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ÚVODNÍK
Jak si podzim upaloval

Poté, co barevný podzim převzal štafetu 
po rozmarném létě, nastal čas mohutných 
příprav a změn.

Mnozí z nás připravili sešity nebo no-
tebooky a začali navštěvovat učebny či 
přednáškové sály. Roverské kmeny a od-
díly rozjely více či méně zdárně svou čin-
nost. A redakční rada začala s Roverským 
odborem chystat toto prosincové číslo.

Podzim chvíli bloumal světem, neznaje 
svého cíle. Nevěděl, kudy se vydat. Na-
štěstí je ale na světě vždycky na koho se 
obrátit, a tak našel pomocnou ruku.

Během září a října jste se zapojili do 
připomínkování experimentálního čís-
la našeho časopisu a sešla se spous-
ta zpětných vazeb.Psali jste emaily, te-
lefonovali, někteří jste dokonce mohli 
být přítomni na tzv.focus group. A my 
v redakci jsme hodiny seděli a pře-
mýšleli nad tím, co dál. 

Listí začalo nabírat ten správný proud, 
z povzdálí se přikrádala štiplavá zima.

V listopadu již přípravy vrcholily, na sto-
le se vršily papíry s poznámkami, které ni-
kdo nemohl později přečíst, telefon zvonil 

častěji než obvykle. Upravovali jsme Kme-
ni jeho nový kabát. Přeci jen bylo potřeba 
ještě některé věci doladit. Ptali jsme se 
sebe navzájem: ,,Jací jsme?“, abychom na-
šli co nejzajímavější náplň pro téma čís-
la. Do redakce nám také přibyl jeden ši-
kovný pomocník, aby zpestřil toto i ná-
sledující čísla svým výtvarným uměním.

Dál podzim utíkal vpřed ku svému cíli, 
připraven vzdát se svého žezla.

Prosinec nadešel, dlouho očekávané 
se stalo skutečností. ,,Jupí, jupí,“ vo-
lala jsem v podivném rozpoložení na 
pomezí euforie a zoufalství, když jsem 
před sebou měla dokončené číslo. Scé-
na komická, ale pravdivá, milí čtenáři. 
Kmen nakonec opravdu dostal zase 
trochu lepší kabátek a vevnitř je snad 
dostatek zajímavého čtení. 

V Tématu si můžete přečíst ideály pro-
dchnutý rozhovor s Matějem Stro-
pnickým (Lepší svět je možný), anketu 
o tom, jací jsme jako skauti (Jací jsme? 
Skauti tehdy a teď), veselý Mikulášův 
příběh (Mikulášovy patálie v hospodě) 
nebo zamyšlení nad (nejen roverskou) 
zodpovědností a k tomu navíc i prak-
tický tip, jak na ni. 

V Roveringu se seznámíme s dalším ro-
verským kmenem. Tentokráte to bude 
ale takový kmen nekmen, který je rád, 
že může být alespoň partou kamarádů. 
Představíme vám vůdce kmene s dlou-
hou tradicí a nabídneme vám návod, 
jak si vyrobit sádrovou masku a pak ji 
použít třeba na silvestrovské divadlo. 

V Kultuře přinášíme tipy nejen na čer-
stvé novinky ze světa literatury, ale i na 
nová alba zajímavých kapel. 

S Outdoorem můžete například vyrazit 
na vandr na běžkách nebo si s oddílem 
či kmenem ozkoušet aktivitu V kůži 
svého kamaráda. 

Čeká na vás také svěží rozhovor s na-
ším komiksovým tvůrcem o jeho zá-
žitcích z intru i z umělecké vysoké 
nebo předvánoční článek, o tom, jak 
oslavit Vánoce trochu jinak. A in-
spirace k výletu na Mostecko či k ces-
tě za moře…

Tak tedy – příjemné čtení, hezké vá-
noční svátky a vypečený nový rok!

J.
Foto: Vojta Petr

Podzim… …k zimě upaloval
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Představení kmene nekmene bez názvu, pravidel i vůdce aneb i parta kamarádů může být fajn

Skupinová fotka z Dobráče

Představení

Počátky roverského kmene v Náchodě 
spadají do konce roku 1994, tedy do 
doby, kdy v porevolučních oddílech 
začali první členové dospívat do ro-
verského věku. První roverskou akcí 
pak bylo pořádání náchodského skaut-
ského country bálu, který se konal 
v dubnu 1995. 

Pozice kmene ve středisku od-
jakživa souvisela s rozložením stře-
diska – tedy středisko obsahující vel-
ké a velmi samostatné oddíly s téměř 
nezávislou činností, které nikdy ne-
chtěly a nechtějí rovery pouštět do 
nějaké zvláštní střediskové jednotky. 
Proto kmen nikdy nebyl a není re-
gistrován. Nutno podotknout, že ani 
samotným roverům toto nikdy příliš 
nevadilo, každý se cítí „doma“ u své-
ho oddílu a v akcích kmene pak spat-
řuje spíše alternativní skautskou čin-
nost, kterou doplňuje běžnou činnost 
oddílovou. 

S tím souvisí i základ naší činnosti, 
který by se dal popsat jako společná 
příprava větších akcí a společné ob-
jíždění roverských akcí v okolí. Při-
pravujeme ročně dvě velké akce, kte-
ré nás zaměstnají po většinu roku. Na 
počátku října to je již poměrně tra-
diční roverská hra DOBRÁČ, letos se 
konal již její devátý ročník. Na tuto 
hru k nám přijíždí okolo šedesáti ro-
verů z celé ČR, z nichž mnozí se vra-
cejí, a to je to, co nám opravdu dělá ra-
dost. Když poklidíme vše z Dobráče 
a chvilku si od sebe odpočineme, při-
chází listopad a začátek přípravy druhé 
akce – a tou je již od roku 1995 Skaut-
ský country bál, který spojujeme s ro-
verskou pohodovou víkendovkou tak, 
abychom do Náchoda dostali co nej-
více roverů nejen z východních Čech. 
Příprava vrcholí v lednu a únoru a sa-
motný bál, společně s karnevalem pro 
mladší ve středisku, se pak koná vět-
šinou počátkem března. Kromě těch-
to dvou akcí spolu jezdíme na další 
akce v okolí (namátkou Subterra v Ja-

roměři, Vyzvědači v Hořicích či Pře-
děl). Velká část roverů z Náchoda se 
také zapojila do OBROKu 09, přičemž 
čajovna Tunel byla z polovičky právě 
v náchodských rukou.

Naše schůzky nejsou zcela pravidelné, 
ale snažíme se scházet alespoň jed-
nou za měsíc. Schůzky jsou častější 
vždy před DOBRÁČem a bálem, kdy 
je k řešení mnohem více věcí. V kme-
ni neexistuje žádný psaný vůdce. Spíše 
by se dalo říci, že kmen se dělí na část 
starších, kteří zatím hýbou hlavními 
akcemi, a část mladších, kteří se čím 
dál více zapojují, a věřím, že brzy pře-
vezmou otěže. Kmen sice nemá žádné 
vedení, ale existuje zde něco jako ne-
psaný šéf a mluvčí, který svolává schůz-
ky a přes kterého jdou všechny in-
formace. Náš kmen nemá žádné své 
speciální jméno, stejně tak jako 
nemáme žádná další specifi ka jako 
kroniku či pokřik. Jediné, co se 
snažíme udržovat, je web kmene – 
http://www.rsnachod.wz.cz. 
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Přestože tento model činnosti není asi 
zcela ideální a přestože asi nejsme kme-
nem v pravém slova smyslu, myslím 
si, že právě tento model může být vý-
chodiskem pro mnohé roverské sku-
pinky ve střediscích, které mají pro-
blém najít si svoji identitu někde na 
půli cesty mezi oddílem a roverským 
kmenem. Základem našeho kmene je 
parta lidí, co spolu chtějí něco pod-
niknout – a to je také fajn!

Podzim a zima v Náchodě 
aneb Co vám můžeme dát 
pro vaši činnost

Každý podzim je obdobím, kdy je za-
potřebí po létě znovu začít a motivovat 
členy oddílů či kmene k další činnosti 
a všechno trošku „rozjet“. V našem 
kmeni to máme o to jednodušší, že se 
v tu dobu blíží roverská hra Dobráč. 
Následujících pár řádků je tak malou 
reklamou na hru pro vás, ale zároveň 
inspirací, pokud byste chtěli udělat 
něco podobného.

Roverskou hru DOBRÁČ pořádá náš 
kmen již devátým rokem. Jako sym-
bolický rámec volíme vždy nějaké téma 
z vojenské historie. Dobráč je vždy jed-
nou za dva roky jiný. Každý sudý roč-
ník se koná v Náchodě a účastníci jsou 
ubytováni v našich klubovnách. Zá-
kladem programu je pak městská hra 
nebo hra na principu závodu se sta-
novišti, která jsou mnohdy rozmístěna 
i hvězdicovitě. Celá hra pak vrcholí 
přesunem na nedalekou pevnost Dob-
rošov (tvrz z druhé světové války s pod-
zemím, odtud také název hry), kde se 
právě v podzemí koná závěrečná hra. 

Liché ročníky hry Dobráč pak probíhají 
vždy na nějakém z tábořišť formou ví-
kendového roverského tábora, kde se spí 
ve stanech. Tedy, ono se obvykle moc 
nespí ☺, jak je tomu na Dobráči dob-
rým zvykem. Během noci se hrají nej-
různější noční hry v lesích i po loukách, 
během dne pak většinou nastává plnění 
úkolů po stanovištích v okolí, které vr-
cholí odpolední bojovou hrou.

Kromě programu zajišťujeme pro účast-
níky i veškeré zázemí. Je vždy 
nutné zajistit pronájem pro-
stor, tábořiště. Hodně práce je 
se sháněním materiálu, protože 
se snažíme udělat program ne-
obvyklým – mezi běžný ma-
teriál patří vzduchovky, lana, se-
dáky, provázky, lodě a podobně. 
Horší je už sehnat třeba Pragu 
V3S (pozn. redakce – V3S je te-
rénní nákladní automobil), ale 
i to jsme zvládli. Dalším velkým 
úkolem je zajistit pro osmdesát 
lidí, kteří se obvykle na této akci 
sejdou, stravu s alespoň jedním 
teplým jídlem denně. Dobráč je 
tak každoročně pro náš kmen vý-
zvou, do které se vždy zapojí nej-
více roverů ze střediska. A mys-
lím, že mnohdy „pořadatelování“ 
akce dá více než být účastník.

Úplně odlišnou akcí pro náš kmen 
je pak příprava country bálu s kar-
nevalem. Zde vše začíná už v lis-
topadu, protože je nutné zajistit 
rezervaci sálu a kapely. Hned po-
tom následuje první schůzka, kde 
si rozdělíme Náchod, a ve volném 
čase vyrážíme po obchodech shá-
nět věci do tomboly. Po Novém 

roce vše vrcholí. V samotný den akce se 
scházíme hned ráno a připravujeme tom-
bolu, výzdobu sálu a také půlnoční pře-
kvapení. Odpoledne navíc následuje kar-
neval, který pořádáme pro mladší ve stře-
disku. Pak už jen uklidit sál, nastrojit se 
a bál může začít…

Pavel Král – Šupik (29 let), Náchod
Napsáno se zapracováním nápadů 

a připomínek dalších osmi členů kmene
Foto: archiv autora
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Skautské placky

Nekonečný výběr

www.skaut.cz/obchod

68 druhů placek k připnu   na batoh 
či oblečení.

Velikos   25 a 32 mm. 

Výhodné balíčky po 20 ks.

internetový obchod
skaut

Skautské publikace a propagační materiály na dosah myši...
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ROVERSKÉ VŮDCOVÁNÍ
podle Řízka

Řízku, vím, že jsi vůdcem ro-
verského kmene. Mohl bys ho struč-
ně představit a říci, jak ses k jeho 
vedení dostal?

Vedu Roverskou Banánovou Re-
publiku, což je kmen s docela dlouhou 
tradicí, 28. 10. jsme oslavili své šest-
nácté výročí a na jaře budeme pořádat 
tradiční, letos již patnáctý Banánový 
ples. K vedení kmene jsem se dostal 
souhrou dvou událostí – kamarád už 
kmen dál vést nechtěl a já byl jeden ze 
dvou kandidátů na prezidentské křeslo.

Jak dlouho už RBR prezidentuješ 
a co to obnáší?

Prezidentem jsem druhým rokem 
a obnáší to obecně snahu směřovat 

činnost Republiky směrem, který se 
mi pro ni zdá být nejsmysluplnější. 
Naprosto konkrétně jde například 
o svolávání republikových shro-
máždění, jmenování guvernéra Ná-
rodní banky či přijímání aspiranta na 
právoplatného občana RBR. 

Cítíš svoji funkci prezidenta jako 
zodpovědnost?

Ano, cítím se odpovědný za to, kam 
a jakým způsobem se Republika za 
mého působení ve funkci ubírá, a za 
to, v jakém stavu budu jednoho dne 
Republiku předávat svému nástupci.

Jaký vidíš ve své individuální čin-
nosti, tedy vedení roverského kme-
ne, smysl? Co ti to přináší? A co ti 
to naopak bere?

Je to pro mě prvotně velká osobní vý-
zva k tomu, abych si dokázal, že na to 
mám. Dále je to příležitost naučit se 
mnohému od druhých a zároveň něco 
druhým předat. Přináší mi to přátelství 
a nezapomenutelné zážitky a ubírá mi 
to samozřejmě čas na jiné aktivity. 
Čas a občas energii, to podle toho, 
jak se zrovna daří nebo nedaří. Kaž-
dopádně ten čas vnímám jako smys-
luplně využitý.

Měl jsi už někdy chuť toho nechat?

Jsou chvíle, kdy se nedaří, a to pak má 
člověk chuť provádět různý věci, ale 
touha s tím zmatkem kolem sebe něco 
udělat je silnější.

Co je ti v takových chvílích největší 
oporou?

Řekl bych že největší oporou je mi 
právě ten čas: chce to si chvilku od-
dechnout, vyspat se z toho nebo vy-
povídat, pustit si hudbu nebo tak něco. 
Pak se to zase nějak samo srovná.

Stalo se ti někdy, že by kolidovaly 
tvoje vztahy s kamarády z kmene 
kvůli tvé funkci prezidenta? 

Nemám ten pocit.

Vedl jsi někdy i skautský oddíl?

Necelý rok jsem byl ve vedení našeho 
skautského oddílu, pak jsem přešel do 
vedení RBR.

A v čem se to podle tebe lišilo?

Myslím si, že velký rozdíl je v tom, jak 
motivovat lidi. Motivovat lidi v rover-
ském kmeni mi přijde mnohdy o dost 
těžší, protože mají spoustu jiných mož-
ností náplně svého volného času. 

Lidé v kmeni musejí chtít spolu být, 
být vnitřně motivováni spolu prožívat 
nejrůznější věci, a pokud tomu tak 
není, tak je něco v nepořádku a brzy se 
to na kmeni podepíše.

Je také důležité vytvořit nabídku čin-
ností dostatečně zajímavou pro obě po-
hlaví, a taková nabídka vyžaduje občas 
náročnější přípravu.

Co je ale ve kmeni zajímavé je to, že ta 
náplň činnosti není čistě jen záležitost 

S Řízkem o vedení roverského kmene s dlouhou tradicí

JIŘÍ JAROŠ – ŘÍZEK (19 let) 
pochází z Prahy. Je vůdcem 

Roverské Banánové Republiky 
(RBR), 67. středisko „Prosek“. 

V současné době studuje angličtinu 
na jazykové škole. Baví ho sport, 

hudba, knihy a cestování.
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vedení kmene, ale i ostatních členů, 
což je asi to stěžejní: že každý má 
právo přijít s tím, co ho baví a obo-
hatit tak ostatní. Ukázat ostatním 
něco ze sebe a sdílet to s nimi.

Nakolik bereš roverský kmen 
jako přirozenou partu a rovering 
jako přirozené setkávání oproti 
pojetí roveringu jako výchovy ve 
skautském duchu?

Rovering je obdobím skautského ži-
vota, a to – podle mě – v mnoha 
ohledech tím nejzásadnějším. A po-
kud budu citovat svého oblíbeného 
spisovatele: „Málokdy vyrostou čle-
nové jedné rodiny pod jednou stře-
chou“. Roverský kmen musí být ur-
čitě partou kamarádů, ale někdy je 
třeba umět tomu trochu pomoct.

Máš na to nějaké osvědčené tipy?

Ne, to asi nemám, nebo si je spíše 
neuvědomuji. Ale co by mohlo po-
moci k určité sounáležitosti skupiny 
jsou určitě společné zážitky a nějaká 
společná práce, ze které lidé můžou 
zas nějakou chvíli vnitřně žít. Na-
příklad naši pasivní občané, tedy 
generace před námi „mladými“, se 
na středisku schází dodnes a mys-
lím, že už je to bavit nepřestane. 
Ve skautingu všeobecně vznikají 
přátelství na celý život. 

Máš jako roverský vůdce ambice 
naplňovat roverské heslo? Pokud 
ano, tak jak?

Určitě k tomu ambice mám a mys-
lím si, že ho i naplňuji, a to ze-
jména dalšími aktivitami: od po-
máhání v dalších oddílech na stře-
disku po různé akce, jako je na-
příklad Kapka.

Měl bys na závěr nějaký vzkaz 
pro rovery a rangers?

Sdělovat něco chytrého všem ro-
verům je na mě trochu moc od-
povědnosti, ale pokud to nevadí, 
tak by se to dalo zakončit mot-
tem, které jsem vyčetl z jednoho ro-
verského webu: „Řetěz je jen tak sil-
ný, jako jeho nejslabší článek. Ale 

u ocelového lana se síla jednotlivých 
vláken sčítá.“

A pak mě ještě napadá motto, které 
vzniklo na Roverské poradě 2009: 
RS not PS. Účastníci vědí a ti, co 
nevědí se mohou zeptat ☺. 

Za rozhovor děkuje Dominika 
Potůčková – Julča (21 let), Brno

Foto: Michal Šrubař, 
Petra Seidlová – Uzlík

Řízek v pohoří Rodnei v Rumunsku

 IN
ZE

RC
E

Novinky
Skautské peněženky

Pořiďte si levnou skautskou peněženku 
nebo zásobu různých skautských propisek.

Skautské propisky

Výhodné balíčky po 20 ks.

www.skaut.cz/obchod

internetový obchod
skaut

Skautské publikace a propagační materiály na dosah myši...
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ROVEL – SEMINÁŘ PRO VŮDCE
roverských kmenů

Ve dnech 23.–25. 10. se v Nymburce 
konal kurz, který byl zaměřen na sou-
časné a budoucí vůdce roverských 
kmenů. 

Po příjezdu

Po příjezdu na skautskou základnu 
Tortuga a seznamovací hře nás Štaf-
lík, vedoucí semináře, zasvětil do or-
ganizace celého víkendu. Zajímavou 
částí jeho úvodního povídání bylo ro-
zebírání slova Rovel: co že to ten ná-
zev vlastně znamená. Ze strany účast-
níků padaly různé návrhy, jako např. 
roverský velitel, rovel – lover, ale hlubší 
smysl názvu neprokoukl nikdo. Název 
byl zkratkou z angličtiny – rover leader 
(vůdce roverů) a též rover novel (ro-
verský příběh). 

Prvním přednášejícím byl José, starosta 
Junáka, který dlouhou dobu vedl Ro-
verskou Banánovou Republiku. Po-
vídal nám o stylech vedení a o prá-
vu veta. Jako příklad použil jednu je-
jich roverskou výpravu do Alp, kdy se 
prudce zhoršilo počasí a roveři přesto 
chtěli zdolat blízký vrchol. José ale prá-
vem veta výstup nahoru zamítl a tak 
tak se naštěstí stihli vrátit do údolí 
a nic se nestalo.

O vedení oddílu, motivaci 
a autoritách

V sobotu nám Šle povídala o typech 
vedení oddílu – jako například o de-
mokracii, jednom vůdci, kmenové radě 
apod. Velice zajímavé bylo poslouchat 
zkušenosti a připomínky účastníků ke 
každému typu vedení. A který styl ve-
dení že je ten nejlepší? Roverský věk má 

svá specifi ka a nelze určit, který je úplně 
nejvhodnější, každý má svá pro a proti.

Čoktův program zaměřený na motivaci 
nám předal ,,manažerský nadhled“ 
– roveři jsou lidi, mají své potřeby, své 
sny a správný vůdce by jim měl ukázat 
cestu, dát prostor pro realizaci a správ-
ně je nabudit. Nesmíme demotivovat, 
musíme inspirovat!

