mové podobě představila světu spi-
sovatelka a kreslířka Marjane Sa-
trapi (komiks vyšel v roce 2007 
a na jeho základě vznikl ve spolupráci 
s režisérem Vincentem Paronnaudem 
celovečerní fi lm). Popisuje v něm své 
dětství a dospívání v neklidné době 
začínající Íránskou islámskou re-
volucí roku 1979. Přestože téma zda-
leka není optimistické, lehkost vy-
právění, vtipné situace a v neposlední 

řadě také styl kresby a převážně čer-
nobílé provedení vám pomohou se 
od případných chmurných myšlenek 
odpoutat.

Konec světa & Hard-boiled 
Wonderland

Konec světa & Hard-boiled Won-
derland je román v současnosti nejč-
tenějšího japonského spisovatele Ha-

rukiho Murakamiho. Přenáší nás 
v něm do prostředí Tokia, kde se se-
tkáváme s bezejmenným mužem, kte-
rý se živí šifrováním počítačových dat. 
Po přijetí zdánlivě nevinné zakázky se 
náhle ocitá v centru sporu mezi Sys-
témem a Továrnou, dvěma hybateli to-
kijského podsvětí. Současně v druhé 

dějové linii sledujeme život Čtenáře, 
který přišel do města bez stínů, aby 
zde četl dávné sny. Tak jako v před-
chozích románech autor tyto dva zdán-
livě nesouvisející světy postupně při-
bližuje a v závěru mistrně proplétá do 
jediného celku, spojeného lebkou po-
divného tvaru. Čím jasněji do sebe díly 
skládačky zapadají, tím těžší je se od 
knihy odtrhnout. A nemusíte být zrov-
na znalci japonské kultury: Murakami 
je čtenáři milován právě pro svůj zá-

padní styl.

Markéta Tučková – Markys (17 let), 
Praha

Katyň

Také jste ve škole neslyšeli o Ka-
tyni, jedné z nejtemnějších a nej-
méně známých kapitol II. světové 
války? Rozhodně nejste sami. Po-
kud si chcete doplnit vzdělání, za-
jímá vás historie nebo „jen“ máte 
rádi kvalitní a silné fi lmy, pak je nej-
novější snímek legendárního pol-
ského režiséra Andrzeje Wajdy Ka-
tyň, který právě putuje českými 
kiny, určen právě vám. Strhující pří-
běh polských důstojníků a jejich ro-
din ve válečných a poválečných le-
tech sestavil Andrzej Wajda, jehož 
otec byl jednou z mnoha obětí ka-
tyňského masakru, ze zlomků osudů 
skutečných lidí. Na rozdíl od mno-

ha válečných fi lmů nenabízí Katyň fa-
lešné šťastné konce, naopak: její závěr 
je o to temnější, že události, o nichž 
pojednává, jsou dodnes zamlčovány či 
dokonce popírány.

Petra Poncarová – Veve (20 let), 
Louny/Praha

Pro babí léto zajímavé čtení, pro sychravý podzim pohyblivé obrázky

05 | NÁPADY
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VOLBY BERU JAKO SVÁTEK

O čem podle vás letošní 
volby budou a o čem by 
měly být?

Budou o vícero věcech. Kdybych to 
vzal po faktické stránce, tak hlavním 
tématem bude to, do jaké míry jsme 
ochotni připravit tuto zemi na těžší 
časy, které už tedy mimochodem na-
staly – to se týká zejména ekonomické 
oblasti. To znamená, nakolik může 
jít tato země cestou neustálého za-
dlužování se, nebo nakolik je lepší vzít 
do rukou nepříjemné nůžky a začít 
stříhat výdaje. Je pravda, že pro spo-
lečnost by to bylo hodně bolestivé, 
protože tentokrát by se muselo sa-
hat i na sociální výlohy, a to je vždyc-
ky nejtěžší. 