Flekova přednáška o autoritě s několi-
ka ukázkami nesprávných autoritativ-
ních příkazů (např. „Vstaň!“, „No tak, 
co je? Ty mě neslyšíš?“) nám jasně uká-
zala, jak lze autoritu získat a jak lehce ji 
hned ztratit zbytečným křičením. Bu-
dování autority je velice dlouhý proces 
a proto bychom si měli dát pozor, aby-
chom ji pak v mžiku neztratili.

Návštěva Václava Břicháčka – Giganta, 
který se dlouhodobě zabývá psycho-
logií roverského věku, přinesla všem 
účastníkům zajímavé postřehy.

Velká hra – simulace čin-
nosti roverského kmene

Perličkou celého víkendu byla vel-
ká hra, která simulovala činnost ro-
verského kmene. Měli jsme za úkol se-
stavit plán akcí, kterých se zúčastníme 
a které budeme pořádat, a začali jsme 
některé připravovat. Příprava akce spo-
čívala v nasbírání dostatečného počtu 
času potřebného k vytvoření akce, resp. 
nasbírání lístečků s časem z asi sto me-
trů vzdáleného hájku. Po cestě však na 
nás číhali různí bleskurychlí chytači, ji-
miž byl např. facebook či různé seriály. 
Díky nim bylo za hrou krásně vidět 
každodenní realitu – např. spoustu lidí 
uvízlo ve spárách facebooku… 

O roverském odboru 
a největších rizicích 
roverského věku

Další programy zajišťované Ášou 
z roverského odboru, Veverkou či 
Šmudlou nás donutily se zamyslet, 
jaká jsou největší rizika roverského 
věku – jaká činnost by neměla v od-
díle chybět, a v neposlední řadě také 
zdůraznily důležitost a šíři možností 
služby. Služba totiž zdaleka nespočívá 
jen v manuální práci, ale i v po-
moci oddílům a středisku, a její hlav-
ní myšlenkou by měly být pomoc 
a vzájemná spolupráce na všech úrov-
ních. „Myslím, že lidé, kteří se akce 
účastnili, fungovali přesně ve smys-
lu služby sobě navzájem – každý měl 
co ostatním ze svých zkušeností říci 
a to je moc důležité,“ vystihl Vojtěch 
Dabrowski, člen Odboru duchovní 
výchovy. 

Závěrem

Celý víkend byl hodně inspirující 
a motivující, protože zde zazněly odpo-
vědi na konkrétní otázky, a účastníkům 
kurzu byla podána zkušenost lidí, kte-
ří si podobnými problémy také pro-
šli. Navíc ze všech čišelo neuvěřitelné 
nadšení s rovery pracovat. Až se příš-
tě bude konat další Rovel, určitě ne-
váhejte a přijeďte.

Tomáš Buman – Gumídek (24 let), 
RK Netopýr Jaroměř a RK Skrypta Praha

http://www.jaroskauti.org
http://roveringvpraze.webnode.cz/

Foto: 
http://picasaweb.google.com/JakNaRovery

Kurz, jímž by měl projít každý vůdce R&R 
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DOBROVOLNÍKEM 
na skautské základně v zahraničí
Láká vás vyrazit za horizont české kot-
liny? Prožít kratší či delší čas uprostřed 
jiné kultury, jejích zvyků a tradic? Při-
čichnout k mezinárodnímu skautingu? 
Komunikovat v cizím jazyce? A zároveň 
chcete naplňovat roverské heslo „slou-
žím“, být prospěšný ostatním a podílet 
se na smysluplné skautské činnosti? 

Kandersteg, Our Chalet, Sangam nebo 
Houens Odde? Nic vám tato jména ne-
říkají? Jde jen o krátký výčet základen, 
které přijímají v průběhu celého roku 
dobrovolníky, kteří se podílejí na jejich 
chodu a přípravě programu. Pobyt na zá-
kladně se může pohybovat od několika 
týdnů až po několik měsíců. Tým dob-
rovolníků je složen ze skautů z celého svě-
ta. Čas strávený na základně tak přináší 
skvělou příležitost k poznání kultur z ce-
lého světa a navázání přátelství na celý ži-
vot. Jako dobrovolník budete mít hrazené 
ubytování a jídlo, dopravu si většinou 
musíte uhradit sami (je možné ale občas 
zažádat o nějaký příspěvek přes grant), 
fajn je s sebou mít nějaké kapesné.

Zajímá vás víc?

Pokud vás možnost stát se dob-
rovolníkem na skautské základně v za-
hraničí zaujala, uděláte nejlépe, pokud 
navštívíte webové stránky té které zá-
klady, virtuálně se po ní „porozhlédne-
te“ a zjistíte bližší informace. 

Jak se stát dobrovolníkem?

Podmínky se mohou na jednotlivých 
základnách lišit, ale vždy je potřeba 
splnit tyto tři:
• členství v Junáku
• věk nad 18 let
• schopnost komunikovat v angličtině, 
případně v jiném světovém jazyce

Na stránkách základen naleznete při-
hlášku k pobytu, kterou musí následně 
potvrdit Zahraniční odbor Junáka. 
Obvykle je nutné získat potvrzení 
o vašem zdravotním stavu a 2–3 do-

poručení. Přihlášku je nutné zaslat mi-
nimálně s půlročním předstihem před 
plánovaným příjezdem. Pokud se na 
výjezd chystáte již toto léto, je nej-
vyšší čas! 

KŘÍŽOVKA

1. Hlavní město Španělska
2.  Český básník narozený 

1919 v Kutné hoře, ze-
mřel 1941 v Praze, au-
tor Čítanky jara, Oh-
nice či deníků s názvy 
Modrá, Červená, Žíhaná 
kniha

3. Pohádka Jana Karafiáta
4. Dílo Karla Čapka
5.  Malý zástupce sokolovi-

tých, často létá nad poli
6.  Československý pre-

zident v letech 1957 
až 1968

7.  Brněnský výraz pro 
tramvaj

8.  Původem český filmový 
režisér žijící ve Spo-
jených státech, hlavní 
představitel českoslo-
venské filmové vlny

9.  Pomocná věda historic-
ká zabývající se znaky

10.  Stát na Blízkém východě, jehož úředním jazykem je hebrejština 
a arabština

11. Antický filosof, který založil školu Akademii
12.  Radikální kněz, politik a vojevůdce, který od roku 1426 stál v čele 

táborského svazu, a který padl v bitvě u Lipan
13.  Obyvatelé žijící v 15. století na státním útvaru v Jižní Americe 

na území dnešní Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolívie, Chile 
a Argentiny

14. Člen skupiny The Beatles
15.  Keř potřebující slunné stanoviště, využívá se v lidovém léčitelství, 

vyrábí se z něj med, olej, džem a jiné
16.  Týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit po ledu své ka-

meny co nejpřesněji do vyznačeného prostoru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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It´s time…

…to enable all scouts from all over 
the world to come together at the 13th 
World Scout Moot in Kenya where 
the spirit of the Founder and Chief Scout 
of the World, Baden Powell lies

 …for the young peole to discover their 
full potential, serve the community 
and have fun with purpose, as they 
enjoy the Kenyan beaches, culture, safari 
and adventure

…it’s time to come to Africa, it’s time 
for Kenya.

Th e Kenya Scouts Association is pre-
paring to host the 13th World Scout 
Moot from 27th July to 7th August 
2010.

Th e Kenya Scouts Association is the 
largest youth movement in Kenya with 
over 300,000 scouts and over 20,000 
scout leaders. Th e World Scout Moot is 
a gathering of young adults aged 18–25 
years who come together to share 
experiences and participate in off ering 
of service to communities. If you are 
older you can attend as IST [Interna-
tional Service Team] staff  member. Th e 
World Scout Moot is held every four 
years and has been held twelve times 

before, the last one was held in Hwal-
ien, Taiwan China in 2004. Th is event 
is the fi rst Scout Moot to be held in 
Africa therefore making it a very special 
occasion for the whole continent. Th e 
event will draw 3000 participants from 
all over the world. Th e overall purpose 
of Rover Moot is to discharge service to 
their communities. Th ough it is done 
in the camping setting, the participants 
will spend most of their time doing 
services that respond to the contempo-
rary needs.

All the activities will be centered 
on the following topics: interna-
tional co-operation and understand-
ing (the participants will experience 
the Kenyan social-cultural diversity 
and interact with diff erent Kenya 
people in fi ve provinces), community 
service and development (the rovers 
will participate in projects centered 
on environmental conservation, wild 
life management and hygiene, health 
assistance provision and working with 
people with special needs), adventure 
in the wilderness (the participants will 
have an opportunity to navigate the 
Equatorial forest, the expansive Lake 
Victoria and the vast Kenyan Nyika 
plateau using minimal instruments and 
limited instructions) and leadership 
development (through expeditions, 

fun activities, community service and 
involvement in learning local confl ict 
resolution mechanism).

Th e article was taken over from the 
13th World Moot website

If you would like to find out more 
about 13th World Moot in Kenya, 

visit http://www.scoutmoot2010.org.

Some useful vocabulary 
from the text:

• Contemporary = dnešní, soudobý, 
současný (přídavné jméno)

• Diversity = rozmanitost, pestrost 
(podstatné jméno)

• Expansive = rozsáhlý, obsáhlý 
(přídavné jméno)

• Gathering = shromáždění, schůze 
(podstatné jméno)

• Movement = hnutí 
(podstatné jméno)

• To participate = účastnit se 
(sloveso)

• Resolution = řešení, rozhodnutí 
(podstatné jméno)

• Therefore = proto, tudíž, z toho 
důvodu (spojka)

• Ultimate = krajní, opravdový, 
konečný (přídavné jméno)
• Wilderness = divočina 

(podstatné jméno)

 KOMIKS

ULTIMATE DISCOVERY
13th World Scout Moot 2010 in Kenya
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Nevím jak vy, ale já jsem se vždycky při 
shánění vlčat do houfu ptal sám sebe, 
co asi dělají normální lidé mého věku. 
Na jaře tohoto roku se nám na ústředí 
dostaly do rukou výsledky rozsáhlého 
výzkumu, který realizovala na školách 
organizace Člověk v tísni. Říkali jsme 
si, jak to nejlépe využít, a protože jsme 
odvážní, vymysleli jsme taky takový 
výzkum, nebál bych se říci sociologic-
ký, a ještě lépe srovnávací, jehož vý-
sledky by nám ukázaly, zda jsou skau-
ti v něčem odlišní. Výzkum se týkal vě-
kové kategorie 15–20 (dále R&R). 

Pár slov o životním stylu

Co a jak často dělají R&R? 
Kdybychom stejnou tabulku udělali 
za onen vzorek „normálních mladých 
lidí“, zjistíme, že na prvních dvou mís-
tech je to stejné. Stejně jako skauti po-
slouchají hudbu a komunikují s přá-
teli. Už ale na třetím místě bude vel-
ký rozdíl. Skauti hodně času trá-
ví „chozením do kurzu/kroužku“, což 
je pochopitelné ☺. R&R také mno-
hem méně tráví čas u televize nebo na-
kupováním v obchodních centrech. 
Ale také například méně chodí na bri-
gády. To má zjevnou souvislost s tím, 
že velká část z nich pracuje u oddílů 
(viz dále). Obecně bych to shrnul tak-
to: zkuste si představit, že každý člověk 
svůj čas rozděluje na část aktivní a pa-
sivní. R&R mají oproti „normálním“ 
trochu větší tu aktivní část. Pracují čas-
to u svých oddílů, ale ne na úkor ji-
ných aktivit, ale spíše na úkor té pa-
sivně trávené části svého času. 

Jak se RaR zajímají o svět 
kolem sebe?

Získávání informací
Pokud bych měl pojmenovat hlavní 
rozdíl, pak je to jistě v míře používání 
internetu, který R&R používají vý-
razně více. Pro „normální“ je hlavním 
zdrojem informací televize a teprve po-
tom internet. U R&R je to naopak. 

Vnímání a řešení problémů
Vnímání problémů jsem řešil na třech 
úrovních: místo, kde žiji; ČR; svět. Po-
pravdě řečeno, R&R i „normální“ vní-
mají v podstatě stejné problémy. Na 
lokální úrovni je nejvýraznější „sou-
žití s romskou menšinou“, na úrov-
ni ČR je to politická reprezentace a ko-
rupce, na úrovni světa pak války a kon-
fl ikty. U obou srovnávaných skupin je 
zajímavé poměrně malé odhodlání pro-
blémy aktivně řešit, přičemž nutno říci, 
že u R&R je toto odhodlání poněkud 
vyšší. Pozorného čtenáře na první po-
hled jistě zaujme zvláštní fakt, že pro-
cento odhodlaných roste se vzdáleností 
od problému, tedy od lokálních ke svě-
tovým. Stejný trend je i v populaci „nor-
málních“. Těžko říci, proč tomu tak je. 
Myslím si, že mladí lidé mají možná 
více „návodů“ k řešení globálních pro-
blémů. Třídění odpadu, organizace sbí-
rek pomoci chudým oblastem apod. 
Nicméně má někdo „návod“ jak řešit 
kriminalitu v místě bydliště? 

Jak funguje rovering 
v Čechách? 

Působení u oddílů a čas na rovering
Výzkum ukázal jednu naprosto zásadní 
věc. Celých 80 % ze zúčastněných 
R&R pracuje aktivně někde u od-
dílu. Vede jej, dělá zástupce nebo ale-
spoň pomáhá. Další, co s tím souvisí, 
že cca 70 % z oslovených dá přednost 

akci s oddílem před akcí kmene. To 
jsou na první pohled vysoká čísla, která 
přinášejí hned několik zásadních otá-
zek pro připravovaný „Nový program 
pro R&R“. 
•  Kolik mají R&R času na samotný ro-

vering?
• Patří působení u oddílu k roveringu?
•  Čemu mají dávat R&R přednost –

aktivitám s oddílem nebo s kmenem? 

Kmeny jako forma roveringu
Přibližně 70 % dotázaných uvedlo, že 
jsou členy kmene nebo nějakého spo-
lečenství R&R. Běžná délka existence 
kmene je cca 2 roky. Cca 70 % dotazo-
vaných bylo při tom, když kmen vzni-
kal a lze tedy mluvit o tom, že 70 % 
kmenů je generačních a 30 % zbylých 
existuje napříč generacemi. 

Závěrem

Výzkum přinesl celou řadu informací 
a při nejlepší vůli je možné sem do 
Kmene formou článku dostat jenom 
jejich zlomek. Nicméně věřím, že jako 
návnada pro celkové výsledky, kte-
ré budou zveřejněny na Skautské kři-
žovatce (http://krizovatka.skaut.cz), to 
takto stačí. V případě zájmu o další in-
formace je možné mne kontaktovat na 
e-mailu milos.riha@junak.cz.

Děkuji všem, kdo mi pomohli tento 
výzkum realizovat. 

Miloš Říha – Šípek (24 let), Praha

NORMÁLNÍ MLADÍ LIDÉ 
vs. normální mladí skauti
Srovnávací sociologický výzkum aneb o tom, v čem se my roveři lišíme od normálních smrtelníků

Máš pocit, že váš kmen 
funguje dobře? 

(%) 

rozhodně ano 13
spíše ano 48
spíše ne 25
rozhodně ne 9
nedovedu posoudit 6



Kissing revolution

Jedním z důsledků Polibkové re-
voluce, rozsáhlé to reformy tradiční 
akce na podporu roverské tvořivosti 
„Polibek Múzy“, bylo i uspořádání ví-
kendového Symposia. Nápad se zro-
dil z předpokladu, že (krom Múzou 
intenzivně pronásledovaných šťast-
livců) se normální smrtelník k umě-
lecké tvorbě dostane tak maximálně 
v myšlenkách a přáních, a téměř nikdy 
své plány a nápady nezrealizuje. Běžná 
každodenní realita není kreativním po-
kusům právě nakloněna. Cílem Sym-
pozia bylo poskytnout zájemcům in-
spiraci, prostor, materiál a čas, aby ze 
semínek nápadů konečně mohla vy-
klíčit skutečná díla. 

Kruhy a kroužky

Většina akcí láká účastníky na nabitý 
a program, silné zážitky, běhaní po 
lese do úplného vyčerpání a podobné 

jiné radosti života. Symposium se vy-
dalo opačnou cestou a slibovalo do-
statek spánku, volný režim a spous-
tu neorganizovaného času. Nějakou 
strukturu ale přeci jenom musí mít 
i víkend určený pro bohémy, a proto si 
všichni potenciální účastníci již v elek-
tronické přihlášce vybírali jeden z kru-
hů, v němž část víkendu stráví. Každý 
kruh směřoval k jedné z tradičních vy-
jadřovacích metod, jako je např. fi lm, 
literatura či výtvarno, ale zároveň za-
hrnoval i netradiční aktivity typu so-
chání z PET lahví či land art. 

Za sedmero kopci 
na kouzelném zámku

Jako inspirační injekce neměly na 
účastníky působit pouze workshopy či 
lektoři, ale i samotné prostředí, v ně-
mž se Symposium konalo – zámek Za-
hrádky u České Lípy, jeho zahrada 
s altánem a starým skleníkem a krás-
ná okolní krajina. V prostorách zám-

ku jsme bydleli, jedli, spali i tvořili, 
a místní genius loci se podepsal jak 
na výsledných dílech, tak i na čarovné 
a poetické atmosféře celé akce. 

Kdo netvoří s námi…

Páteční večer byl krom seznamování 
věnován obecnější diskuzi o mož-
nostech, jak při tvorbě postupovat 
a jak pracovat s tématem. Během so-
botního dopoledne se účastnictvo 
i instruktorstvo zacyklilo do jed-
notlivých kruhů a věnovalo se work-
shopům a „zkoušení“ vyjadřovaích 
technik nanečisto, odpoledne a večer 
pak byly vyhrazeny individuálnímu 
přemýšlení a tvoření. Ti, kteří se pus-
tili do nějakého opravdového opus 
magnum, pokračovali ve svém úsi-
lí až do pozdních nočních hodin, a ti, 
kteří si již svoje „odtvořili“, si vybrali 
některý z nabízených programu (po-
slech Beethovena, promítání fi lmu 
apod.), nebo se snesli z uměleckých 

Účastníci Symposia si mohli zkusit natáčení krátký film, sochání z pórobetonu, vysypávání man-
dalu či na tvorbu landartové dílo. Zajímá-li vás, jak vypadal celý múzami prodchnutý víkend, pře-
čtěte si následující článek a nechte se inspirovat k vlastní tvorbě.

SYMPOSIUM
a jeho zámecká 
inspirace
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výšin do příjemné přízemní reality 
táboráku s kytarou, špekáčky, lilky 
a topinkami. 

Výstava všude možně

Ačkoliv jistě existují umělci tvořící si 
tajně do šuplíku, účastníkům Sym-
posia nebylo dopřáno si všechna 
svá díla ututlat pro sebe – alespoň 
jedno bylo žádáno na nedělní do-
polední výstavě. Každý kruh využil 
jiné místo: výtvarníci obložili kres-
bami a sochami zámecké schody, fi l-
maři promítali své výtvory v hlu-
binách sklepení, bubeníci bubnovali 
na nádvoří a land-artisté tvořili i vy-
stavovali v blízkém lesíku. Úroveň 
děl, která vznikla v omezeném čase 
a s omezenými prostředky, a navíc 
na zadané téma („Kouzlo“ – téma 
letošního Polibku) vyrazila dech 
jak organizátorům a lektorům, tak 
účastníkům navzájem. Důležitou 
součástí „výstavy“ byly i diskuze 

o dílech a zpětná vazba od lektorů, 
díky nimž se nám podařilo rozkrýt 
i hlubší významy jednotlivých děl. 

Chcete vidět, do jakých výšin se 
může vyšplhat česká roverská kre-
ativita, má-li k tomu jen trochu 
vhodné podmínky? Přijďte na vy-
hlašovací večer Polibku v rámci Mi-
kulášského víkendu (část výtvorů 
ze Symposia tam určitě bude mož-
né obdivovat), a nebo nastavte svou 
vlastní tvář či rty přízni Múzy a při-
jeďte také tvořit, protože doufejme, 
že není všem Sympoziím konec.

J. P. Poncarová – Veve (21 let), 
Louny/Praha

http://poncarova.cz

Foto: Zdeněk Chaloupka – M. P.

Více informací na 
http://skaut.cz/polibek

Èerné historky jsou 
tajuplné, pochmurné 
a zapeklité detektivní 
pøíbìhy. Zároveò je to 
originální spoleèenská 
hra. Vyøešte hádanku! 
Jen jeden hráè zná celý 
pøíbìh. Ostatní znají jen 

èást a pomocí dobøe míøených otázek se snaží odhalit, 
jak se pøíbìh doopravdy stal. Vyzkoušejte Èerné historky 
1, 2 i 3.

Hra pro 2 a více hráèù od 12 let 
s témìø neomezenou dobou zábavy.

CARCASSONNE

Žádejte tyto a mnoho dalších 
spoleèenských her 

za výhodné ceny pro váš oddíl.
Kontakt: Tel.: 272656610, 
e-mail: tabory@mindok.cz

www.mindok.cz

KDE LEŽÍ
 KOT H LKY

Asi každý ví, že Ostrava 
leží na východ od Prahy. 
Ale víte, které z tìchto 
mìst leží severnìji? A kde 
vlastnì leží ty Kotìhùlky? 
Staèí si zahrát tuto hru 
a dozvíte se to! Poznejte 

Èeskou republiku v této 
zemìpisné høe. Vyzkoušejte také hry Kde leží Uppsala, 
Kde leží Kulíkov a Kde leží Øáholec.

Hra pro 2 - 6 hráèù od 10 let 
s dobou hraní 20 - 30 minut.

ERNÉ
 HISTORKY

Jedna z celosvìtovì 
nejoblíbenìjších 
spoleèenských her pro 
celou rodinu. Univerzální 
hra pro úplnì všechny 
bez ohledu na vìk nebo 
schopnosti. Úspìch ve høe 
mùže pøinést soupeøení i 
spolupráce. Hra je zvláštní 

také tím, že herní plán se tvoøí v prùbìhu hry a pokaždé 
jinak. Vyzkoušejte také nìkteré ze sedmi rozšíøení.

Hra pro 2 - 5 hráèù od 8 let 
s dobou hraní 30 - 45 minut.
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VÝROBA MASEK

Masky se objevily ve všech kulturách 
po celém světě. Vznikly při prvních 
primitivních obřadech, z nichž se vy-
vinulo i samo divadlo. Mají sílu pře-
měnit svého nositele v jinou bytost 
tím, že změní jeho vzhled. Masky jsou 
vlastně tváří na jiné tváři, respektive 
maskou na jiné masce. Nebo naopak 
mohou být originálním způsobem se-
bevyjádření. Záleží jen na nás, jak je-
jich význam uchopíme… 

Postup výroby masky

Pracujeme ve dvojicích vleže na ka-
rimatce či koberci, s hlavou pod-
loženou ručníkem, kdyby nám sté-
kala voda. Při maskování na „mas-
kovaného“ pořád mluvíme a po-
pisujeme mu, co právě děláme, aby 
nebyl naším dotykem překvapený. 
Před započetím práce si domluvíme 
signál, kterým by maskovaný pří-
padně dal najevo nepříjemné pocity. 

Pokud se „maskovaný“ necítí dob-
ře, hned práci zastavíme a masku ra-
ději sundáme, i když ještě není ho-
tová. Výroba jedné masky trvá při-
bližně 30 min. Vhodné je pracovat 
ve skupinách max. 20 osob, u dětí 
méně (je to náročnější na pozornost 
i komunikaci). 

Obr. 1: Co potřebujeme: Příjemné 
prostředí, adekvátní teplotu místnosti, 
karimatku, ručník, misku s teplou vo-

Vyrobte si se svým kmenem či oddílem masku ze sádry a využijte jí třeba pro silvestrovské divadlo

1 2 3

6

4 7

8 9 10

5
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dou, mastný krém (např. indulonu), 
papírové kapesníčky, sádrový obvaz (se-
hnat se dá ve zdravotnických potřebách 
nebo v lékárně, vystačí na 3–4 masky), 
relaxační hudbu, nůžky, staré noviny 
nebo látku.

Obr. 2: Nastříhejte si sádrový obvaz 
na 2–2,5 cm široké 7 cm dlouhé pás-
ky, misku naplňte vodou a vše si roz-
ložte na staré noviny (látku) za hlavou 
ležícího „maskovaného“. Po ruce mějte 
ručník a papírové kapesníčky. 

Obr. 3: „Maskovaného“ natřete kré-
mem. Musí ho být souvislá bílá vrst-
va. Nejvíc krému by se mělo vetřít do 
obočí a na rty, kde je riziko poškození 
sádrou největší. Nepříjemné pocity pá-
lení, které se s větší vrstvou krému mo-
hou vyskytnout, obvykle zmizí při při-
kládání sádrových obvazů. 

Obr. 4: Oči má „maskovaný“ po dobu 
sádrování zavřené. Víčka se krémem 
nenatírají. Aby nedošlo k poškození, 
přikládají se v jedné vrstvě kousky 
papírových kapesníků či vatových 
tamponů. 

Obr. 5: Pokud je „maskovaný“ dů-
kladně natřený a má překryté oči, na-
močíme krátce kousek obvazu do vody, 
oklepeme o okraj a začneme přikládat 
na obličej.

Obr. 6: Sádra by se měla co nejméně 
dotýkat vlasů, aby se při sundávání ne-
odtrhávaly spolu s maskou. Kousky 
přikládáme tak, že okraje se lehce pře-
krývají. Obvaz uhlazujeme.

(Oči překrýváme průběžně. Jsou kry-
ty vrstvou papíru, takže jim nemůžeme 
ublížit sádrou, vodou, ani větším tla-
kem. Ten je občas potřeba k tomu, 
abychom na masce dobře vytvarovali 
nadočnicové oblouky a koutky očí.)

Obr. 7: Nos lepíme z menších kous-
ků, necháme volné nosní dírky k dý-
chání (domodeluje se po sundání mas-
ky) – po domluvě je možné nechat vol-
ná i ústa, záleží na pocitech každého. 

Rozhodně nevkládejte do úst či nosu 
žádné trubičky a hadičky . 

 (Ústa je dobré nechat na konec, aby 
s námi mohl „maskovaný“ komuni-
kovat. Pod maskou se může i usmívat, 
ale musí tak vydržet dalších 10–15 mi-
nut! ☺) 

Obr. 8: Masku je dobré udělat ze dvou 
vrstev, aby byla pevnější.

Obr: 9: Po dobu, kdy maska schne, od 
„maskovaného“ neodcházíme, ale se-
díme vedle něj.

Obr. 10: Masku sejmeme, jakmile je 
téměř tuhá. „Maskovaného“ vyzveme, 
aby si položil dlaně na tváře, jemně na-
foukl tváře, pod maskou se zašklebil, 
zamračil, zapitvořil…☺ Maska se po-
stupně odloupne. Pokud je přichycená 
na vlasech, pomůžeme. Necháme jej 
tento okamžik prožít, rozkoukat se, 
prohlédnout si masku. 

„Maskovaný“ se utře a umyje, my do-
modelujeme spodní část nosu a dáme 
masku sušit na topení nebo na slunce. 
Schnutí trvá přibližně půl dne. I po-
tom je maska velmi křehká a náchylná 
ke zničení. 

A co dál?

Pomalování masky

– Každý pomaluje svoji masku tak, jak 
sám sebe vidí.

– Naši masku pomaluje někdo jiný 
tak, jak nás vidí on.

– Kombinace obou variant – vnitř-
ní stranu masky si pomalujeme sami, 
vnější si necháme pomalovat od ně-
koho jiného.

– Masky můžeme pomalovat tak, aby 
vyjadřovaly určité postavy, emoce nebo 
vlastnosti (Ctnosti a Neřesti, apod.)

Výroba papírové masky

Sádrovou masku vytřeme silnou vrst-
vou krému, opatříme si tenký balící 
papír či papírové kapesníky a lepidlo 
Herkules ředěné vodou. Vrstvu kré-
mu potřeme štětcem se zředěným le-
pidlem a opatrně klademe tenký pa-
pír. Opakujeme třikrát – a mezi dru-
hou a třetí vrstvu papíru vložíme 
v oblasti uší stuhy na zavazování. Pa-
pírovou masku necháme uvnitř sád-
rové masky uschnout a poté opatrně 
vyjmeme. Papírovou masku můžeme 
také pomalovat.

Jitka Mozorová (23 let), Třebíč/Brno
Foto: Adam Čajka

Silvestrovské divadlo 
s maskami

Sádrové nebo papírové masky 
můžeme využít jako výtvarný prvek 

pro hru divadla na silvestrovské 
výpravě. S menšími sáhneme 

například po nějaké veselé hře 
se zvířátky, s většími můžeme 
vytvořit vlastní scénář nebo se 

inspirovat klasikou (antické hry, 
W. Shakespeare, Moliere, 

C. Goldoni a další)

Upozornění a doporučení

• Nepouštějte se do výroby masek 
jen podle tohoto popisu. Nejdříve 
si výrobu na sobě vyzkoušejte. Ne-
zapomeňte, že vlastní prožitek je 

největší zkušeností. 

• Do výroby masky nikoho nenuťte!
Pokud se děti (i dospělí) bojí, 

je dobré udělat první otisk 
na hřbetě ruky. 

• Každou dílnu zakončete reflexí 
– nechte děti i dospělé vypovídat 

z toho, co cítily, co si myslely, co se 
jim líbilo a co nelíbilo. 

• Nezapomeňte, že tvorba masek 
by měla být vždy příjemným 

a obohacujícím zážitkem!
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ROVERSKÝ LESNÍ KURZ
Svatoplukovy pruty

Sdílení a sdělování

Určitě to znáte: vrátíte se z cest, na kte-
rých jste toho mnoho poznali a zažili, 
dostali jste spoustu nápadů. Chcete se 
o svou zkušenost předat kamarádům, 
doma… a ono to neleze. Když už dáte 
zážitek do slov, cítíte, že to nějak nemá 
ty barvy, které jste viděli, vůně, které 
jste cítili, zvuky, které jste slyšeli, nad-
šení, které vámi cloumalo. Nejde to 
prostě sdělit. 

Podobně je tomu i u roverských kur-
zů. Sdělované zážitky nemají sílu sdí-
lených. Po návratu s našimi nápady 
můžeme narazit do zdi nedostatečné 
motivace. Proto je těžké rozhýbat či 
měnit kmen sám. Rada je jednoduchá: 
Nebuďte na to sami! Vězte, že již kníže 
Svatopluk věděl, že není nad sílu spo-
jených prutů. 

Svatoplukovy pruty 

jsou lesní kurz, který je určen ro-
verským kmenům. V letošním roce 
oslavil své první kulatiny. Minimální 
počet účastníků z kmene jsou tři, 
je-li vás z kmene více, zvyšuje se prav-
děpodobnost, že se vám letní nápady 
podaří přetavit v činy. To je také cílem 
kurzu: inspirovat v oblasti roverského 
programu, vedení a fungování kmene 
a služby. Členové kmene se podle pre-
ferencí rozdělí do tří prutů, své zážitky 
z jednotlivých z nich pak splétají v ča-
se, který tráví společně. S jinými kme-
ny vyměňují úvahy a zkušenosti.

Jedním z celokurzových programů, 
kde není rozdílu mezi pruty ani kme-
ny, je i duchovně fi lozofi cky zaměřený 
večer Sofi in minisvět. Na louce seděli 
pod hvězdnou oblohou čtyři fi losofové 
z různých staletí…

Eva Malířová – Dajda (29 let), Brno
Foto: Jan Bičovský – Chosé

Hledáte ten správný letní roverský kurz a je vás víc? Tak Svatoplukovy pruty možná budou tím 
pravým pro vás. Přesvědčte se sami.

Více na http://pruty.skauting.cz/

Krásná pruťácká trička nejsou rozhodně jedinou výhodou, proč na kurz jet

 KOMIKS
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HLEDÁTE ZAJÍMAVOU aktivitu pro svůj oddíl 
NEBO KMEN NA zimní večer k zamyšlení?

Název programu: 
Sofi in minisvět

Časová dotace: 
1 hod 30 min.

Cíl: 
S ohledem na dramaturgii kursu po-
skytnout účastníkům prostor pro 
osobní zamyšlení a zklidnění, při-
vést účastníky k zamyšlení nad té-
maty s širším přesahem jako al-
ternativu k bohoslužbě.

Charakteristika programu:

Pomůcky a příprava: 
Rozcestník – jeho výroba, materiál 
pro jednotlivé role k fi losofi i a živo-
tu fi losofů (Sofi in svět a jiné) – jeho 
příprava a studium rolí, svíčky

Počet účastníků: 
cca 20

Popis aktivity: 
Ve vybraném prostoru je umístěn 
rozcestník, který účastníky nasmě-
ruje k jednomu z fi losofů, jimiž jsou 
Platón, René Descartes, Jean-Paul 
Sartre a Jean Jacques Rousseau. Ti 
jsou od sebe nepříliš daleko, ale tak, 
aby na sebe neviděli.

Každý z fi losofů řeší problém vzta-
hující se k jeho pohledu na svět 
a požádá účastníky o pomoc při hle-
dání odpovědí. Drobnou motivací 
a vstupem pro účastníky je malá 
etuda instruktora, ve které účast-
níkovi nastíní naléhavost, se kterou 
ho problém trápí.

Platón – Existuje lidská duše? Co 
ji tvoří?

Descartes – Jak poznávám svět ko-
lem sebe? Kdy můžu říci, že něco 
znám?

Rousseau – Co je to morálka? Jak se 
tvoří a z čeho vychází?

Jean-Paul Sartre – Je člověk svo-
bodný? Je naše jednání předurčeno, 
nebo záleží na naší vůli? Co nás 
v naší svobodě omezuje?

Forma programu je volná, prů-
běh na stanovištích řídí instruktoři. 
Není nijak stanoveno, jaký počet 
stanovišť má účastník projít a ko-
lik má na kterém stanovišti strávit 
času, či zda musí využít všechen čas. 
Jen pro orientaci oznamuje gong po 
čtvrtinách uplývající čas, aby měli 
účastníci šanci navštívit všechny fi -
losofy. 

Každý fi losof-instruktor se toho 
chopil po svém. Rousseau vyprávěl 
posluchačům příběh, v němž měli 
posoudit chování jednotlivých po-
stav. Poslal je pryč, aby se nad otáz-
kou zamysleli. Pokud se vrátili, kon-
frontovali nalezené teze s Rous-
seauovým (ne instruktorovým) po-
hledem či pohledem jiných účast-
níků ve formě zjednodušené dis-
putace. 

Platón se představil a ptal se po 
duši.

Descartes zase vycházel z toho, co 
návštěvníci vidí. Co to tam sví-
tí? Jste si jistí? Je to vaše vlastní zjiš-

tění, nebo vám to někdo řekl? Kolik 
z hromady kuliček jednotlivých vě-
dění je naše vlastní poznání? 

Sartre příchozím připaloval dout-
níky, v jejich záři nad pomyslným 
kavárenským stolem kladl otázky, 
které ho trápí, a na oplátku před-
kládal své úvahy. Když Bůh není, 
jak najít smysl života, není-li před-
určen? Kdo mi ho určuje? Kdy jsem 
svobodný? Kdy jsem manipulován 
vnější morálkou?

Rizika programu: 
• vysoký nárok na osobu instruktora 
a jeho sblížení s tvorbou fi losofa 
– částečně lze odstranit přípravou, 
důležitá je i vhodnost vybraného fi -
losofi ckého proudu a instruktorovo 
ztotožnění s ním tak, aby působil 
věrohodně. V našem případě řešeno 
výběrem fi losofů „na míru“ oslo-
veným instruktorům

• neproporcionální rozdělení účast-
níků – stav, kdy se všichni účastníci 
nahrnou na jedno stanoviště a ostat-
ní jsou prázdná, částečně je možné 
řešit rámcovou dohodou, např. že 
při více než šesti účastnících posílá 
fi losof nově příchozí dále, ale ne-
musí být stanoveno rigidně (pokud 
je to ku prospěchu věci)

• počasí – třeba zohlednit základní 
tělesný komfort, pro případ nepříz-
ně počasí vytipovat místa na „mok-
rou variantu“
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Stala se mi nedávno velmi zvláštní věc. 
Kdybych někdy pochyboval o mož-
nosti zázraků, tak tohle by byla přesně 
ta situace, která by mne o jejich exis-
tenci zcela jistě přesvědčila. 

Jel jsem metrem a normálně vidím dva 
borce, jak si listují v časopise Roverský 
kmen, přesněji tedy v jeho experimen-
tálním zářijovém čísle. Koukám jak „vy-
oraná myš“! Situace byla ještě o to zá-
zračnější, že oba měli nalistovanou strán-
ku s informacemi o Roverském odboru. 
To mne konsternovalo natolik, že jsem 
se pomocí několika nenápadných pří-
skoků přiblížil a, přiznávám, s jistou mí-
rou neslušnosti naslouchal jejich hovoru. 

„Hele vole, co je sakra roverskej od-
bor?“ to byla ústřední věta, kterou jsem 
zaslechl. Už jsem měl na jazyku od-
pověď, jenže právě v tu chvíli se ozva-
lo známé: „Ukončete výstup a nástup, 
dveře se zavírají!“ 

A já jsem, s odpovědností sobě vlastní, 
a také trochu pod hrozbou nehynou-
cího hněvu starosty Junáka, se kterým 
jsem měl mít sraz (a který je nesmírně 
až nesnesitelně dochvilný), vystoupil.

Slíbil jsem si tedy, že se pokusím do 
příštího čísla Kmene, a případně do 
těch dalších, něco o tom našem od-
boru napsat, abych tu otázku nenechal 
bez odpovědi.

…Tedy několik vět 
o Roverském odboru (RO)

RO byl, je, a dá-li Bůh, tak ještě ně-
jakou dobu bude parta lidí, kteří mají 
zájem podnikat něco s roveringem na 
celostátní úrovni. Existuje již od deva-
desátých let a vystřídalo se v něm po-
měrně velké množství různých osob-
ností, z nich některé jsou dále v Ju-
náku aktivní, třeba José (starosta Ju-

náka) či Permoník (zahraniční zpra-
vodaj VRJ) a další. 

RO spolupracuje s ústředními orgány 
Junáka a stará se, aby ústředí nebralo 
ve svém rozhodování rovery na hůl. 
Třeba to, že právě držíš a čteš tento ča-
sopis, je do jisté míry zásluha RO. 

Scházíme se zhruba jednou za měsíc 
a řešíme různá aktuální témata, o kte-
rých je třeba rozhodnout. Když tohle 
píšu, jsem zrovinka na cestě do Par-
dubic, kde budeme probírat například 
to, jak co nejlépe zajistit organizátory 
pro další Obrok, zda změnit nebo ne-
změnit název celostátní akce „Kap-
ka“, aby se to nepletlo s „Kapkou na-
děje“(což byla pěkná zlodějina), kdy 
a o čem bude další Roverská porada, 
nebo zda a jak oživit Rovernet. 

Rádi také přijedeme na jakoukoliv 
roverskou akci, regionální setkání 
nebo kurz a budeme si povídat o ro-
veringu v Čechách, o zahraničních 
možnostech či o tom, jak dělat ro-
verské programy. 

Pro tentokrát tedy už je to všechno, 
ale snad se na této stránce nepotkává-
me naposledy. Přejeme příjemný ro-
verský rok 2010 a těšíme se někdy 
na viděnou.

Za RO Miloš Říha – Šípek (24 let), 
Praha

DO RO MŮŽEŠ PATŘIT I TY. 
Pokud máš chuť a čas se zapojit, 

najdi si na www.skaut.cz/rovernet 
stránku RO. Tam jsou uvedena 
všechna témata, kterými se RO 
zabývá, nebo se alespoň chce 

zabývat.  Pokud tě něco osloví, 
neváhej nám napsat na 
rovertym@gmail.com.

O těch, kteří se starají o náš program a také o to, aby nás – rovery nikdo nebral při rozhodování na hůl

Usměvavý Roverský odbor

TAJEMNÝ ROVERSKÝ ODBOR?
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Na obrázku jsou grafi cky znázorněny 
souvislosti a provázanost kostry rover-
ského programu. Vymezení roveringu 
se odkazuje na Úmluvu o českém ro-
veringu a stanovuje tak krajní hranice, 
toho co ještě je rovering. Uvnitř se na-
cházejí dvě velké skupiny. Nástroje 
– aktivní část programu, konkrétní ak-
tivity. A Podpora – takzvané pasivní 
nástroje, tedy teoretický základ k ak-
tivitám. Skupiny provazuje bílá cesta, 
začínající kompasem – nasměrováním 
rovera na cestu roveringem a průběž-
nou motivací, jeho udržením na této 
cestě. Cesta vede k barevnému kolu 
– pracovně koláči. Ten kategorizuje 
podobně jako oblasti stezky ve skaut-
ském věku, jednotlivé části programu 
ve věku roverském. Nástroje, v zá-
vislosti na rozsahu, budou obsahovat 
určité části tohoto koláče a bude moci 
je různě kombinovat. Tento systém by 
měl zaručit, že roverský program bude 

komplexní, přesto individuální. Kaž-
dý si tak v rámci NRP bude moci najít 
svou vlastní cestu. 