Myslím si, že pak budou volby i o ja-
kémsi vnitřním celospolečenském kli-
matu: více méně tu poprvé zaznělo 
něco, co tady nebylo po celých dvacet 
let demokracie, a to když sociální de-
mokracie naznačila, že by vládla s pod-
porou komunistů. 

Jak by se tato varianta 
mohla uskutečnit?

Docela jednoduše - pokud by se do 
parlamentu dostalo málo stran a vy-
hrála by sociální demokracie, tak by 
s podporou komunistů mohla vlád-
nout. Může ale také dojít k tomu, že 
se sestaví velká koalice ČSSD a ODS. 
Případně není vyloučené, že se usku-
teční opakovaná varianta opoziční 
smlouvy, která byla v letech 1998–
2002. Tehdy vláda ČSSD a ODS ne-
stála na koaličním nýbrž čistě mo-
cenském základě. 

Mají tato případná usku-
pení nějakou nevýhodu?

Mají hlavně tu nevýhodu, že nahrávají 
různým zákulisním obchodům, šedé 
ekonomice apod. Důvod je ten, že 
když spolu vládnou největší strany, tak 
chybí kontrola,  protože opozice je pří-
liš slabá. Navíc spojením dvou zce-
la programově odlišných stran nemůže 
vzniknout nic dobrého. Pakliže vznik-
ne klasická koalice, tak strany v ní za-
stoupené nejenže soupeří s opozicí, 
ale soupeří i mezi sebou. Musí se také 
v parlamentu snažit, aby něco pro-
sadila. Mnohdy se nám to zdá ne-
sympatické, ale raději kostrbaté vlád-
nutí než plynulé a komplexní ovlád-
nutí moci ve státě. 

Jaké řešení by bylo tedy 
podle vás ideální?

Ideální cestou je vznik klasické koaliční 
vlády, a teď už je jedno, jestli menších 
stran s ODS nebo s ČSSD. Myslím, 
že v té věcné rovině je to jedno. Men-
ší demokratické strany mají tu výhodu, 
že ve vládě obrušují extrémní kraje vel-
kých stran. Dělo se to vládách ODS 
i ČSSD.

Vyjádřil jste obavy z pří-
padné účasti KSČM na vlá-
dě a já bych se chtěla ze-
ptat, jestli právě to není 
ta jediná účinná cesta 
k zamezení jejich vlivu? 
Protože třeba ve Francii 
se ukazuje, že díky své-
mu vládnímu angažmá ko-
munisté dlouhodobě ztra-
tili na síle.

To je pravda. Ale je tu jeden obrovský 
rozdíl - francouzští komunisté nemají 
za sebou, dá se říct bez nadsázky, tak 
krvavou historii jako ti čeští. Vezměte 
si to vy sama – kdybyste chtěla s ně-
kým uzavřít nějaký obchod nebo part-
nerství v jakékoliv oblasti, vybrala bys-
te si někoho, o kom byste věděla, že 
kradl, zavíral, mučil, zneužíval, že po-
rušoval úplně všechna pravidla? Vzala 
byste si je do týmu třeba i s vědomím, 
že je musíte „korumpovat mocí“? 
Vždy tu máte rovinu morální a věc-
nou. Každá společnost má mít jakási 
morální hlediska. Stejně tak by někdo 
těžko navrhl vzít neonacisty nebo ne-
ofašisty do vlády.

Zmínil jste předtím také 
politické kauzy, které se 
objevují ve značném po-
čtu obzvláště před vol-
bami. Měl by je volič brát 
v potaz?