Podrobný materiál o kostře roverského 
programu můžete stáhnout v e-knihov-

ně na www.skaut.cz/krizovatka, nebo 
se dotázat přímo u týmu NRP.

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

Co přinesl čas a Nový program pro rovery

Co otřásá skautským světem (podle Julči)
Testování časopisů 
Během podzimu proběhlo testování 
skautských časopisů včetně Roverského 
kmene. Problémy časopisu podle prů-
zkumu bylo mimo jiné: „První v ur-
čité neschopnosti „prodat“ svůj obsah čte-
nářům.[…] Druhý problém je v určité 
neschopnosti dělat si legraci.“ Časopis 
má ale také své silné stránky, například: 
„Velmi pozitivně byla vnímána změna 
podoby časopisu, jeho rozšíření zvýšení 
úrovně psaného textu.“

Postavme Školu v Africe 
Skauti mají za sebou několik vý-
znamných akcí, příkladem za všechny 
je další ročník projektu Postavme ško-
lu v Africe. K 15. 10. 2010 se vybralo 
1 043 445,25 Kč. K částce se ještě bu-
dou připočítávat peníze z prodeje tri-

ček a z DMS. Přesto se zatím zdá, že to 
bude nemalý pokles oproti posledním 
ročníkům. Zato se ale podařilo zlo-
mit rekord v bubnování, uspořádat af-
rickou mši a Divadlo Na Fidlovačce za-
čalo hrát představení Benefi ce aneb Za-
chraňte svého Afričana. 

Kam se skauti chystají 
V blízké době se chystáme například 
na Betlémské světlo, ale i na několik 
zahraničních akcí – středoevropské 
jamboree ConCordia v Maďarsku, In-
tercamp v Německu a World Scout 
Moot v Keni. 

Skautský informační systém 
Nejen vysoké školy, ale i skauti už mají 
svůj informační systém. Jmenuje se 
SkautIs a běží již s ostrými daty. Slou-

žit nám bude jak k registraci členů, tak 
i k zasílání časopisů. 

Hledá se téma 
I když se to zdá být ještě za dlouho, 
pověřená skupina hledá téma příští-
ho Valného sněmu, který se uskuteční 
v roce 2011. Nápady všech jsou vítány!

Dominika Potůčková – Julča (21 let), 
Brno

Více informací najdete na 
http://www.skaut.cz/rovernet 

nebo na http://krizovatka.skaut.cz/
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1.  Jaká očekávání provázela obnovu hnutí v roce 1989? Naplnila se?
2.  Jací byli skauti krátce po revoluci?
3.  Jak se díváš na současné skauty?
4.  Pozoruješ ve skautském hnutí nějaké nové trendy? Pokud ano, hodnotíš je pozitivně či negativně?

JACÍ JSME? 
Skauti tehdy a teď

Skautské hnutí letos slaví významné výročí – 20 let od své obnovy. Ptali jsme se proto v první části 
těch, kteří si tuto dobu pamatují, a v druhé části těch, kteří byli tehdy ještě mladí. V obou částech 
nás zajímalo, jací se jim zdají být dnešní skauti a jaké trendy v současném skautingu pozorují. 

1. Moje očekávání v té době – možnost 
pro náš oddíl dělat lepší program, při-
hlásit se veřejně k věcem, které jsme do té 
doby dělaly skrytě… To se určitě naplni-
lo, oddíl funguje dosud. „Vysoká skautská 
politika“ mi v té době byla jedno, takže 
o těchto očekáváních nic říkat nechci.

2. Skauti byli hrdí. Někteří byli zahledění 
do minulosti a ostražití vůči okolnímu 
světu. Což se dá pochopit, ale není to 
dobrá startovací pozice pro rozvoj organi-
zace. Byli jsme hrdí na náš skanzen a ně-
jakou dobu trvalo, než jsme si rozmysleli, 
na co máme být hrdí a zachovat to a na-
opak co můžeme změnit a nic se nestane.

3. Přijdou mi ok ☺

4. Pozoruji různé věci a některé mi při-
jdou dobré, jiné špatné. Doufám, že 
se ukáže, že ty dobré věci jsou tren-
dy a ty špatné jen takové chvilkové vý-
střelky, které pominou. Za dobré věci 
považuji tvorbu nového programu ve 
všech výchovných kategoriích, změ-
ny ve vzdělávání, rozvoj personalistiky 
i debaty o identitě Junáka. Jako špatné 
mi přijde u některých akcí sklon k po-
vrchnosti a konzumu, neochota při-
jmout zodpovědnost na delší dobu… 
Ale celkově jsem optimista.

MARKÉTA ŘEZÁČOVÁ – MARKA 
(33 let), Praha, místonáčelní DK

1. Sám jsem v té době nebyl skau-
tem, ale dá říci, že ti, kdo očekávali, že 
se skauting obnoví ve své podobě z let 
šedesátých či dokonce poválečných, 
a že zůstane takový, jaký byl v době je-
jich dětství, byli patrně zklamáni, pro-
tože skautské hnutí u nás naštěstí není 
skanzenem. Kdo očekával, že hnutí 
bude hledat nové cesty, jak pracovat se 
současnými dětmi a mládeží, ten těžko 
může být zklamán.

2. Byli nadšení do práce. Tak, že po 
krátkou dobu ani nevadilo to, zda ten 
či onen býval u komunistů…

3. Jako na ty, kteří stále hledají cestu, 

jak sloužit dětem a mládeži, a přitom 
neopomínají své kořeny. Jsem v tomto 
ohledu asi moc velký optimista ☺.

4. Jako pozitivní hodnotím hledání 
nových cest při využití novinek: ať už 
co se sféry pedagogiky volného času 
týká, nebo i v oblasti vybavení. Občas 
mám ale dojem, že činovníci ve svém 
nadšení zapomínají na to, že v mno-
ha případech znalosti získané na skaut-
ských vzdělávacích akcích nestačí. Že 
je třeba se v oboru, který mne zajímá 
a kterému bych se chtěl věnovat tře-
ba jako instruktor, dále vzdělávat i mi-
mo Junáka. Přiznám se ovšem, že jsem 
asi nebyl jiný.

MAREK BÁRTA (42 let), Praha
šéfredaktor časopisu Skautský svět, 
člen Odboru duchovní výchovy



19

T
É
M
A

1. Před revolucí jsem chodil do od-
dílu a činnost mě velmi bavila, „pře-
klopení“ do skauta pro mě nebylo nic 

zvláštního, velikou část programu jsme 
měli stejnou i předtím.

2. Starší skautští vedoucí asi věnovali 
mnoho energie činnosti typické pro 
starší dobu. Kvůli svému věku ale ne-
mohu soudit, jací skauti tenkrát oprav-
du byli. Dle mého názoru tak tro-
chu mimo realitu, jako přízrak z dáv-
ných dob. 

3. Dnešní skauty bych daleko lépe za-
řadil do naší společnosti. Vyčnívají spí-
še jen v dobrém směru. 

Co se týká dnešních dětí, tak ty určitě 
nejsou tak poslušné a odolné jako dří-
ve. Ale zase působí, dle mého názoru, 
přirozeně. 

Jako organizace máme skvěle pro-
pracovanou metodiku vzdělávání. Kur-
zy, kde jsem byl, mají vysokou úroveň. 

Jen mi některé přednášky připadají spí-
še jako výcvik obchodního manažera 
než výuka člověka s citem pro věc. Ten 
dnes chybí spoustě vůdců – a možná 
i těm, co jezdí přednášet na kurzy, ale 
sami oddíl již nevedou. Takový cit by 
se měl učit a trénovat spíše než tabulky 
a time-management. 

4. Ano. Negativně hodnotím právě 
přehnaně marketingový pohled na naše 
hnutí. Další negativní trend je přemíra 
velikých akcí, konkrétně pro rovery. Je-
jich energie se tříští na mnoha mís-
tech najednou, nechce se jim do dlou-
hodobé činnosti, nezůstávají u oddílů.

Jsem ale optimista a myslím, že více 
trendů je pozitivních. Nové skautské 
prostory, společná databáze ubytoven, 
weby, upravené stezky, podpora ná-
borů, charitativní akce, to jsou všechno 
prima nástroje pro každého vůdce. 

BOHUMIL BOREŠ – BOBO (32 let)
Praha, oddílový vůdce

1. Nedávno jsem seděl u kafe se svou 
bývalou třídní profesorkou. Sdělila mi 
zajímavý postřeh. Prý za svůj kantorský 
život vysledovala, že my skauti jsme 

v životě nějací aktivnější než ostatní. 
Okamžitě mě napadla pochybnost, zda 
to nebyla jen společenská fráze. Nebo 
je skutečně vysledovatelné, že skauting 
člověka aktivizuje?

Já třeba vůbec nemám tendence vést 
aktivní život – kdybych dělal jen to, 
co se mi chce, pravděpodobně bych le-
žel doma v posteli, požíral čokoládu 
s marcipánem a pouštěl si jeden fi lm 
za druhým. Skauting (a nejen on) mi 
ale lenivé scénáře zásadně narušuje. 
A v tomto narušování pohodlnosti a le-
nivosti lze, myslím, hledat základ oné 
aktivizace, kterou skauting nabízí.

Skautská činnost samozřejmě nikoho 
před lenivostí automaticky neuchrání. 
Nabízí ale mnoho příležitostí, které nás, 
chopíme-li se jich, mohou vést směrem 
k aktivnímu, prospěšnému životu.

2. Rozebírání, v čem jsou skauti lepší 
(nebo horší) než „normální lidé“, 
mě štve. Myslím, že bychom si měli 
uvědomit, že jsme primárně lidmi. 
Společenské povinnosti máme na-
prosto stejné.

3. Těší mě snaha o modernizaci české-
ho skautingu – a to na všech úrovních, 
od činnosti jednotlivých oddílů až po 
záležitosti celostátní. Nadšení, jaké to 
provází, mě na jednu stranu těší, na 
druhou naplňuje určitou skepsí. Zdá se 
mi, že si vytváříme zvláštní „reformní“ 
životní styl, vyznačující se tím, že si 
cení více chuti měnit (či vymýšlet něco 
nového) než samotné věci, která je mě-
něna. Měli bychom si dávat bacha, co 
je skutečnou motivací pro naši prá-
ci – vlastní seberealizace (aneb láká mě 
dělat něco velkého) nebo opravdový 
zájem o věc (záleží mi na tom)?

1.  Jací jsme my – skauti?
2.  V čem se lišíme od běžných smrtelníků?
3.  Pozoruješ ve skautském hnutí nějaké nové trendy? Pokud ano, hodnotíš je pozitivně či negativně?

ALEŠ BĚLOHRADSKÝ – LIŠÁK (20 let)
Liberec, oddílový rádce a rover
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1. Obecně jsme úplně normální lidi. 
Skautská výchova nás možná v ně-
kterých oblastech uvažování posunula 

trošku dál (kéž by to tak bylo): třeba ve 
vztahu k vlastní zemi, světu, životnímu 
prostředí a lidem kolem nás. Mělo by 
nám na tom všem opravdu záležet a své 
snažení bychom měli upnout k tomu, 
aby se všechno zlepšovalo, nikoli co 
do kvantity a luxusu, ale co do kvality 
a poctivosti. Když se poctivě podíváme 
kolem sebe, i mezi skauty se najdou 
kariéristi, byrokrati a politikáři, pří-
liš liberální i příliš úzkoprsí, puntičkáři 
i nedotahovači; nejsme jen kamarádští, 
ochotní a spolehliví.

2. Vezmeme-li konkrétní skupinu mla-
dých lidí kolem dvaceti let, asi jsme 
jiní v poměru dobrovolnické prá-
ce, kterou vykonáváme. Rozumím 
tím jak vedení oddílů, tak činnost na 
středisku, organizaci větších akcí, in-
struktorování, práci na vyšších úrov-

ních Junáka. Samozřejmě by i dob-
rovolnictví mimo organizaci mělo být 
přirozenou součástí programu roverů 
a oldskautů. 

3. Mám pocit, že oproti době po re-
voluci, kdy jsme se snažili znovu na-
jít „ducha skautingu“ a vše probíhalo 
v rámci „návratu ke kořenům“, dnes 
je to hledání místa Junáka v sou-
časné společnosti. To je velice dů-
ležité, máme-li obstát a dosáhnout na-
šeho cíle – vychovávat mladé lidi, kteří 
jsou jejími právoplatnými členy. Snaha 
uplatnit nové myšlenky někdy Junák 
rozděluje, ale život je holt boj. Osob-
ně třeba kladně hodnotím dění kolem 
„nových programů“ pro všechny vě-
kové kategorie, včetně té roverské.

1. Jsme ochotní pomoci kdykoliv 
a s čímkoliv. Nebojíme se práce ani ná-
mahy, před cílem nás nezastaví únava, 
špatné počasí ani politická strana, kte-
ré jsme nepohodlní. Navštěvujeme pří-
rodu a ochraňujeme jí, vychováváme 
sebe i svěřené děti, není nám lhostejné, 
co se kolem nás děje. Hledáme hod-
noty, které nás přesahují. 

Chceš být skaut? Pak počítej s tím, že 
během pár let budeš v jedné roli rodič, 

kuchař, ekonom, instruktor horolezec-
tví či parašutismu, redaktor některého 
ze skautských časopisů, fotograf, pří-
rodovědec, ochranář, manažer a k tomu 
ještě zvládneš dobrovolničit v několika 
neziskových organizacích a pracovat.

2. Jak už jsem naznačila, skauti mají 
poněkud plnější diáře než běžní smr-
telníci. Jejich rodiče se musí takovému 
životu přizpůsobit. Časem pochopí, 
že jejich moudré rady si milované dítě 
k srdci nebere, čistým oblečením opo-
vrhuje a jogurty si do krosny nezabalí! 
Krom toho mají skauti specifi cký smysl 
pro humor, nadšení do mnoha věcí a je-
dinečnou schopnost přežít až několik 
týdnů bez počítače, zrcadla a friťáku.

3. V poslední době pozoruji, že je kla-
den důraz na výchovu dětí. Dítě už 
není bráno jen jako někdo, koho na-
učíme lodní smyčku, skautský zákon 
a letopočty z historie skautingu, ale 
jako někdo, koho vedeme k hodnotám 
a snažíme se o jeho rozvoj. Velmi se mi 
líbí nový skautský program. 

Na druhou stranu mám pocit, že se ně-
které roverské kmeny rozpadají, jejich 
aktivitou jsou srazy v hospodě a za-

jímavější činnost už neprovozují. Snad 
je to z nedostatku schopných vůd-
ců. Doufám, že nový program povede 
k tomu, že během několika let budeme 
mít dostatek lidí, kteří budou ochotni 
předat dál to, co jim bylo poskytnuto.

Za rozhovory děkuje 
Kristýna Drápalová – Kika (18 let), 

Praha

ELIŠKA HANZLOVÁ – PAMPELIŠKA 
(27 let), Brno

členka Roverského odboru

LUDMILA SIRKOVÁ – KOPŘIVA 
(18 let), Teplice

oddílová rádkyně a roverka MORSE

zm At ENo sTs e Vžd yt ý KáDv o:

.---/./-../-./.-//.-../--../../-.-././/--/.-/…/.-../.-//

.---/./-../-./.-//…-/./.-../-.-/.-//-.-./../-…/..-/.-.././/
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Když mi bylo jedenáct let, složila jsem 
na svém prvním skautském táboře slav-
ností slib. Opojný pocit, že prožívám 
něco podobného jako ušlechtilí chla-
pečtí hrdinové foglarovek, které jsem 
jako malá hltala, nedočkavá dalších 
vznešených slov o cti, přátelství a od-
vaze, mě však povznášel tak do konce 
prázdnin. Slib se mi spíše než uvědomo-
vaným závazkem stal pouhou vzpo-
mínkou, jasně ohraničenou večerem tá-
borového ohně. Až o několik let později 
jsem si začala uvědomovat jeho smysl. 
Myslím, že jsem v mnohém víceméně 
stále na začátku: pojmy Nejvyšší Pravda 
a Láska jsou přeci jen velmi náročnou 
materií k přemýšlení. Mnohé jsem však 
už pochopila – ráda bych, aby můj život 
byl více službou než hledáním zisku. 
Pátrání po příležitostech, jak tomu do-
stát, je na tom celém to nejjednodušší. 
Samo působení ve skautském hnutí se 
od určitého věku stává z velké části prá-
vě službou. Ale ani jinde není nutné se 
po příležitostech k ní příliš dlouho po-
ohlížet – právě naopak, nabízejí se samy 
všude kolem mě.

Demokracie – perpetuum 
mobile?

Před dvaceti lety se v naší zemi začala 
znovu rodit demokracie. S ní se vrátila 
i možnost znovu vstupovat do veřejné-
ho prostoru a mnoho věcí v něm mě-
nit. Smíme zakládat občanská sdružení 
všeho druhu, nic nám nebrání tvořit 
kvalitní kulturu, můžeme kontrolovat 
naše politiky. Záleží na každém z nás, 
jak veřejný prostor zařídíme. Není po-
chyb o tom, že má smysl to dělat co 
nejkvalitněji. 

Otevřeme-li dnes stránky kterýchkoliv 
novin, musíme konstatovat, že naši ro-
diče se této příležitosti nechopili nej-

lépe. Bohužel, navzdory všeobecné na-
ději, že teprve s naší generací přijdou 
lepší časy, ani my se k tomu příliš ne-
máme. Pro většinu z nás je maximální 
mírou angažovanosti připojení se k fa-
cebookovské skupině. Investovat čas 
a energii snaze o řešení problému, kte-
rý se netýká pouze nás či našeho nej-
bližšího okolí, nám připadá zbytečné . 
Svůj soukromý život od veřejného dění 
rádi oddělujeme.

Přitom je však již více než zřejmé, že 
demokracie nemůže existovat, pokud 
každý pracuje především ve svém zá-
jmu a jeho činnost nepřesahuje rámec 
snahy o vlastní pohodlné žití. Zvyk-
li jsme si brát ji jako jakési perpetuum 
mobile, fungující samo od sebe, bez 
potřeby naší iniciativy. Myslíme si, že 
jakmile ji tu jednou máme, tak je to 
napořád – jsme za vodou. Demokracie 
ale není věcí samozřejmou, je závislá na 
naší péči a strádá naší lhostejností.

Je tedy nutné převzít zodpovědnost, 
kterou s sebou nese naše svoboda. 
A to nejen prostou zodpovědnost za 
své myšlenky, slova a skutky, ale i zod-
povědnost jedné lidské bytosti vůči 
druhé, která vzniká tím, že spolu tvo-
říme jednu společnost, a která je před-
pokladem morálních vztahů mezi lid-
mi. Tou se zabývá i druhý skautský 
princip – povinnost k bližním. Mu-
síme ji přijmout právě v takové míře, 
v jaké jsme schopni si ji uvědomit. 

Jistě by se ozvaly hlasy, že z množiny 
příslušníků naší generace, které jsem 
v předchozí části označila za laxní, by 
se skauti měli vyjmout. Snad tomu tak 
je. Zpět k začátku – všichni jsme se 
přeci jako malí k jisté míře aktivního 
občanství zavázali skrze skautský slib. 
Činnost ve skautském hnutí na úrovni 
vůdců oddílů, instruktorů kurzů či or-

ganizátorů všeobecně prospěšných akcí 
nepochybně je službou a občanskou 
angažovaností. Péče o vlastní aktivní 
občanství a výchova k němu je silně 
zakotvena v myšlenkových základech 
skautingu.