Myslím, že by je rozhodně brát v po-
taz měl. Řeknu vám, co mě na po-
sledních událostech zaráží. Není až 
tak zvláštní, že se nějaká kauza stane. 
Když se podíváte na novodobou his-
torii západních společností, tak jsou 
plné velkých kauz. Zmiňme třeba Wa-
tergate nebo obchodování se zbra-
němi v Belgii. Není problém, že se 
něco přihodí, ale jak se na to reaguje. 
U kauz jako je například „dovolená“ 
mě překvapuje hlavně ta reakce politi-
ků na zveřejnění informací. Kdyby se 
Mirek Topolánek důvěryhodně omlu-
vil a přiznal chybu, tak vlastně celá 
kauza skončí vcelku rychle a půjde se 
dál. Dnes politici sázejí na to, že to 
nikoho nezajímá, a tak jim to projde. 
Pokud se to stane, nepochybně si řek-

Do chodby v budově, kde sídlí časopis Respekt, vchází mladý usměvavý muž. Zdá se mi, že je téměř jednou tak 
vysoký než já, ale žádné obavy to naštěstí ve mě nevyvolává. V jeho kanceláři plné zajímavých knih povětšinou 
z oblasti nedávné historie, politiky a kultury jsme si následující tři čtvrtě hodiny povídali převážně o české po-
litice, předčasných říjnových volbách a o tom, jakou roli má hnutí jako je Junák ve vztahu k politice hrát.

05 | NÁPADY
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nou  „když mi to prošlo jednou, pro-
jde mi to i podruhé“. Takže osobně 
si myslím, že je strašně důležité brát 
na to zřetel a při rozhodování si tyto 
věci zařadit do hierarchie otázek, pod-
le kterých se rozhodujeme. Rozhodně 
by to nemělo vést k tomu, že si ně-
kdo řekne, že nepůjde volit, protože 
nemá koho. 

Proč by měl tedy, řekněme 
18letý volič, k volbám jít?

Těch rovin je celá řada. Já sám mám 
vždycky jednoduše pocit, že to já vol-
by rozhodnu. A ten pocit mi nikdo 
nevezme. Je to moje úžasná mož-
nost vyjádřit se. Beru to jako svátek. 
Souhlasím, že asi ne každý to takhle 
bude brát. Každý by si ale měl uvě-
domovat jednoduché pravidlo: Když 
nejdete volit vy, tak tím zvyšujete 
hlas někoho druhého, někoho, koho 
neznáte, někoho kdo tam jde a ten 
hlas vhodí do runy. Tím pádem jeho 
vliv stoupá. V poslední době jsme to 
mohli úplně ideálně vidět na tom, 
jak roste vliv různých extrémistů, ať 
už levice nebo pravice, protože to 
jsou lidé, kteří jdou volit vždycky. 
Pokud člověk není lhostejný k tomu, 
co se děje kolem něj, tak by k vol-
bám jít měl. 

Podle čeho by se pod-
le vás měli, především ti 
mladší, voliči rozhodovat? 
Má význam sledovat mé-
dia? Má volič jistotu, 
že se v médiích dozví 
opravdu to podstatné 
a pravdivé?

Podle mého je česká mediální scéna 
v současné době ve velmi špatném sta-
vu. Nehledě na to, co jsem teď řekl, si 
ale myslím, že rozhodně stojí za to mé-
dia číst. Čím víc, tím lépe, protože je 
můžete srovnávat a trochu lépe si vy-
tvářet svůj názor. 

A má smysl číst před-
volební programy, když 
je strany následně 
nedodržují?

Četba programů se obecně považuje 
za zbytečnou, protože si tam prý po-
litici napíší cokoliv, aby se zalíbili. Ale 
podle mě stojí za to si programy stran 
přečíst. Minimálně když už máte ně-
jakou představu, že byste chtěla ně-
koho volit, tak si přečíst co navrhuje. 
Třeba vás něco zaujme a můžete si říct 
- to je dobrý nápad. Nebo naopak. 
Úplně ideální cesta je, že vás něco za-
ujme a vy o tom té straně nebo po-
litikovi napíšete. Pak mají víc chuť 
daný slib dodržet. Sledoval bych we-
bové stránky stran a jejich pro-
gramová vyjádření. Také bych to za-
řadil k bodům, podle kterých bych se 
u voleb rozhodoval. 