Tleskala bych tomu, kdo pro rovery 
vybral heslo „Sloužím“. Vždyť stu-
dentská léta, roverský věk, jsou k tomu 
jako stvořená. Skrze službu se můžeme 
mnoho naučit a můžeme díky ní mno-
ho prožít. Není nutné rovnou svolávat 
demonstrace na Václavské náměstí, 
dá se toho dělat mnoho na úrov-
ni čistě lokální – opravit s kmenem 
zchátralou kapličku, zasadit se o bez-
bariérový vchod do knihovny, udělat 
veřejnou sbírku na psí útulek, vyvíjet 
tlak na místní zastupitele. Mně zná-
mé roverské kmeny, které se o něco ta-
kového pokoušejí, bych však spočítala 
na prstech jedné ruky a to i kdybych je 
umocnila na druhou. Projekt RO „Slu-
žebka“ skončil neúspěchem. Z vlast-
ního kmene mám zkušenost, že i pro-
stá pomoc na střediskové základně na-
ráží na tuhý odpor a neochotu. O pů-

Cože jsme to kdysi slíbili? A co naše heslo? Jsme připraveni? Sloužíme? A umí vůbec skaut žít 
ve svobodě? Potřebuje ho demokracie?
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sobení v nějakém občanském sdružení 
ani nemluvě. Čím to? Snad neexistující 
(či neznámá) metodika? Možná to, že 
na roverských kurzech se stále více sou-
střeďujeme spíše na budování osob-
ní harmonie než na budování spo-
lečenství mezi lidmi? Nebo se i v rámci 
našeho hnutí necháváme strhnout tla-
kem „trhu“ akcí, kde jsou ty, které se 
týkají služby, zpravidla nepříliš úspěš-
né? Anebo se chceme zkrátka jen bavit, 
jako všichni mladí kolem nás?

Nejsem si také jistá s tím, jak my, vůdci 
oddílů či kmenů, dovedeme své svěřen-
ce vychovávat k aktivnímu občanství. Já 
to moc neumím. Ačkoliv ve mně skau-

ting nepochybně pomohl vypěstovat ak-
tivní postoj k řešení problémů, ani pro 
mě samotnou nebyla skautská výchova 
impulsem k občanské angažovanosti. 
Z kurzů a příruček sice vím, kterak udě-
lat bezvadnou tabulku na roční plán 
a jak mají vypadat efektivní porady, ale 
tápu v tom, jak zodpovědně vychovávat 
k důležitým hodnotám. 

A přitom právě my máme takovou pří-
ležitost. Živé vztahy dětí a mladých 
lidí k vůdci i ostatním vrstevníkům by 
mohly vyvážit vliv, který na ně mají mé-
dia – ta totiž v současnosti obstarávají 
velký díl výchovy (a nestaví se k tomu 
dvakrát odpovědně). Většina z nás vy-

rostla ve svobodě a tak můžeme děti for-
movat bez návyků, které si s sebou z do-
by normalizace nesou naši rodiče. Utvá-
řet v nich schopnost kritického myšlení. 
Vést je k toleranci. Naše společnost na-
víc nutně potřebuje osobnosti, které se 
budou pevně stavět za své názory, pod-
ložené vyznávanými hodnotami. I pře-
sto, že se to dnes nenosí o nic více než 
před Listopadem. Nebojme se toho. 
(A nebojme se ani uměřeného patosu.)

Vždyť v tom všem máme tradici – náš 
skauting je „vytrpěný a vyvzdorovaný“.

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

Letos to bude čtvrtý a bohužel po-
slední rok, kterým organizuji pro-
jekt fi lmových klubů Jeden svět na 
školách. Jedná se o projekt spo-
lečnosti Člověk v tísni. Úkolem or-
ganizátora je jednou až dvakrát do 
měsíce uspořádat fi lmovou projekci 
dokumentárního fi lmu na své ško-
le. Člověk v tísni organizátorům po-
skytuje seznam fi lmů, ze kterých si 
mohou vybrat téma, které je zajímá 
(např. rasismus, ekologie, současné 
totalitní režimy či moderní dějiny) 
a o kterém chtějí udělat projekci. 
K dispozici je i spousta dalších ma-
teriálů: metodické listy, sociální spoty 
a podobně. Po projekci by měla ná-
sledovat beseda s odborníkem. Jeden 
svět na školách je však program pou-
ze pro středoškoláky, což je líto hlav-
ně mně – letošnímu maturantovi. 

Co se týče přípravy jedné projekce, 
není to tak složité: stačí pouze ob-
jednat fi lm, najít vhodného hosta 
na besedu (to trvá asi nejdéle), a po-
té už v den projekce jenom připravit 

promítací místnost a další drobnosti 
(např. občerstvení, dárek pro hos-
ta, …). Pokud by se vyskytl jakýkoliv 
problém, Jeden svět má svého ko-
ordinátora, který rád se vším poradí 
a pomůže. 

A důvod, kvůli kterému jsem se za-
pojila? Byl prostý: jednoduše mě tento 
projekt zaujal, ráda zkouším nové věci 
a ráda přispívám k tomu, aby se lidé 
dozvěděli o tématech, nad kterými by 
buď sami od sebe nepřemýšleli, nebo 
by se o nich zkrátka neměli kde do-
zvědět. 

Ze strany vedení školy byl projekt 
přivítán velice kladně, jedná se přeci 
o vzdělávací aktivitu. A ze strany pu-
blika? Velice rychle zjistíte, na co lidé 
takzvaně berou a na co ne. Například 
na problematiku skinheads jsme měli 
kolem šedesáti lidí a na Den Země 
a ekologii přišlo celkem osm diváků. 
Je důležité udělat si dostatečnou pro-
pagaci, mít hezké plakáty, napsat tře-
ba do regionálního tisku a pozvat 

všechny známé, které by to moh-
lo zajímat. V našem klubu třeba ješ-
tě zpestřujeme projekce tím, že po-
dáváme teplý čaj, který se hodí hlav-
ně v zimě. A jestli jsme měli také ně-
jaké problémy? Bez těch by to pře-
ce nebyla žádná legrace! Občas se sta-
ne, že zklame technika, proto je dů-
ležité si fi lm předem vyzkoušet – jest-
li se neseká, jestli funguje zvuk a po-
dobně. Jednou se nám také sta-
lo, že se pokazila objednávka fi lmu 
a ten nepřišel. Takže jsme v den pro-
jekce běhali z vlakového nádraží na 
autobusové, kam nám nakonec lin-
kou fi lm poslali a všechno dobře do-
padlo. To píšu hlavně proto, že všech-
no jde vyřešit! Tento program velice 
doporučuji, organizovat ho je zábava 
i ponaučení. 

Odměnou je, kromě spokojených di-
váků a možnosti seznámit se se za-
jímavými lidmi – hosty, také setkání 
organizátorů fi lmových klubů z celé re-
publiky, a někdy i setkání mezinárodní 
s mnoha skvělými fi lmy a odborníky. 

Pořádání Jednoho světa na školách
Tip, jak na roverské heslo „Sloužím“
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A také návštěva festivalu Jeden svět 
(festival dokumentárních fi lmů o lid-
ských právech) v rámci setkání, a to 
skoro zdarma ☺.

Nebojte se, a pokud jste středoškoláci, 
určitě se zapojte!

Jitka Boudová – Mafík (18 let), Louny

Více informací a kontakty 
naleznete na webu 

www.jedensvetnaskolach.cz.

Projekt Kdo jiný je určený, stejně jako 
pořádání fi lmového klubu Jednoho 
světa, středoškolákům. Stačí jen do-
mluvit se s pár kamarády nebo spo-
lužáky, vybrat si jedno z témat (ho-
mosexualita a queer, lidé se zdravotním 
postižením, neonacismus, opuš-
těné děti a bezdomovectví, šikana, zá-
vislosti, životní prostředí, …), tím au-

tomaticky i vyberete přiřazený fi lm, 
a pak už stačí jen sepsat cíle a program 
a vybrat vhodnou formu. Možné je 
uspořádat promítání a debatu, anketní 
nebo dotazníkový výzkum, kulturní či 
benefi ční akci, petici, happening nebo 
začít s osobním jednáním či lobbingem 
u místních zastupitelů. Se vším vám 
pomůže koordinátor. Pokud na pro-

jekt potřebujete nějaké peníze, je mož-
né zažádat i o fi nanční podporu. K dis-
pozici vám je i příručka, která je ke sta-
žení na webu. 

Projekt Kdo jiný?
Zajímají vás témata jako lidé se zdravotním postižením, neonacismus či závislosti? Chtěli byste 
někde přidat ruku k dílu, ale nevíte, jak na to, a chybí vám k tomu finanční prostředky? Tak přes-
ně pro vás je projekt Kdo jiný?.

Více informací naleznete na webu 
www.jedensvetnaskolach.cz, 

dále pak v levém menu Kdo jiný?

PRO VŠECHNY SKAUTY A JEJICH KAMARÁDY A RODIČE,
KTEŘÍ NAKOUPÍ DO 24. 12. 2009 V E-SHOPU  www.huskycz.cz
ZA POUŽITÍ NÍŽE UVEDENÉHO KÓDU, MÁME PŘIPRAVENOU SLEVU 10 %.
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10%
SLEVA

KÓD ZADEJTE PŘED VAŠÍM
NÁKUPEM DO KOLONKY

"HUSKY KLUB".

SLEVOVÝ KÓD:
749524

PRO VŠECHNY SKAUTY A JEJICH KAMARÁDY A RODIČE
SKVĚLÝ VÁNOČNÍ DÁREK!

NOVÝ STAN  |  SPACÁK  |  BATOH od HUSKY 

 INZERCE
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Jaká je podle Tebe mladá generace 
Čechů?

Zestejňujeme se. Životní styl k tomu 
vede. Stejná móda, stejný vkus, stej-
né zájmy, stejně trávený volný čas. Je 
velmi málo tzv. vážných lidí. Tím ne-
myslím ty, kdo nemají smysl pro hu-
mor, ale ty, kdo sebe v životě berou 
opravdově, kladou si otázky, vědomě 
některé věci odmítají a jiné dělají 
a jsou v tom důslední, kdo neoddělují 
své ideály od svého povolání například. 
A do třetice: každý věří jen sobě. Což 
v souvislosti s obojím předchozím vy-
znívá komicky, neboť je to jen sobecké, 
nijak originální či nezávislé.

Co Ti přineslo skautování? Dalo Ti 
něco pro Tvojí politickou činnost?

Víru. Chodil jsem do katolicky ve-
deného skauta. Celá léta jsem ráno 
v neděli vstával a jezdil na chatě sám 
několik kilometrů na kole do kos-
tela ministrovat. U nás doma nikdo 
do kostela nechodil. Mnohem později 
jsem mnoho z katolické ortodoxie pře-
hodnotil, ale potřeba víry už zůstala. 
Víru dnes ztotožňuji s idealismem, 
s přesvědčením, že dobro má smysl. 

Má smysl mít v dnešní době ještě 
nějaké ideály?

Jistě. To je právě v každé době stejné. 

Myslíš si, že naše generace má více 
ideálů než generace našich rodičů? 

Pochybuji o tom, ale měla by mít. Ide-
ály jsou dnes o něco povolenější, než 
byly za normalizace. Udržet si je ale 
znamená čelit neustálým pokušením, 
nabídce, řečeno ekonomicky. Je to té-
měř takto: buď ideály, nebo úspěch. 
Generace našich rodičů byla sice vy-
stavena tvrdšímu začátku, neboť ide-
ály znamenaly občas ještě i vězení, a at-
mosféra společnosti byla defi nována 
nevírou v cokoli. Nevírou v Boha dáv-
no, nevírou v socialismus nejpozději od 
vstupu bratrských vojsk, nevírou v přá-
tele od prvního udání, nevírou v rodiče 
od prvních voleb – a nakonec nevírou 
v sebe od prvního hlasování na schůzi 
SSM (pozn.redakce – Socialistický svaz 
mládeže). Ani my si dnes ale nevedeme 
o moc lépe, přestože jediný postih, kte-
rý hrozí za trvání na svém, je neúspěch. 
Ten je ale přeci jen dočasný.. Nevím, 
jestli je dost těch, které víra neopouští. 

Bylo pro Tebe přínosem, že jsi žil 
a studoval v zahraničí? Pokud ano, 
tak v čem?

Bylo, byť jsem si to tehdy vůbec ne-
uvědomoval a chtěl jsem neustále zpát-
ky do Česka. Umím mluvit, číst i psát 
anglicky i francouzsky, domluvím se 
i italsky. Ale zároveň jsem teprve ven-
ku získal silný vztah k našemu jazyku, 
protože jsem tam začal hodně číst. Vzal 
jsem domácí knihovnu z jedné strany 
ke druhé a přečetl všechno. Tahle vá-
šeň je pak už na celý život, což je skvě-
lé. I zkušenost s odlišným školstvím 
je samozřejmě užitečná, jak americký 
i francouzský způsob výuky hodně 
podporují diskusi v rámci hodin, učí 
přemýšlet, argumentovat, obhajovat 
své. Naopak na spolužáky příliš ne-
vzpomínám. Jak jsme byli z celého svě-
ta, tak jsme si kupodivu byli všichni 
podobní. Až to bylo nudné.

Vidíš nějaké výraznější rozdíly 
v hodnotové orientaci české a zá-
padoevropské mládeže? 

Právě v tom, že se tady stáváme jimi. 
Chodil jsem v zahraničí do vcelku tzv. 
elitních škol, a přesto jsem mnohem 
víc zajímavějších, protože různých, 
lidí potkal tady. V zahraničí nás v de-
vadesátých letech brali jako ty konečně 
vysvobozené z komunistického pod-
ručí, kteří jsou něčím chudší a snad 
i hloupější, protože kdysi ten nástup 
komunismu vůbec dopustili (mys-
lím teď jako občané našeho státu), a že 
nás vlastně mají trochu vítat, trochu li-
tovat a trochu poučovat. Jediné, v čem 
jsme byli respektováni přirozeně, byl 
sport, na americké škole zvláště hokej, 
na francouzské více fotbal. Mě sice ani 
hokej ani fotbal nezajímaly, ale byly to 
jediné oblasti, kde bylo lze mít i na-

MATĚJ STROPNICKÝ (*1983) 
je novinář a zastupitel Městské čás-
ti Praha 3. V letech 2003–9 pracoval 
v Literárních novinách postupně jako 

přispěvatel, asistent šéfredaktora, 
redaktor a editor, příležitostně pu-
blikuje v Právu a v Lidových no-

vinách. V devadesátých letech stu-
doval na anglo a frankofonních ško-
lách v Lisabonu a Římě, maturoval 
na Francouzském lyceu v Praze. Ab-

solvoval na FSV UK žurnalistiku 
a mezinárodní teritoriální studia 
a nyní pokračuje v magisterském 

programu mediální studia.

S Matějem Stropnickým o mladých Češích, ideálech a veřejné angažovanosti 

LEPŠÍ SVĚT JE MOŽNÝ
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vrch. Když jsem překonal jazykové ba-
riéry, začal jsem trochu nabourávat i je-
jich výklad světa. Třeba v dějepise, ze-
měpise nebo literatuře. Velkou vý-
hodou malého národa myslím je, že 
se nestydí učit se i o dějinách a dal-
ších úspěších těch ostatních a nemusí 
je nutně vykládat jen poměrem k so-
bě. Francouz všechno musí vyložit jako 
svou zásluhu. Výuka mě bavila víc než 
přestávky.

Měl by se každý nějakým způsobem 
v životě „veřejně angažovat“?

Vše je svým způsobem veřejné. Že ně-
kdo dobře nebo mizerně učí na gym-
náziu. Že podniká férově nebo uplácí. 
Že si někdo myslí, že je novinář, když 
píše na idnes.cz o počasí nebo o tom, 
která herečka si zlomila nohu. Že se 
chodí nebo nechodí na demonstrace 
je až velmi pokročilé. Každý se ve-
řejně angažuje tím, jaká přijímá roz-
hodnutí o sobě samém. Vytváří tím 
celkovou atmosféru přípustného a ne-
přípustného. Asi máš ale na mysli pří-
mé veřejné angažmá typu politické 
práce, psaní do novin nebo aktivitu 
v občanském sektoru. Nevím, jestli by 
se každý angažovat měl, ale myslím, že 
čím víc bude těch, kdo se angažovat 
budou, tím bude naše demokracie úpl-
nější. Lidé nespokojení s politikou mo-
hou být naštvaní leda sami na sebe, 
jsou její každodenní součástí. Myslím, 
že to není tak, že lidé mají takovou vlá-
du, jakou si zaslouží, ale že za svou vlá-
du odpovídají. To je realizace svobody, 
kterou máme. 

Co je nejtěžší na vstupu 
do politiky? 

Nic těžkého na vstupu není. Těžké je 
vydržet, neboť to stojí mnoho času, 
neustále prohráváte, i zde má častěji 
„pravdu“ dav, který své názory přizpů-
sobuje tomu, co je pro něj výhodné.

Jak vnímáš zájem mladých lidí 
o politiku a věci veřejné? 
Je skutečně mizivý, jak je někdy 
prezentováno?

Obecný zájem asi existuje, ale ne-
projevuje se příliš činností. O politice, 
o tom, jak funguje, jak vznikají roz-
hodnutí, jak přesvědčovat ostatní, jak 
vystupovat na veřejnosti, jak dosahovat 
kompromisů, jak se v politice chovat 
– o tom dvacet let po revoluci neví ni-
kdo skoro nic. Neříkám, že to dělám 
dobře, naopak, za mnoho problémů si 
můžu sám, protože jsem se musel učit 
průběžně a stále musím, ale začal jsem 
včas a myslím to vážně. 

Mnoho lidí vkládá nemalé naděje 
do nástupu nové generace českých 
politiků. Myslíš, že nástup naší ge-
nerace opravdu zásadně změní tvář 
české politiky?

Myslím, že nenastane-li pronikavá 
změna, žádná generace nenastupuje 
jako celek. Generace nastupují po pře-
vratech, po válkách, po změnách re-
žimů. Dnes dochází jen k plynulému 
pronikání mladších lidí do vyšších 
pozic. Pronikají tam ale již jako po-
učené součásti systému, takže příliš vel-
kou změnu od „mladé generace“ ne-
očekávám. Příležitost dostanou mla-
dí lidé jen tehdy, jsou-li poslušnými 
nástroji těch starších. Záleží na jed-
notlivcích, zda stihnou dříve uspět, 
nebo zestárnout. Ztráta části ideálů 
provází obojí, ale i zachování jejich 
části je důležité, vytváří porozumění 
pro idealismus těch mladších a cel-
kově tedy vliv idealistů nad pragmatiky 
a technokraty posiluje.

Co ti pomáhá v orientaci 
v současném světě?

Četba, vlastní činnost ve veřejné sféře, 
přemýšlení o obojím, diskuse s přáteli 
a rodinou a psaní o tom všem. A pře-
svědčení, že lepší svět je možný. Naivní? 
Ale kdepak, nutné. 

Vím o Tobě, že prosazuješ myšlenku 
dobrovolné skromnosti. Jak se jí 
snažíš ty sám naplňovat?

Lidé jako by si nebyli vědomi, že pla-
neta má omezené zdroje, a chtějí víc 
a víc. Mě mnohost stále víc odpuzuje. 
Víc aut, víc oblečení, víc jídla, víc pří-
strojů, víc dálnic pro ty auta a do-
pravu toho oblečení, jídla a přístrojů. 
Nekonečné. Začal jsem odstraňovat 
ze svého života věci. Zjistil jsem, co 
všechno nepotřebuji. Nemám postel, 
spím jen na matraci. Jsem velmi blízko 
tomu, že úplně zruším lednici. Autem 
jezdím tak jednou za dva týdny – sko-
ro všude se dá dostat pěšky, tramvají 
nebo vlakem. Ale pak je samozřejmě 
mnoho drobnějších rozhodnutí: od ne-
vytváření odpadu, přes třídění, nákup 
potravin u drobných živnostníků místo 
u řetězců, pití vody z vodovodu a mno-
ho jiného. Každý detail lze v životě dě-
lat i úplně jinak. Je vlastně zábavné to 
hledat. Nejsem ani moc daleko, řekl 
bych, kouřím například, takže je pořád 
a lot more to go.

Tvoje politické ambice jsou 
víceméně známé. Jaké jsou Tvoje 
cíle na poli herectví?

Žádné. Kdysi byly, ale dnes už ne-
jsou. Našel jsem, co chci dělat, a ne-
měnil bych. To ale neznamená, že při-
jde-li zajímavá nabídka, že ji nezvážím. 
Vlastně tu a tam taková přichází. Tak-
že uvidíme, nejsou to ale ambice, spíš 
touha dělat občas i něco jiného. 