Teď jsme diskutovali 
o současnosti, ale mě 
by ještě zajímalo, zda je 
podle vás důležité, aby 
mladí voliči znali historii 
současných politických 
stran? Zda mladí lidé, kte-
ří nezažili události jako 
je kuponová privatizace, 

tzv. sarajevský atentát či 
opoziční smlouva, měli 
o těchto událostech něco 
vědět? 

Já myslím, že ano. Samozřejmě by ni-
kdo neměl mít potřebu nastudovat 
všechnu historii, protože to ani ne-
jde. Ale mít jistý přehled je důležité. 
Pro mě bylo docela zajímavé, že když 
jsem napsal knihu o opoziční smlou-
vě (pozn.redakce – Vládneme, nerušit), 
tak mi velká část reakcí přicházela od 
čtenářů ve věku od osmnácti do pět-
advaceti let. A přesně z toho důvodu, 
co vy zmiňujete – říkali: když byla 
opoziční smlouva, tak mně bylo pět, 
sedm, osm let a nic jsem o tom ne-
věděl. U nás vlastně o té nedávné his-
torii nikdo žádné publikace nepíše, 
takže mladí lidé si najednou mohli 
udělat představu o tom, jak se to tady 
vyvíjelo a jak to probíhalo. Když zná-
te minulost, umožňuje vám to lépe po-
chopit současnost. Dáte si věci do kon-
textu. 

Je podle vás dobré, aby 
voliči zohledňovali na zá-
kladě předvolebních vý-
zkumů šanci politických 
stran dostat se do Po-
slanecké sněmovny? Ne-
přispíváme tím k tomu, že 
dvacet po Listopadu jsou 
v politice titíž politici?

To je výborná otázka, protože jde 
o problém velmi zásadní, ale zároveň 
je na ní těžké odpovědět. Člověk by 
průzkumy vlastně sledovat neměl, 
protože mu to omezuje svobodu roz-
hodování dát šanci tomu, čemu oprav-
du věří. Zároveň ho to do jisté míry 
frustruje, protože si potom opravdu 
vybírá mezi ODS, ČSSD, KDU-ČSL 
a KSČM. A teď si představte, že jste 
třeba liberálně smýšlející člověk, kte-
rému jde o práva menšin atd. Tak 
ani jedna z těchto stran není váš re-
prezentant. A nutit se do volení nějaké 
strany s pocitem, že musím, protože 
ta se dostane do parlamentu, je podle 
mého chyba. Rozhodně bych zvažoval, 

Kniha Vládneme, nerušit Erika Taberyho 
z roku 2006
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jestli má smysl dávat hlas straně, kte-
rá má, dejme tomu, půl procenta. Ale 
strana kolem tří procent už má šan-
ci překvapit. 

A podle čeho se budete vy 
sám rozhodovat?

Nastavím si vnitřní kritéria a pod-
le nich se rozhodnu. Nebojím se, 
jestli můj hlas „propadne“. Už tím, 
že jsem se zúčastnil voleb, tak vlast-
ně pomáhám demokratickým stra-
nám. Druhá věc je ta, že když bu-
dete mít zajímavou stranu, která do-
stane víc jak dvě procenta a do par-
lamentu se nedostane, tak díky těm 
procentům hlasů už bude mít právo 
na fi nanční příspěvek, takže zakládáte 
na budoucnost té strany. Takže bych 
to spíše nechával na chuti každého 
než na kalkulaci.

Je podle vás normální, 
že se před volbami objeví 
politická strana, která se 
stane „miláčkem“ mé-
dií a díky vlivu těch médií 
se dostane do Poslanecké 
sněmovny nebo posílí 
svoje pozice? V minulých 
volbách to byla Strana ze-
lených, teď by se mohlo 
zdát, že by to mohla být 
strana TOP 09.