Za rozhovor děkuje 
Dominika Potůčková – Julča (21 let), 

Brno

Foto: Kamila Polívková
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„Hodně štěstí ve vašem budoucím studiu 
i v životě a přijďte se na svou oblíbenou 
paní učitelku někdy podívat! Vždycky vás 
ráda uvidím. Na shledanou,“ zakončila 
rozechvělým hlasem učitelka Horová 
rozdávání posledních vysvědčení a do-
jetím uronila velkou slzu. 
My jsme jí říkávali čarodějnice, protože 
měla šedý vlasy, a když jsme ji rozčílili, 
děsně ječela nesrozumitelný slova. Sko-
ro jako ňáký zaklínadla. Venku jsme se 
shlukli a Vendelín vytáhl cigáro. 
„Tak nám končí dětský léta – měli bysme 
to nějak oslavit,“ řekl s notnou dávkou 
sentimentu a zapálil si. 
Všem se nám to zamlouvalo, a tak 
jsme se dohodli, že se sejdeme ve čty-
ři na plácku za školou a každej že po-
řídí něco k pití.
„A ne že zas přinesete nějaký džusíky!“ 
zavolal na všechny Vendelín, když jsme 
se rozcházeli. 
Vendelínův táta je hospodskej, takže 
Vendelín to má v pohodě. Ale co my? 
S Celestýnem jsme se tedy vydali do 
místního supermarketu, že zkusíme 
koupit krabicový víno. Do košíku 
jsme kromě něj přidali radši ještě dvo-
je noviny, brambory a šampon, aby to 
bylo nenápadnější. Ale co čert nechtěl, 
když pokladní markovala víno, zarazila 
se a nám bylo jasný, že tohle asi ne-
dopadne. 
Změřila si nás přísným pohledem, 
a pak řekla: „Občanku máte, hoši?“ 
Zkusil jsem ji zviklat svou jistotou 
a podal jsem jí svou pár dní starou 
průkazku se slovy: „No samozřejmě“. 
Pokladní ale bohužel počítat uměla, 
víno strčila pod pult, a aniž by změnila 
tón hlasu, oznámila nám cenu: „Tak to 
bude 105,50, kluci.“ 
Poraženě jsme se vypotáceli ven z ob-
chodu. „Hlavně, že máme brambory 
a šampon,“ prohlásil naštvaně Celestýn, 
jako by to snad byla moje chyba. 

V peněžence nám zbylo rovných 44,50 
a s tímto rozpočtem jsme se rozhodli 
podniknout ještě druhý pokus v ne-
daleký večerce. 
Zastavili jsme se před ní a Celestýn se 
na mě podíval: „Tak kdo bude mluvit?“ 
„No ty přece,“ odpověděl jsem mu po-
hotově, „s tím kartáčkem pod nosem vy-
padáš skoro dospěle…“ 
„Ti dík,“ zašklebil se neurčitě Celestýn, 
načež jsme vstoupili dovnitř. 
Celestýn rázně přikročil k pultu a ne-
ochvějně požádal prodavačku o jedno 
víno, ovšem jen přitlumeným hlasem, 
aby ho neslyšela paní prohlížející si 
uzeniny za skleněným pultem opodál. 
Nebezpečně totiž připomínala sou-
sedku z paneláku. 
„Cože?“ zeptala se důrazně nahluchlá 
prodavačka, protože Celestýna zřejmě 
neslyšela (anebo naopak slyšela…) 
Paní u uzenin zpozorněla a vidíc zná-
mou tvář zvolala: „Jé, ahoj Celestýnku, 
co si jdeš koupit?“
„Ále, jenom tady jednu čokoládu…“ ne-
jistě odpověděl Celestýn, zaplatil čo-
koládu a bledý vyšel ven.
„Tak, a teď už nám zbývá jen dvacka. 
Za tu pořídíme možná tak minerálku.“
Vybaveni čokoládou, novinami, bram-
borami a šamponem jsme dorazili na 
plácek. Všichni už tam byli. Jáchym 
donesl toaleťák, mýdlo a rohlíky, Al-
bín sušenky a zmražený hrášek, Fri-
dolín křupky a balíček kondomů (ten 
na to šel vyloženě sofi stikovaně) a Ven-
delín, který jediný se přiblížil úspěchu, 
vzal doma mámě ze špajzu bonbóny 
s likérem. 
„Jak tak na to koukám, z tohohle se asi 
nevožerem,“ okomentoval situaci zna-
lecky Albín. 
„A proč se vlastně musíme vožrat?“ ze-
ptal se nevinně Fridolín, „já mám z to-
ho stejně takovej divnej pocit. Co kdy-
bychom šli radši k nám na zahradu? 

Máma nám upeče palačinky, zahrajeme 
třeba fotbálek…“ 
„No jo, tys byl vždycky ze všeho poprdě-
nej,“ odbyl ho Vendelín a zavelel, že se 
jde do hospody a že ví kam. „Končíme 
školu, a to se musí oslavit pořádně – a ne 
jak nějaký děti na zahradě u maminky!“ 
A šlo se.
Vendelín ví dobře, jak to v hospodě 
chodí, jelikož má tátu hospodskýho, 
a tak po cestě rozdával instrukce: 
„Chlapi, hlavně žádný blbosti. Ne-
choďte na záchod hned po prvním pivu, 
to by bylo moc nápadný. Každej by viděl, 
že nejste zvyklý a mohl by pojmout po-
dezření… A hlavně jděte rovně! A kdyby 
přišli policajti, musíte se zdejchnout, ji-
náč to bude drahý.“ 
Konečně jsme dorazili – hospoda 
U Námořníka je asi největší pajzl v ce-
lým městě. Zahulíno tam bylo, že jsme 
skoro nenašli cestu k volnýmu sto-
lu. Hospodou se rozlejhal hlasitej ho-
vor štamgastů, který si nás prohlíželi 
s lehce zdviženým obočím a šibalským 
úsměvem. A celou scenérii korunovala 
zapnutá televize s videoklipama, kte-
rá běžela tak nahlas, aby aspoň trochu 
přehlušila hovor hostů. No, výsledek 
byl takovej, že jsme se v zásadě ani ne-
viděli, ani neslyšeli, pokud jsme se teda 
nenaklonili přímo až k sobě. 
Vendelín pokračoval ve výkladu: „Ob-
jednávat nechte radši mě, ať z toho ne-
jsou zas nějaký brambory…“ 
S napětím jsme očekávali příchod číš-
níka, jenže ten si dával opravdu na čas. 
Mezitím jsem si nervózně prohlížel 
stoly okolo, jestli mě tu neuvidí někdo 
známej. Ještě aby se o tomhle dozvědě-
la máma, to bych teda nechtěl vidět.
„Co to bude, pánové?“ ozvalo se za 
mnou znenadání, až jsem leknutím 
málem zajel pod stůl.
„Šestkrát plzeň – dvanáctku!“ poručil 
s patřičným hospodským přízvukem 

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
v hospodě
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Vendelín a působil dojmem, že je 
v hospodě tak aspoň dvakrát denně.
„Jen pět, pro mě prosím kolu,“ pípnul 
Fridolín. 
Číšník se beze slova otočil a odešel 
k baru, kde si něco povídal s takovým 
starším tlustým pánem stojícím u pí-
py. Ten po chvilce mávnul rukou a za-
čal točit pivo do půllitrů. 
„Seš blbej nebo co?“ strčil mezitím do 
Fridolína Vendelín. „Říkal jsem žád-
ný hlouposti! Kolu sis mohl dát doma 
u maminky, tady seš v hospodě, tak se 
chovej jako chlap nebo nás ještě pro-
zradíš!“ 
Fridolín se nafouknul: „Hele, nech mě, 
jo?! Já se nepotřebuju jen tak pro zábavu 
vožrat jako nějakej vágus!“ 
To Vendelína dopálilo a už se sápal na 
Fridolína, že mu dá pěstí. Vendelín 
chce totiž vždycky zmlátit každýho, 
kdo ho něčím urazí. 
Naštěstí do toho vstoupil Albín: 
„Prosimtě, nech ho, je to prostě ma-
mánek. Jeho chyba, že nezažije nic po-
řádnýho…“
Konečně před náma stály orosený skle-
nice plný zlatavýho piva. Vítězoslavně 
jsme se jich chopili a Vendelín nás ješ-
tě poučil, že si musíme nejdřív ťuknout 
sklenicema o sebe a pak o stůl, pro-
tože tak se to zkrátka dělá. Tak jsme si 
připili, jen s Fridolínem si nikdo ne-
připil, poněvadž pivo si s limonádou 

neťuká… Všichni jsme to zvládli, jen 
Celestýn bouchnul sklenicí o stůl tak 
zuřivě, že část jejího obsahu skončila 
na stole. 
„No výborně, Celestýne,“ praštil se ru-
kou do hlavy Vendelín, „a to ještě ani 
nejseš sťatej…“
Všichni jsme se tomu řehtali a ko-
nečně se rozjela ta pravá zábava. Mu-
sím teda říct, že mi pivo zrovna dva-
krát nechutnalo, ale před klukama 
jsem radši dělal, že jo… nechci před 
nima přece vypadat jak Fridolín. Al-
bín vyhlásil soutěž o to, kolik piv kdo 
zvládne, než bude muset na záchod. 
Já jsem vydržel jedno a čtvrt, ale Ven-
delín vydržel skoro celý dvě! Třetí pivo 
jsme zkoušeli vypít na ex. Dal jsem 
ho skoro celý! Čtvrtý pivo nám už ale 
hospodskej nějak nechtěl nalít, prej že 
už toho bylo dost, ať zaplatíme a ma-
žeme domů. 
Vytáhl jsem peněženku, a jak se mi 
tak všechno rozmazávalo, zdálo se 
mi, že tam je minimálně pět dvacek. 
Ale nějak mi pořád nešly nahmatat, 
a když jsem pak jednu vyndal, zmi-
zely všechny! Hledal jsem je ještě 
chvíli pod stolem, ale neúspěšně. Na-
padlo mě, že mi je nejspíš šlohnul 
Fridolín. Tak jsem se zvednul, že si je 
od něj vezmu, načež jsem se praštil 
do hlavy o stůl a probudil se až doma 
v posteli. Hlava mě bolela tak, že to 

chvílemi vypadalo, že se rozskočí na 
dvě půlky. Pak jsem dostal ještě vej-
prask od táty a zaracha od mámy. 
A zařek jsem se, že do hospody už ni-
kdy nevlezu!

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

Pár otázek k diskusi 
či zamyšlení

Jak dlouho asi vydrželo Mikulášovi 
jeho předsevzetí? Jak moc je tako-
vý příběh podobný realitě? Kdo se 
choval dospěleji – Vendelín, nebo 
Fridolín? A proč? Táhne to tebe 
nebo tvé spolužáky taky do hos-
pody? Co je na tom tak lákavé?

A pro starší

Že si tímhle musí projít každý? 
Opravdu MUSÍ? Plynou z podobných 
návštěv hospod nějaké cenné zku-
šenosti? Bylo by škoda o ně v ži-

votě přijít? Proč vlastně do hospod 
chodíme? Protože to tak lidi dělají 
odnepaměti? A je to dobrý důvod? 
Který z kluků v příběhu je nejvíce 

„pánem svého života“ a proč?

 INZERCE
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KAM VYRAZIT NA AKCI

ČAPKOVICE OPEN
Floorbalový turnaj
19. a 20. 12. 2009
Malé Svatoňovice
http://capkoviceopen.wz.cz

PRAHOU PLNOU STRAŠIDEL
Soutěž tříčlenných hlídek
9. 1. 2010
Praha
http://www.strasidla.net/
info@strasidla.net

15. SPOLEČENSKÝ VEČER 
PRAHY 2
16. 1. 2010
Praha
http://praha2.skauting.cz/ples/
oldrich.vlcek@amu.cz

DERWEN CUP
Floorbalový turnaj
20–21. 2. 2010
Modřany
http://cup.derwen.info/
DerwenCup@seznam.cz

3. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ 
VEDOUCÍCH KŘESŤANSKÝCH 
SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ
12.–14. 3. 2010
Posekanec u Litomyšle
http://www.skaut.cz/duchovni
dabrowski@email.cz

OHTA O KUIVIE-LANKASSE
Akční akce, boj o přežití
2.–5. 4. 2010
http://ohta.skaut-lisak.com/
ohta@skaut-lisak.com

ROVERSKÉ SETKÁNÍ SMRŠŤ 
A RÁDCOVSKÉ SETKÁNÍ RÁKOS
Jihomoravský kraj
16.–18. 4. 2010
http://rlksafir.net
trpkosj@gmail.com

RELÍ MONTE LIBUŠÍN 
Outdoorový závod pro pěší 
23.–25. 4. 2010
Libušín u Kladna
www.reli.cz
dotazy@reli.cz

ČEKATELSKO-ZÁŽITKOVÝ 
KURZ POKROK
Uzávěrka přihlášek 
20. 1. 2010
1. víkend: 19.–21. 2. 2010
2. víkend: 19.–21. 3. 2010
3. víkend: 9.–11. 4. 2010
4. víkend: 7.–9. 5. 2010
http://pokrok.info
stanislav.vojir@atlas.cz

ČEKATELSKÝ LESNÍ KURZ SURSUM
ČEKATELSKÝ LESNÍ KURZ
Jarní setkání: 16.–18. 4. 2010 
– Toulovcovy maštale
Letní běh: 6.–15. 8. 2010 
– Pacovsko na Vysočině
Podzimní setkání: 7.–10. 10. 
2010 – Moravský kras
http://www.leonet.cz/karas/
sursum/
junak@centrum.cz

ČEKATELSKÝ LESNÍ 
KURZ OHITIKA
Úvodní víkend: 14.–16. 5. 2010
Skautská základna Orlovy
Letní běh: 6.–15. 8. 2010 
Tábořiště u Kamenice 
nad Lipou
www.vmls.cz
vmls@skaut.org

ČEKATELSKÝ KURZ
Uzávěrka přihlášek 
15. 12. 2009
1. víkend: 8.–10. 1. 2010 
Ratíškovice
2. víkend: 22.–24. 1. 2010 
Mikulčice
http://orjhodonin.skauting.cz/
mvl.ryba@wo.cz

VŮDCOVSKÝ KURZ
Uzávěrka přihlášek 
15. 12. 2009
1. víkend: 8.–10. 1. 2010 
Ratíškovice 
2. víkend: 22.–24. 1. 2010 
Mikulčice 
3. víkend: 12.–14. 2. 2010 
Vracov
http://orjhodonin.skauting.cz/
mvl.ryba@wo.cz
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NECHTE SE ZLÁKAT
ke čtení a poslechu na dlouhé zimní večery…

Hruškadóttir

Tenounká novelka, lehká jako sněhová 
vločka. Svěží, šťavnatá, poeticky laděná 
prozaická prvotina mladé české spi-
sovatelky Jany Šrámkové (*1982). V le-
tošním roce ověnčena Cenou Jiřího Or-
tena. Nadějná vlaštovka na nebi nepříliš 
kvalitní současné české literatury. „Is-
landská novela“ ze Střešovic, z chalupy 
ve vesnici pět vlakových zastávek za Pra-
hou a z pokojného polského venkova. 

Příběh o lásce na hony vzdálený me-
lodramatičnosti. Příběh o nalezeném 
přátelství a o tom, „zda se dá v oce-
ánu smutku šlapat voda“. Příběh o do-
spívání skrze zkušenost bolesti. Příběh 
o smrti a pomalém vyrovnávání se ztrá-
tou. Příběh, kde se slova v dlouhých 
souvětích vlní jako lány obilí. 

Na zhltnutí za cestu vlakem, na zhlt-
nutí při dlouhém večeru. Příčina ran-

ních kruhů pod očima, které ale sto-
jí za to. I přes mírné nedokonalosti se 
jedná o kouzelný debut.

Cesty na Sibiř

Kritika vynáší prozaický debut doku-
mentaristy Martina Ryšavého (*1966) 
do nebes. Po šesti stech stranách toho-
to autobiografi ckého románu jsem ale 
začala zlehka pochybovat, zda ho milí 
kritici doopravdy přečetli až do konce. 
Pro mě to rozhodně nebylo snadné. 

Ryšavého Sibiriáda by na každý pád 
mohla být doporučenou četbou na ne-
konečné tisíce kilometrů transsibiřské 
magistrály – děj ubíhá stejně pomalu 
a monotónně jako placatá krajina 
a březové háje za okny (v tomto je celá 
kniha vskutku dokonalou metaforou 
ke všemu, co ve mně Sibiř evokuje). 
Čtenář je ale za trpělivost odměněn 
velmi podrobnými a přesnými po-
střehy o životě v těchto nekonečných 

koutech světa. Autor čerpá z četných 
výprav do Jakutské republiky, kam se 
vydává pátrat po zbytcích kočovného 
života pastevců sobů a po totalitou po-
tlačované šamanské tradici. Vzniká do-
konce dojem, že román tvoří jen málo 
upravené zápisky z jeho cestovatel-
ských deníků. To sice zapříčiňuje ši-
rokou popisnost, ale také čtenářsky ne-
příjemnou „naředěnost“ všeho, co by 
na díle bylo zajímavé. 

Je však nutno říci, že akademici smýš-
lí jinak – kniha obdržela prestižní cenu 
Magnesia Litera za rok 2009. 

Kristýna Drápalová – Kika (18 let), 
Praha, 35. středisko Jaroslava Rady

Jonathan Livingstone 
Racek

Co do počtu stránek nepříliš obsáhlá 
kniha Richarda Bacha (*1936) vezme 
za srdce a udrží myšlenkové závity v po-
hybu i dlouho poté, co ji čtenář dočetl. 
Je to metafora podaná ve formě bajky. 

Hruškadóttir – novelka lehounká jako 
sněhová vločka

Cesty na Sibiř – Ryšavého Sibiriáda

Jonathan Livingstone Racek – parafráze lidské 
duše, života každého z nás
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Příběh racka Jonathana začíná jeho ne-
skutečnou chutí létat stále lépe a rych-
leji. Dostat se daleko výš a dál než 
ostatní rackové. Proč let využívat jen 
ke shánění potravy, když je tak nádher-
ný. To nadšení, ta radost, to rozechvění 
pokaždé, když o kousíček překoná sám 
sebe, když je o pár metrů dál nad mo-
řem nebo o malinko rychlejší než kdy 
předtím. A jednoho dne se přiblíží úpl-
né dokonalosti. Najednou cítí, že exis-
tují i další rackové, kteří jsou jako on. 
Už není vyvrhelem. Teď už nemusí být 
ostatním pro smích. Může létat kam 
chce a jak chce, nemusí se nikomu 
podřizovat. Po určité době tohoto no-
vého života jej ale napadne, proč je to 
jen on a těch pár racků v jeho novém 
hejně, kdo touží být rychlejší a lepší, 
a proč to ostatní rackové také nechtějí. 
Asi je to jen nenapadlo, řekl si. A chtěl 
se vrátit a všem to říci. Všem sdělit, 
jaký je to pocit. Být vítr, být dokonalý. 
A tak se tedy stalo…

Kniha je nádhernou parafrází na lid-
skou duši a její hledání. Na život kaž-
dého z nás. Až na to, že někteří z nás 
dokáží být jako Jonathan a někteří jsou 
zatím jen obyčejní racci.

Lada Matyášová – Laduš (20 let), 
Šumperk

http://matyasol.wz.cz

Vzdalte se realitě, při-
bližte se Regině Spektor

Poprvé jsem se s Reginou setkal v jed-
né galerii, kde hrála její písnička Fidelity 
z alba Begin To Hope. Její chytlavá me-

lodie prozářila celou místnost hravými 
barvami a mně těch pár tónů donutilo 
otravovat personál galerie otázkami, 
co že jim to tam hraje za hudbu. Když 
jsem se později začínal o této zpěvačce 
ruského původu žijící v New Yorku do-
vídat více, došlo mi, že ono setkání se 
ani jinde než v galerii odehrát nemohlo.

Regina Spektor se svými na piano hra-
nými skladbami, k nimž si sama skládá 
i texty, proplouvá vodami alternativní-
ho popu a tak trochu podivného pís-
ničkářství zvaného antifolk. Její po-
slední album Far nabízí směsici pří-
běhů, které jsou všude kolem nás, ale 
my je nevidíme. Svět Reginy Spektor 
se totiž odehrává za zavřenými vrát-
ky, za nimiž se ukrývá fantazijní pra-
men osamělé, ale hravé holčičky. Do 
svého nitra sice nenechá nikoho moc 
nahlédnout, ale dává návod, jak si vy-
tvořit svůj vlastní svět, který bude na 
hony Vzdálený (Far) veškeré všednosti.

Její hudba je nanejvýš přizpůsobivá 
každému člověku. Tímto talentem dis-
ponuje jen málo umělců a my se mů-

žeme pouze dohadovat, zda v tom-
to směru pomohlo Regině její dět-
ství, kdy se musela přizpůsobit ne-
známému americkému prostředí, na-
prosto odlišnému světu, než který po-
znala v Rusku.