V tom vidím problém. U Strany ze-
lených to bylo trochu jiné, protože ta 
strana má výhodu, že už existuje ně-
kolik let, takže můžete sledovat jejich 
vývoj v čase a je pro vás nějakým způ-
sobem čitelná. Ale třeba TOP 09 je do 
jisté míry záhadou: Vznikla nedávno, 
ještě měsíc a půl před volbami ne-
měla program, neznáme členy, stanovy. 
Koho tedy vlastně lidé budou volit? Ji-
nak jste to řekla úplně přesně – mé-
dia se do nových uskupení zamilují za-
milují, protože je to pro ně něco no-
vého o čem se dobře píše. 

Co se stane pak?

Vždycky to samé. Zájem a podpora 
médií se přehoupne do víceméně hys-
terické nenávisti. Potkalo to ODA, 
stejně tak Unii svobody, úplně ukáz-
kově to potkalo i Stranu zelených, kde 
ta kritika je do jisté míry přemrštěná 
a emotivní, protože strana už je pro 
média okoukaná. A teď mají něco no-
vého – TOP 09 , protože je na vzestu-
pu. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby 
za dva roky, pokud se dostanou do par-
lamentu, nastal najednou obrat. A to 
je hodně nezdravý proces, který vede, 
když se podíváme na vývoj preferencí 
v posledních letech, k neustálému po-
silování velkých stran, protože voliči 
menších uskupení už jsou potom zne-
chucení. Překvapivá  věc je, že jak no-
vináři, tak voliči jsou spíše ochotní pře-
kousnout skandály velkých stran než 
drobné chyby těch menších. 

Přinesla jsem si s sebou 
graf, pro který byly letos 
v květnu nasbírány úda-
je na jedné poměrně vel-
ké akci, které se účast-

nili převážně mladí lidé. 
Zajímalo by mě, co říkáte 
na výsledky volební účas-
ti a na volební preference 
účastníků té akce?

Musím říct, že mě velká chuť jít k vol-
bám nepřekvapuje. Lidé ve skautu jsou 
podle mě lidé, kteří se mnohem více 
zajímají o to, co se děje. Takže to jis-
tou logiku dává. Podobně mám pocit, 
že dávají logiku i ty volební preference, 
i když bych asi čekal, že „zelení“ na 
tom budou o trochu lépe. 

Proč jsou podle vás 
na tom sociální demokra-
té hůře?

Je to podle mého dáno tím, že strana 
si tak často verbálně zahrává s KSČM, 
a zároveň si zahrává se silovou rétori-
kou. Takže lidi, kteří jsou trochu svo-
bodomyslní, to odpuzuje a mám po-
cit, že jestli mi něco sedne ke skautům, 
tak je to právě jistá svobodomyslnost, 
protože chcete něco poznávat, někam 
jezdit, vstřebávat informace, atd. Ale 
vůbec tím nechci říct, že sociální de-
mokracie je nedemokratická, že by byla 
uzurpátorská. Ona se tak ráda stylizuje, 
což je překvapivé rozhodnutí. ČSSD 
otevřeně říká, že ji až tak nezajímají 
mladí lidé, že se chce specializovat na 
starší, aby měli hlasy od důchodců... 
A podle mě dělají chybu. Sociální de-
mokraté se dostali do své pasti: Slibují 
nereálné věci starším generacím a do-
chází jim, že aby aspoň na něco měli 
v rozpočtu peníze, tak to musí být 
na úkor těch mladších. To může vést 
i k mezigeneračnímu napětí.

A mojí otázkou na závěr 
je, jakou úlohu by mělo 
hnutí, jako je Junák, ve 
vztahu k politice hrát?