Album Far, narozdíl od dřívějších Re-
gininých alb, nabízí větší otevřenost. 
Ale k tomu, abyste k Regině našli ces-
tu, stále potřebujete resuscitovat kous-
ky své dětské duše. Až vás unaví vlastní 
imaginace, propusťte melodii dále a za-
poslouchejte se do hravých textů. Bude 
to stát za to.

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

Pražská premiéra 
Perverze v Čechách

V neděli 7. února se v pražském di-
vadle Archa uskuteční pražská pre-
miéra souborného uvedení odvážného 
projektu Divadla Husa na provázku 
Perverze v Čechách, který nese ná-
zev FORMAN S HAVLEM U MO-
ŘE aneb JSOU DNY, KDY SVÍTÁ 
O NĚCO DŘÍV. Ambicí tohoto pod-
manivého dvanáctihodinového před-
stavení je zabývat se identitou české 
společnosti v období posledních bez-
mála padesáti let.

Nechte se zlákat. Prožijte katarzi (ale-
spoň) na divadle. Nezapomenete na to 
pak už nikdy.

Vratislav Dostál (33 let), Brno

Na vlnách tónů s Reginou Spektor

 KOMIKS
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KAPELA KVĚTY 
a její nové album Myjau

Podzim nás pomalu obléká do tep-
lejších šatů, barevné listí zpívá pod na-
šimi kroky. Se zkracujícím se dnem 
jsme citlivější jak emocionálně, tak fy-
zicky, a právě v tuto dobu brněnská 
kapela Květy vydala své (v pořadí již 
čtvrté) CD Myjau. Mnozí na něj ne-
trpělivě čekali, někteří to tušili a zby-
tek o tom neměl ani ponětí, ale kaž-
dopádně Myjau je tu! Velký den vydání 
nastal 12. října, a je nutné říci, že tato 
horká novinka se může hrdě postavit 
vedle svých tří starších sester, které po-
stupně vycházely od roku 2004. 

Květy a jejich složení

Kapela je složena ze čtyř vnímavých 
a talentovaných mužů. Jeden z nich – 
Aleš Pilgr – hraje i v brněnské kapele 
Petra Váši Ty Syčáci! Oproti ale celkem 
ohraničené roli bubeníka v Syčácích 
dostává Aleš v Květech velký prostor. 
Pro dotváření hudby používá všech-

ny možné i nemožné nástroje, dají-li 
se některé z těch předmětů nástroji vů-
bec nazývat. Mnohdy jsou jeho hu-
dební sóla i pozoruhodnými hereckými 
výkony. Jako například při používání 
pískajících zvířátek, která si spolu tře-
ba velmi emotivně povídají, hádají se, 
nebo jsou naopak maximálně nešťast-
ná. Z jeho četných experimentů bych 
poukázala na naprosto nekompromisní 
používání prvku řetězu padajícího na 
činel, který se objevuje v písni č. 10 – 
„S kokrháním psů“. Jeho bubenický 
„pult“ je doplněn mnoha dalšími roz-
todivnými věcmi, ale i „opravdovými“ 
nástroji jako je mandolína či perkuse. 
Kdo zná pražskou skupinu „Hm“, ten 
může v takovémto pojetí doprovodné 
části poetické hudby vidět právě ji 
a neuvidí špatně. Stylově jsou si totiž 
bubeníci dosti podobní. 

Dalším členem kapely je citlivý hous-
lista Albert Novák, který působí i v br-
něnském divadle Líšeň, a své fanynky 

si podmaňuje silně prožívanou hrou, 
při které místy zavírá oči (což působí 
doopravdy efektně ☺). 

Baskytarista Ondřej Čech, který je zá-
roveň i produkční nového cédečka, je 
hudebně velmi nadaný a časově vy-
tížený. Hraje v několika dalších hu-
debních uskupeních, což ostatně, jak 
už jsme zmínili, není v Květech žád-
ná výjimka.

Čtvrtý člen kapely, frontman, zpěvák 
a kytarista Martin Kyšperk píše záro-
veň i texty písní. Martin je bezpochyby 
člověk velmi vnímavý a je na něm vi-
dět, že svou hudbu hluboce prožívá. 
Někdy mám dokonce pocit, že ani tak 
on neovládá svou hudbu, ale spíš hud-
ba ovládá jeho. Zmítá s ním. Jeho vní-
mání hudby je místy až extatické.

Texty

Texty nového CD Myjau nejsou pro 
fanoušky a posluchače předchozích 
kousků velkým překvapením. Jedná se 
o záznam vnímání třeba i obyčejných 
věcí neobyčejným způsobem. Z kaž-
dého slova na vás dopadá blažený klid 
a harmonie, i když někdy poněkud 
smutná či nostalgická. Texty se týkají 
milostných příběhů, náboženských 
svátků, Ládi Kerndla, krtků, barů, me-
tra a dalších témat.

V již zmíněné písni „S kokrháním psů“ 
bych ráda vyzdvihla dle mého názoru 
výbornou pasáž z refrénu, která pod-
barvuje celkový bezvýchodný tón této 
skladby. „Dveře jsou otevřený, ale není 
kam jít. Dveře jsou otevřený, ale není 
kam jít. A nechci to, co můžu mít, chci 
jen to, co nemůžu mít.“

Představení kapely Květy a recenze na její nejnovější album Myjau

Kapela Květy – čtyři talentovaní a vnímaví muži
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Jedna z fi nálních písní je o osamělosti 
v době vánočních svátků, nese ná-
zev „Vánoce bláto smetí“. Vzhledem 
k již od října probíhajícím atakům 
obchodů na naše vánoční city (ale 
nejen proto) jsem tuto ukázku po-
kládala za vhodnou: „To už jsou Vá-
noce, to ani není možný, doufal jsem, 
že svátky budou něčím zvláštním. To 
už jsou Vánoce a sníh choulí se v nebi, 
na ulicích bláto polyká smetí. Ale není 
na nich zvláštní vůbec nic, každý dal-
ší rok, a čím dál tím víc. Jen já zůstal 
jsem sám jak v plotě kůl. A vůbec ne-
vím, komu zavolám.“

Píseň „S notebookem na klíně“ mi při-
jde jako příklad silné poetiky textů ka-
pely, která se dotýká i věcí, které jsou 
pro nás již přirozenou součástí života 
– třeba počítače: „S notebookem na klí-
ně uprostřed noci, pecka obalená broskví 
spí, myslím na tebe, monitor bliká, spo-
jení jsme pečlivou šálou mezi domy. Se 
spálenými vlasy utekl jsem z příšerných 

snů. Ach bože, sen o vlastní smrti bych si 
přece dávno nepamatoval.“ Refrén: „Ale 
kdo odvede mé jedničky a nuly do bez-
pečí? To vyplašené malé stádo ovčí. Kdo 
zachrání všechno to tajemství digitální? 
Když jenom já vím, že mezi nimi čekáš 
i ty. Jsou dopisy lásky, věřím, že to po-
znáš, třeba že v nich píšu, že už s tebou 
nechci nic mít.“

Už nebudu dál mluvit, hudba není 
o mluvení. Doufám, že jsem alespoň 

rámcově nasvítila, co tato silná se-
stava dokázala vytvořit. Syntetickým 
spojením vnímavých, nadaných a cit-
livých lidí, kteří mají hudbu rádi a ži-
jí ji, vzniklo Myjau. Poslechnout si jej 
nebo i jiné CD Květů skutečně sto-
jí za to. A pro milovníky „Syčáků“, 
„Hm“, či dalších obdobných kapel by 
to mohlo být zajímavé rozšíření jejich 
oposlouchaného klasického hudebního 
repertoáru.

Magda Kratochvílová – Šamanka 
(19 let), Brno

Foto: archiv kapely Květy

Další informace o kapele, 
mp3 ke stažení, videa a další 

naleznete na webových stránkách
http://kapelakvety.cz

 INZERCE

www.skaut.cz/obchod

internetový obchod
skaut

Skautské publikace a propagační materiály na dosah myši...

Nový skautský internetový obchod   

Skautská beletrie
Metodické publikace pro vedoucí
Inspira  vní četba pro rovery
Odborné publikace pro hospodáře a účetní
Publikace „nového programu“ (stezky, nováčci, vodác-
ké varianty…)
Skautská karetní hra Sacculus 
Placky, náramky, propisky, karabiny a další. 
Propagační materiály
Trička

Obchod nabízí velké množství položek:

POHODLNÉ objednávání bez registrace, vylepšené 
vyhledávání, profesionální grafi ka, doporučené zboží…

KAŽDÝ MĚSÍC superslevy 50 %

DÁRKY ZDARMA k vybraným publikacím (karabiny, 
šňůry na krk, propisky, peněženky)

NOVĚ NEPLATÍTE ani poštovné, stačí pár kliků a kniha 
nebo třeba placka je doma! Zapla  te až po dodání 
zboží převodem z účtu nebo složenkou.

Album Myjau
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BLEŠÍ TRH

Zimní hry na sněhu i bez něj

„Začneme-li uvažovat o zimě, sněhu 
a zimním sportování vůbec, zavedou 
nás vzpomínky určitě do dětství. Vybaví 
se nám klouzačky, jízda na saních, bro-
dění hlubokým sněhem, obtiskování těl 
a psaní na sníh. Vzpomínáme na sně-
huláky, války se sněhovými koulemi, tu-
nely, obranné valy a přístřešky ze sněhu. 
Přivoláme si obrazy našich prvních po-
hybů na lyžích i na bruslích.“ (úryvek 
z knihy)

Kniha Zimní hry na sněhu i bez něj 
nám dává návod, kterak způsobit na-
šim malým svěřencům, případně sami 
sobě, právě takové sněhové zimní zá-
žitky.

Kniha je přehledně rozčleněna do ně-
kolika částí. V první z nich nalezneme 
zamyšlení nad tím, jaké neočekávané 
a netušené možnosti nám prosinec, le-
den a únor nabízejí, co vše se dá na 
sněhu prožít za dobrodružství. Dru-
há část je věnována metodice pořádání 
lyžařských pobytů, bezpečnostním zá-
sadám a tipům na vše, co je dobré za-
řídit si ještě před odjezdem do za-
sněžených končin. Nejobsáhlejší část 
je věnována lyžování samému – kte-
réžto svaly a šlachy je dobré si pro-
táhnout, jaké techniky jízdy na sjez-
dových či běžeckých lyžích existují, 
jak je naučit sebe či děti a co vše se dá 
hrát s dvěma prkny (v naší době plas-
tovými prkny) připevněnými k dolním 
končetinám. Dále se dozvíme spous-
tu vychytávek o bigfootech, miniski 
a monoski, sněžnicích, skibobech, sáň-
kách a podobných zimních vynálezech 
– často i s návodem na domácí výrobu. 
Na konci knihy nalezneme obsáhlou 
databázi her na sněhu, se sněhem i bez 
sněhu v prakticky zpracovaných pro-
gramových listech. Jako lahůdka jsou 
na závěr přidány i tipy na večerní pro-

gram na horské chalupě, karneval na 
sněhu či pozorování zimní přírody.

Zimní hry na sněhu i bez něj vyšly od 
roku 1999 již ve třech aktualizovaných 
vydáních.

Caylus 

Napsali jste už dopis Ježíškovi? Ne? 
Pak by vám tam určitě neměla chybět 
pořádná desková hra. Výbornou vol-
bou je Caylus – jedna z nejlépe hod-
nocených deskovek posledních let, dr-
žitel mnoha ocenění udělovaných spo-
lečenským hrám. 

Divoký středověk, rok 1289. Fran-
couzský král Filip IV. Sličný chce po-
sílit hranice své země a plánuje postavit 
nový hrad. Vaším úkolem je mu pomoci 
– stáváte se jeho staviteli. Průběh vý-
stavby hradu i přilehlé vesničky je kon-
trolován královými agenty. Za svou hor-
livost a přičinlivé podílení se na stav-
bě pak získáváte královu přízeň, která je 
klíčová při získávání bodů prestiže, je-
jichž celkový součet určí na konci hry 
nejúspěšnějšího stavitele.

Caylus je komplexní strategická hra, 
nevhodná pro úplné nováčky. Těm, co 
už nad různými herními plány pro-
seděli hodiny a hledají další herní vý-
zvu, ji však můžeme směle doporučit. 
Pochopení pravidel je záležitostí na del-
ší dobu, vytrvalý hráč však bude od-
měněn nevšedním zážitkem – je možno 
vymýšlet nesčetné množství strategií, 
náhoda má minimální podíl. Doba hry 
ale není zrovna krátká – Caylus se vý-
borně hodí pro dlouhé zimní večery.

Výtvarné náměty pro čtve-
ro ročních období 

Kniha obsahuje konkrétní nápady 
na výtvarnou tvorbu rozdělené 
do čtyř částí podle ročních období. 
V každé z nich nalezneme návrhy prá-
ce pro jednotlivce, pro dvojice i pro 
skupiny, včetně motivační části v po-
době hry, konkrétní literární ukázky, 
písničky apod. Podrobně je zde po-
pisován pracovní postup včetně po-
užívaných potřeb a nutné přípravy, 
uvádí se také možné obměny a možné 
zakončení a způsob hodnocení na zá-
věr činnosti. 

Velmi zajímavé je využití inspirace sou-
časnými i historickými uměleckými 
směry nebo netradičními výtvarnými 
materiály (přírodniny, zbytkový a od-
padový materiál, práce se šablonami). 

Pro každou roční dobu je připraven 
i jeden větší projekt s příslušným té-
matem, například Květina, Oslava na-
rozenin, Les a Vánoce.

Kniha je určena především těm, kte-
ří pracují s mladšími dětmi – inspirace 
se dá ale nalézt i pro výtvarnou činnost 
v roverském kmeni.

Malý princ v nás

Doba Vánoc a svátků může být pro vás 
samotné i pro váš roverský kmen či od-
díl dobou zvažování a zhodnocování 
toho, co proběhlo, i plánováním toho, 
čím můžeme naplnit následující rok. 
V přemýšlení a „usebrání se“ je fajn 
mít kamaráda, který nás místy na-

Tipy na pomocníky s programem, vánoční dárky a výlet

BRTNÍK, Jiří, NEUMAN, 
Jan: Zimní hry na sněhu i bez něj. 

Portál, Praha 2008

VONDROVÁ, Petra: Výtvarné náměty 
pro čtvero ročních období. 

Portál, Praha 2005
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směruje – třeba toho, co denně čistí 
své sopky a bojí se baobabů.

Příběh Malého prince, milujícího 
svou růži a cestujícího po pla-
netkách i planetách, je všem prav-
děpodobně důvěrně známý. Také 
ho asi málokdo čte jako pouhou 
dětskou pohádku – přítomnost me-
tafor a přirovnání není tak těžké 
odhalit. Rozumíme jim ale oprav-
du? Do jaké míry jde naše po-
chopení opravdu do hloubky? Ne-
necháváme se příliš ukolébávat slov-
ní krásou?

V útlé knížce Malý princ v nás nám 
psychoterapeut a spisovatel Mathias 
Jung nabízí pomocnou ruku ke sna-
ze o proniknutí do tajů světa An-
toina de Saint-Exupéry. Zamýšlí se 
nad vznikem Malého prince – v ob-
dobí druhé světové války – i nad 
duševními zákoutími jeho autora. 
Předkládá nám možné interpretace 
jeho textu spolu se směrem, kde je 
možné hledat možné přesahy pří-
běhů toho malého princátka do na-
šeho života. 

Výlet do Hrusic

Zima, sníh, domov, Vánoce, mír, 
klid. Takové asociace v nás vy-
volávají díla našeho umělce snad 
nejvánočnějšího – Josefa Lady. Dne 
14. 12. uběhne 52 let od jeho smr-
ti, o tři dny později můžeme slavit 
122 let od jeho narození. Adventní 
čas je nepochybně ideálním k ná-
vštěvě jeho rodné vísky – Hrusic, 
ležících v kraji mezi Prahou a řekou 
Sázavou.

Autor kocoura Mikeše a dalších 
mluvících zvířátek, vodníků, víl 
a také výtvarného ztvárnění dob-
rého vojáka Švejka, čerpal po celý 

život inspiraci právě z kraje ko-
lem své rodné vesnice. Okolní ro-
mantická kopcovitá krajina je pro-
tkaná naučnými stezkami s la-
dovskou tématikou a množstvím 
cyklostezek (to je ovšem v zimě spí-
še pro otrlé). 

Praha v knihovně

Poslední příspěvek v Bleším trhu 
bude silně pragocentrický, za což 
by se autorka ráda omluvila. Nemá 
nicméně žádné zprávy o tom, že by 
podobný projekt existoval i v jiném 
městě – pokud o takovém víte, roz-
hodně neváhejte se ozvat! 

Prahavknihovně.cz je projekt Měst-
ské knihovny v Praze určený všem, 
kteří chovají lásku k naší matičce 
stověžaté. Usnadňuje cestu k in-
formacím nejen o světoznámých 
památkách, ale i o místech, kde ži-
jete nebo které máte rádi. 

Pomocí textového vyhledávání nebo 
plánu Prahy naleznete místo, o kte-
rém chcete vědět více. Odkazy vás 
zavedou ke knihám, ve kterých 
se o něm píše – zdigitalizováno je 
jich asi 700(!). K dispozici je také 
množství odkazů vedoucích na růz-
né weby o Praze nebo k tematickým 
seznamům knih. 

Zvláště užitečný by tento server 
mohl být roverům či roverkám, kte-
ří připravují hry či hříčky spjaté 
s prostředím Prahy.

Kristýna Drápalová – Kika (18 let), 
Praha, 35. středisko Jaroslava Rady

http://www.obec-hrusice.cz/
http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.prahavknihovne.cz/

JUNG, Mathias: Malý princ 
v nás. Portál, Praha 2008

Letokruhy

Balíček Skautské prameny

www.skaut.cz/obchod

internetový obchod
skaut

Skautské publikace a propagační materiály na dosah myši...

Nepřeberná studnice nápadů a me-
todik klasického českého skau  n-
gu.

Ušetříte 60 %.

13 knížek za 499 Kč.

Skautské prameny

Cestou za uměnímVětrné toulání

Moji milí… Orbis Bene Vivendi

Krásné inspira  vní čtení nejen pro 
rovery.

Ušetříte 25 %.

4 knížky za 299 Kč.

Balíček Letokruhy

Skautská praxe 1
Skautská praxe 2
Stezka zdatnos
Zálesácká praxe
Skau  ng
Etapové hry
Vycházky, výlety a výpravy
Buď připraven
Náš poklad
Rukodělné práce
Skautské stavby
Drama  cká výchova
Rovering
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VANDR NA BĚŽKÁCH
Tipy a rady, jak naplánovat roverský vandr na běžkách

Jako důkaz toho, že Murphyho zákony 
opravdu platí, zmíním jeden zážitek, kte-
rý nás potkal při přejezdu Žďárských vr-
chů. Podle mapy jsme si vybrali jeden se-
ník uprostřed hlubokého lesa. Za šera jsme 
k němu přijeli a zjistili, že není zamčený. 
S jásotem jsme se jali upravovat lože a za 
chvíli jsme již vedle seníku rozmrazovali 
nad ohýnkem prsty. Večer jsme se pak dů-
kladně obskládali senem a doufali, že 
ráno nepřijde myslivec. Je však zřejmé, co 
se ráno odehrálo ☺. Při rychlém balení se 

zničehonic objevil hajný s fl intou a lovec-
kým psem. Ztuhla nám krev v žilách a če-
kali jsme pokutu, výprask, útěk před psem, 
broky v zadku a mnoho dalších martýrií. 
Mužík v zeleném měl však ten den zřejmě 
dobrou náladu, a tak nám přikázal vrátit 
všechno seno (z uší, vlasů, …) do seníku 
a shodit ho do krmelce pod seníkem. Ten-
tokrát jsme tedy vyvázli lehce.

Spousta z vás jistě pravidelně jezdí v zi-
mě na běžky a v létě na vandry. Na-
padlo vás někdy to spojit a vyrazit v zi-
mě na běžkách na několikadenní vý-
pravu? Jestli ne, tak čtěte dál. V dalším 

textu se pokusím popsat, co to obnáší, 
a že je to opravdu velká legrace. 

Plánování cesty

Pokud je dostatek sněhu, dá se u nás 
jezdit téměř všude. Je však rozumné 
naplánovat si trasu velmi důkladně, 
aby vás nic nezaskočilo. Základní rady 
specifi cké pro vandry na běžkách by se 
daly shrnout do několik bodů:

1. Nepřeceňujte síly a volte raději 
kratší denní trasy.
Záleží samozřejmě na tom, jak zdatní 
běžkaři jste, ale uvědomte si, že poveze-
te na zádech těžký batoh, že nemusíte 
trefi t správný vosk, že nemusíte být nej-
pomalejší ze skupinky, že není dobré 
jet celý den v tahu, že jsou dny v zimě 
o dost kratší a že stát se může cokoli.