Já myslím, že by to každopádně měla 
být organizace, která má aktivní zájem 
o to, co se děje ve společnosti. Neměla 
by vstupovat do předvolebních klání, 
aby se nestala součástí jakékoliv kam-

Volební účast

Volební preference

Grafy jsou výstupem sociologického výzkumu usku-
tečněného na Obroku v květnu 2009, s účastí 1135 
respondentů. Celkové výsledky budou na podzim zve-
řejněny na www.skaut.cz/krizovatka a více o nich na-
leznete také v prosincovém Kmeni. Zpracovatel Miloš 
Říha – Šípek (sipek.skaut@centrum.cz).
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 INZERCE

paně a nepoužilo se to pak proti ní. Ale 
jsou prostě chvíle, kdy stojí za to se vy-
jádřit nebo minimálně stojí za to zú-
častnit se nějaké debaty. A to jsou si-
tuace nebo události, jako je vstup do 
EU nebo kdyby někdo chtěl navrhovat 
něco, co by omezovalo svobodu pro-
jevu, něčí práva, co by ohrožovalo ži-
votní prostředí. Tam pak stojí za to se 
ozvat. To je ta obecná rovina. Ta dru-
há, konkrétnější, je ta, že by skau-
ti měli pomáhat lidem pochopit od-
povědnost za to, co se ve společnosti 
děje. Skauting má v tomto ohledu 
úctyhodnou tradici. Úplně mě fas-
cinují příběhy lidí, o kterých jsem četl 
nebo jsem je sám o nich psal, kteří za 
druhé světové války nebo v období ko-
munismu bojovali za svobodu. Mno-
zí z nich pak za to „zaplatili“ léty strá-
venými v koncentračních táborech 
nebo dokonce i životem. To je tak 
úžasná historie, že Junáka opravňuje 
či dokonce ho staví před povinnost se 

angažovat. Ti lidé obětovali své životy 
ve jménu skautingu, a skauting, to je 
pro mě svoboda. Takže bych v tom po-
kračoval a jen bych to rozvíjel. Já sám 
jsem na to byl vždycky hrdý a pořád 
jsem. V redakci si za to ze mě občas 

dělají legraci, protože byť teď nejsem 
„praktikující“ skaut, tak skautem budu 
prostě navždy. 

Za rozhovor s Erikem Taberym děkuje 
Dominika Potůčková – Julča (20 let)
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NOVINKYpro vás
Rok velkých slev a bonusů 

> dárky zdarma > bez poštovného > 
1+1 zdarma > velké slevy >

výhodné balíčky

nový internetový obchod: začínáme v říjnu

propagační předměty z TDC

55 nových druhů
peněženky, šňůry na krk, 
píšťalky, frisbee, baterky, 
karabiny, propisky, placky, 
přívěsky, bublifuky, pastelky, 
náramky, tetování, trička, 
pexeso, samolepky

Sledujte www.skaut.cz/obchod

ERIK TABERY (*1977)
je šéfredaktorem týdeníku Respekt. 

S redakcí začal spolupracovat v roce 1997, 
o dvě léta později se stal kmenovým 

redaktorem. Píše politické komentáře. 
Je také autorem knih Vládneme, nerušit 

(získal za ni prestižní cenu Toma Stopparda,
 byla také nominována na cenu Magnesia 
Litera) a Hledá se prezident. Podle první 
z nich se natočil dokumentární film, kte-
rý získal cenu Trilobit. Je autorem námětu 

k dokumentu Tady je Šloufovo či k do-
kumentárnímu seriálu o mladých lidech 

Generace nula. V roce 2003 obdržel za ko-
mentáře cenu Novinářská křepelka pro žur-
nalisty do 33 let. V únoru 2009 pak získal 

Cenu Ferdinanda Peroutky.



Myslím tudíž jsem

Chci žít a baví mne umírat

Polykám vlastní duši

aby se stala mou součastí

Koušu se do svědomí

aby mi už nikdy neřeklo

Pára od úst

Nula Kelvinů hřeje mne na prsou

Barevné obrazce

stroboskopy myšlenek

Rád nad sebou ortel pronesu

Starcem ve věku osmnácti let

Věčné rozjímání

nad kostkou cukru

S prázdným výrazem

žebrat sám pro sebe

Sako plné vlastního jha

Nejlépe se rozjímá nahý

Nežiji svůj život – to cizí ho žijí

Nepolykám vlastní sousta – sám jsem tím soustem

Jsem Evino žebro

Jsem dieslovým motorem

poháním celý svět

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