2. Volte trasy přes záchytné body
Jako například přes hospody, kde si 
můžete dát horký čaj a chvilku se usu-
šit a ohřát, a přístřešky, kde se můžete 
snadno schovat ve vánici, apod.

3. Místa na spaní naplánujte dopředu 
a co nejpřesněji.
V zimě se nehledá místo na spa-
ní tak snadno jako v létě. Pokud ne-
máte stan a nechcete spát pod širákem 
(v záhrabu nebo jen tak), zkuste si na-
plánovat trasu tak, aby končila u pří-
střešku, seníku, altánku, jeskyně nebo 
bunkru. Čím podrobnější mapu máte 
k dispozici, tím lépe (v ideálním pří-
padě mapu pro orientační běh). V no-
ci na vás pod střechou nebude sněžit, 
v seníku se můžete navíc celí zahrabat 
do sena.

4. Jezděte tam, kde to znáte v létě.
Samozřejmě je možné jet do míst, kte-
rá dobře znáte z letního období a víte, 
že zde najdete přístřešek, ale uvědomte 
si, že v zimě může (obzvláště na ho-
rách) stejné místo vypadat zcela jinak 
než v létě. Jednou jsme přišli k altánku 
v Bílých Karpatech a chvíli nám trvalo 
vymyslet, co tam dělá ta deska na zemi 
– byl to stůl ☺.

Snažte se jezdit mimo magistrály, to 
pravé kouzlo zimních výprav totiž ob-
jevíte právě mimo velké cesty. Tam, 
kde se nebudete muset každou chvíli 
vyhýbat barevným „závodníkům“ s re-
klamou i na trenkách. Tam, kde ne-
budou stát kolony víkendových běž-
kařů ve vyfrézované stopě. Kdo ne-
poznal krásu panensky čistého sně-
hu na nekonečných pláních, ten neví, 
o čem mluvím.

Vybavení

Běžky
Nebojte, není to drahé. Všechny akce 
jsem dosud absolvoval na běžkách 
z ekodvora za 40 Kč. Do bot jsem in-
vestoval víc, ale pokud nejste nároční, 
pořídíte kompletní vybavení (běžky, 
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Běžky, úplná paráda
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vázání a boty) za pár stovek. Pokud je 
to možné, obětujte více peněz – mů-
žete si pak vybírat: nové kvalitnější vá-
zání, běžky přesně na vaši váhu a bo-
ty, do kterých nebudete muset strkat 
noviny. 

Pokud se budete chtít prohánět po plá-
ních a jezdit mimo cesty, volte širší 
běžky, tzv. backcountry. V libovolném 
specializovaném obchodě vám jis-
tě dobře poradí a pomohou vám vy-
brat vhodné vybavení. Nezapomeňte 
však, že budete na zádech vozit těžký 
batoh, volte tedy běžky na větší zátěž 
(cca 15 kg navíc, podle toho, kolik vo-
zíte řízků).

Oblečení
Přes den se sice budete hodně hýbat (= 
zahřívat), ale taky může být velká zima. 
Tyto dva faktory hrají proti sobě. Jak 
se obléci, aby mi bylo teplo a přitom 
abych nebyl neustále zpocený? Pokud 
nechcete investovat do speciálního ob-
lečení, můžete zkusit to, co se osvěd-
čilo mně. Rozhodně nedoporučuji ba-
vlněné tričko. To jak jednou propotíte, 
tak ho můžete zahodit, protože uschne 
pravděpodobně až doma a hřát nebude 
vůbec. Po několika letech zkoušení mi 
jako nejlepší přijde kombinace funkč-
ního prádla z umělého vlákna přímo 
na těle s teplejší vrstvou z ovčí vlny na 
ní. Jako svrchní vrstvu si můžete vzít 
cokoli, co alespoň trošku větrá (pláš-
těnka není to pravé ořechové) a od-
ráží vítr, například větrovku (tzv. šus-
ťákovku).

Kdo na běžky jezdí pravidelně, jis-
tě ví a má, co na sebe. Jelikož s sebou 
na vandru máte batoh, můžete přibalit 
nějakou teplou bundu, kterou na sebe 
hodíte, když se na delší dobu zastavíte.

A co v noci? Jednoduše – vezměte si to 
nejteplejší, co máte.

Další
Z dalšího vybavení nezapomeňte na 
termosku a čelovku. Ráno uvařený čaj 
vydrží teplý až do odpoledne (uvnitř 
batohu) a v zimě se každý malý lok 

teplého nápoje počítá. Čelovku bu-
dete potřebovat už proto, že v zimě je 
brzy tma. Vařič na propanbutan se také 
hodí, ale oheň je lepší, pokud je to 
možné, snažte se ho rozdělat. Pohodlně 
na něm uvaříte a před usnutím se u něj 
můžete trochu zahřát.

Závěr

Pokud se vydáte v zimě na běžky, mů-
žete počítat s tím, že vám bude zima, 
že budete mít konstantní nudli u nosu 
a že se vám ráno nebude chtít ze spa-
cáku (víc než v létě). Na druhou stra-
nu si však můžete být jistí, že si uži-
jete spoustu legrace. Vzpomínám si, 
že jsem se kdysi pod Kralickým Sněž-
níkem asi hodinu smál tomu, jak ka-
marád lámal celtu, kterou měl v noci 
přes sebe přehozenou, aby se mu vlez-
la do batohu – byla ztuhlá do tvaru 
jeho těla.

Dobrou náladu vám mohu téměř za-
ručit, protože pokud se jednou usmě-
jete, budete se smát až do konce – za-
mrzne vám totiž úsměv na rtech.

Slibuji vám také, že ani jednou ne-
zaprší. Pokud někomu vadí déšť, bah-
no a sychravo, zimní cestování si jistě 
oblíbí. Nic z toho vás totiž nepotká.

Na běžkách mám rád to, že si je může 
užít i začátečník. Běžkování se ne-
musíte učit. Když jsem byl poprvé na 
běžkách, kamarádi mi řekli: „To musíš 
tak jako šoupat nohama, to se za chvil-
ku naučíš!“, a rozjeli se. Musel jsem 
hodně rychle šoupat, abych je dohnal. 
Každou chvíli jsem byl na zemi, ale 
i tak jsem si běžky oblíbil.

Jestli ještě nemáte běžky, tak si je rych-
le pořiďte. Zaručuji vám, že na nich 
zažijete spoustu zábavy. V zimě se dá 
vandrovat i na sněžnicích či jen tak, 
ale fi čení větru v uších, sjezd po zmrzlé 
pláni a šipku po hlavě do závěje si uži-
jete jenom na běžkách.

Vítek Baisa – Ďábel (24 let), Adamov
Foto: Kateřina Kuberová – Veverka 

Ája Ondříčková

4 tipy na zimní radovánky

1. Vyrazte na sněžnice
A máte – li chuť a čas, můžete si 
je zkusit i vyrobit. Návod najdete 
v mnohé literatuře, ale i na in-
ternetu, například na webových 
stránkách http://chroust.host.

sk/data/sneznice/index.html nebo 
na http://www.specnaz.cz (ve vy-
hledávání na webu zadejte Návod 

na domácí výrobu sněžnic).

2. Vyrazte na nějakou 
zimní akci

Zkusit můžete například skautský 
Předěl v Jizerských horách nebo 

třeba kurz Prázdninové školy Lip-
nice Nanuk.

3. Postavte si iglú
Návod najdete opět k dispozici 

na internetu a to například na we-
bových stránkách http://eskymaci.

kyta.net/iglu.htm.

4. Zkuste zimní variantu 
indiánské sauny

Pozor, jen pro velmi utužilé. 
Rady a tipy najdete na webu 

http://www.priroda.cz 
(dále hledejte článek „Něco ne-

obvyklého pro zdraví – Indiánská 
potní chýše“)

Na běžkách se dá užít spousta legrace a zá-
roveň můžeme dobře poznat okolní krajinu
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Tanec doprovázel lidstvo od samého 
„úsvitu dějin“. Co pro nás tanec zna-
mená dnes? Pro někoho je sportem na 
profesionální úrovni (latinskoamerické 
a společenské tance), pro někoho ko-
níčkem (rekreační tanec), zábavou (dis-
kotéka), společenskou událostí (plesy), 
uměleckým zážitkem (balet, moderní 
tanec) nebo folklórem (lidové tan-
ce). To, čím se tanec odlišuje od jiných 
sportů, je jeho estetická hodnota. Ta-
nec jako lidská činnost je dnes tedy na 
pomezí sportu, zábavy, umění a kul-
turního dědictví. 

Na tanec se však můžeme dívat ještě 
úplně jinak. Může být způsobem vyjá-
dření pocitů a prostředkem ke sdělení 
myšlenek (tanec výrazový/scénický). 
Tanec, který spojuje vaše tělo s vaší 
duší. Poslechněte si jejich příběh…

Příběh těla

Dovol mi se představit – jsem tvo-
je tělo. Žiji s tebou celý život. Díky 
mně se můžeš hýbat a věnovat se nej-
různějším činnostem. Škoda, že tak 

často žiješ ve svých myšlenkách, vzpo-
mínkách, obavách a přáních a na mě 
tak snadno zapomínáš. Když tančíš, 
jsem šťastné, protože jsi mi blízko. Vší-
máš mne. Objevuješ mne. Fascinuji tě. 
Uvědomuješ si, jaký mám tvar, jak tě 
odděluji od okolního prostoru, jak tvo-
řím tvůj prostor vnitřní. Poznáváš, že 
nejsem jednolitý celek, ale systém pro-
pojených vztahů. Sleduješ, co je mé 
centrum a co jsou mé periferie. Cítíš 
moji tíhu i lehkost. Pozoruješ, jak mě 
gravitace zve k zemi a jak mě okolní 
prostor pobízí k běhu a výskoku. Spo-
juji tě se zemí, po které chodíš a s ob-
lohou, která se klene nad hlavou. Mů-
žeš mě poznávat. Můžeš mě učit nové 
věci. A já učím nové věci tebe. Při-
pomínám ti, že to, jak mě užíváš k po-
hybu, vypovídá něco o tobě. Pamatuj, 
že tanec nejsou jen naučené taneční 
kroky, ale je to způsob používání těla. 
Tanec je jedním z odrazů tvého vztahu 
ke mně, tvého vztahu k sobě samému 
a tvého vztahu k životu. Při tanci jsi se 
mnou v neustálém kontaktu a můžeš si 
tedy díky tomu uvědomit, co pro tebe 
znamenám.

Mám pro tebe tři velká tajemství. 

Mým prvním tajemstvím je dotek. 
Když tančíš, dotýkáš se země a okol-

TANEC
příběh těla a duše

O tom, jak být skrze tělo sám se sebou

Tanec spojuje vaše tělo s duší

 KOMIKS
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ního prostoru nebo i jiného ta-
nečníka. Učíš se být tanečním part-
nerem. Země, prostor nebo člověk 
ti jsou v tanci oporou. Díky nim 
můžeš udělat nespočet různých po-
loh, díky nim se cítíš více stabilní. 

Mým druhým tajemstvím je dech. 
Dech oživuje tvůj vnitřní pro-
stor. Nádech ti dává lehkost a vý-
dech tě uzemňuje. Pozoruj, jak se 
s nádechem každá buňka rozpíná 
a s výdechem se uvolňuje. Když 
tančíš, jsi v souladu se svým de-
chem a já se raduji z každého po-
hybu protože vím, že teď opravdu 
intenzivně žiješ.

Mým třetím tajemstvím je rytmus. 
Připomínám ti ho tlukotem tvé-
ho srdce. Nebo ti ho dávám zažít 
v tanci. Tanec je neustále plynou-
cím rytmem. Cítíš-li rytmus v hud-
bě nebo jsi-li v tichu a nasloucháš 
mému vlastnímu rytmu, přirozeně 
mě rozpohybuješ. Znamená to, že 
jsi se mnou spojený a že vnímáš pří-
tomný okamžik. 

Příběh duše

Jmenuji se duše. Jsem obyvatelka 
tvého těla, a přesto jsi mě nikdy 
neviděl, nevíš, jak vypadám a čas-
to ani nevíš, jaká jsem. Máš ale 
velkou touhu mě poznat. Ale jak? 
Jsou vzácné chvíle, kdy máme 
možnost se spolu alespoň potkat. 
Jsou to chvíle, kdy vím, že jsi se 
mnou a nasloucháš mým sdělením. 
Jednou z cest, jak se s tebou mohu 
potkat, je tanec. Mám schopnost 
přetvořit pohyb tvého těla v ta-
nec, ale musíš mi k tomu dát pří-
ležitost. Z tvých obyčejných gest 
a kroků se může stát tanec, ne-
cháš-li mě vložit do nich tvé pocity 
nebo myšlenky. Musíš být tedy ke 
svým pocitům a myšlenkám vní-
mavý. Když tančíš, tak se ti to daří, 
protože se snadno do tohoto „svě-
ta zvýšené vnímavosti“ přeneseš. 
Tvým tancem pak mohu vyslovit 
nevyslovitelné. 

Teď je čas, aby ses dozvěděl má nej-
větší tajemství. Tím prvním ta-
jemstvím jsou emoce. Často jim ne-
rozumíš. Chápu to, je to těžké. Ta-
nec ti pomůže tvé emoce rozhýbat, 
nechat jim volný průchod, a tak si 
je lépe uvědomit. V tanci můžeš své 
srdce nechat se smát nebo plakat. 
Můžeš si dovolit být spontánní, ne-
chat se unášet nebo naopak kon-
trolovat každý svůj pohyb. Můžeš 
být kýmkoli, můžeš dělat cokoli. 
A to je velmi osvobozující. Tanec ti 
dává zažít nepřeberné množství po-
citů a zároveň i nepřeberné množ-
ství pocitů může být vyjádřeno tan-
cem. Tím, že poznáváš svůj tanec, 
poznáváš i mě ve všech podobách. 

Tajemstvím druhým je mysl. Čas-
to tě neposlouchá. Je těžké ji zkro-
tit. Tancem ji můžeš zastavit. Mysl 
se v tanci ztišuje a věnuje pozornost 
tělu. Pro lidskou mysl je tanec nej-
tajnější záhadou – záhadou o fun-
gování lidského těla. Mysl v tanci 
vědomě pozoruje každý prováděný 
pohyb a soustředí se na každou část 
těla. Při pohledu na tanec lidského 
těla naslouchá mysl sdělením, která 
jí chce tanečník předat.

Závěrem

Tanec je tedy cesta, jak být v kon-
taktu se svým tělem a duší – jak být 
v kontaktu sám se sebou. Je to způ-
sob, jak se odreagovat od starostí 
všedního dne nebo jak vyjádřit své 
emoce. Vychutnáváte si pohyb, in-
spirujete se hudbou. Estetická po-
doba vašeho tance je vedlejší, důležité 
jsou prožitky, které vám tanec přináší. 
Můžete tančit doma na hudbu, kte-
rou máte rádi nebo třeba venku na 
louce. Pokud je pro vás těžké se uvol-
nit nebo nevíte, jak na to, navštivte 
kurz výrazového (scénického) tan-
ce nebo si uspořádejte akci s kmenem 
a pozvěte si na ní tanečního lektora ze 
skautského či neskautského prostředí. 

Jitka Mozorová – Jíťa (23 let) 
Třebíč/Brno
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 POZVÁNKA

Za tu dobu, co jste na nejrozličnějších 
cestách prochodili několik párů bot, 
máte zajisté svá oblíbená místa nebo 
prostředí, která rádi navštěvujete. Ně-
kdo miluje hory, jiný procházky po 
dešti, další se nejraději nechá grilovat 
pravým letním žárem uprostřed pouště. 
Vy sami asi nejlépe budete vědět, kde se 
cítíte jako ryba ve vodě. Ale víte, jaká 
jsou oblíbená místa vašich kamarádů?

Až se zase jednou vydáte se svým od-
dílem nebo kmenem na nějakou cestu 
a budete chtít vyzkoušet něco nového, 
zkuste se vžít do těla svého kamaráda. 
Nepotřebujete k tomu znalosti z černé 
magie ani mnoholičný lektvar – stačí 
jen kapka důvtipu a představivosti.

Příprava před cestou

Kdo by měl problém s důvtipem nebo 
představivostí, pomůžeme si malou 
hrou. Před tím, než vyrazíte na vý-
pravu, si na papírek napište své jméno. 
Až se všichni sejdete před výpravou, pa-
pírky se jmény dejte dohromady, za-
míchejte a pak si je zpět vylosujte. Pod-
le toho, koho si z osudí vytáhnete, toho 
identitu na následujících několik hodin 
získáváte. (Prostě se pokusíš jednat tak, 
jak myslíš, že by jednala ona osoba.)

Rozdělené role bychom měli, ale nyní 
potřebujeme ještě několik míst a prostře-
dí. Snažte se vymyslet co nejvíce ukáz-
kových míst a všechna je také napište 

na papírky. Tyto papírky vezměte s se-
bou a při další cestě vám poslouží jako 
pomůcka k tomu, abyste si mohli ově-
řit, jak moc znáte své kamarády z oddílu 
či kmene. Můžete například použít: hos-
poda na mýtince, podzimem zabarvená 
alej, prales plný dravé zvěře, průzračné je-
zero nebo čerstvě zasněžená větrná pláň.

Kam se vydáte dál?

Jakmile se dostatečně sžijete s osobou, 
kterou jste si vylosovali, a na své cestě na-
razíte na vhodné místo (třeba rozcestí) ve 
vhodnou chvíli (třeba v 11:28), můžete 
si vylosovat první dvojici míst, která jste 
si vymysleli. Vaším úkolem je dohodnout 
se, kam budou dále směřovat vaše kroky. 
Pokud jste si tedy vylosovali příkladová 
místa hospodu na mýtince a čerstvě za-
sněženou větrnou pláň, zkuste si před-
stavit, že vpravo koukáte na zasněženou 
pláň a vlevo na hospodu. „Kam by se vy-
dala ta osoba, kterou jsem si vylosoval(a) 
a proč?“ Toť ta pravá otázka pro vás. 

Jestliže jste právě v kůži Huberta, 
o kterém víte, že miluje zimu, má rád 
ošlehaný obličej od drsného větru a ješ-
tě raději promrzlé kosti, Hubertovým 
jménem přesvědčujte ostatní, že křu-
pající sníh pod nohama je lepší než vy-
chlazená kofola v hospodě. Jakmile se 
shodnete na tom, že se vydáte na za-
sněženou pláň, protože nikdo z pří-
tomných až na Miriam nepije kofolu, 
můžete opět pokračovat ve své cestě.

Na dalším příhodném místě vaší cesty 
můžete losovat další místa a znovu se 
zkusit domluvit, kam byste se vydali. 
Až vyčerpáte všechna vámi vymyšlená 
místa nebo dojdete do cíle, můžete se 
vrátit zpět do svého těla a probrat s re-
álným Hubertem nebo Miriam, jak 
a proč by se rozhodli. Stejně zajímavé 
může být shrnutí, jakou cestou bys-
te společně šli, kdyby se jednalo o sku-
tečná místa.

Vyšší level pro náročné

Náročnější cestovatelé mohou zvolit 
i těžší úroveň tohoto druhu cestování. 
Ten spočívá v tom, že si na začátku ne-
sdělíte s ostatními, do jakého těla jste 
se vtělili. Úkolem ostatních pak bude 
poznat podle rozhodování, kdo je 
v kůži jakého člověka.

Ladění celého putování leží přímo ve 
vašich rukou. Je na vás, zdali se za-
smějete při rozhodování, jestli odbočit 
do močálu plného krokodýlů, nebo 
do vesnice kanibalů. Na druhou stra-
nu díky vhodně zvoleným místům se 
můžete dozvědět, jak vás vnímají ostat-
ní a jak dobře znáte ty druhé. Důležité 
je při dohadování nezapomínat na ar-
gumentaci, proč byste se vydali za tím 
a tím cílem. 

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

http://czejny.blogspot.com/

NA VÝPRAVU
v kůži svého kamaráda

Tip, jak udělat zimní procházku s kamarády z kmene či oddílu zajímavější 

Pojeď na ConCordii!
Jestli ti je alespoň 13 let a dokážeš se domluvit anglicky, můžeš se vydat na desáté středo-
evropské skautské jamboree ConCordia 2010. Pokud ti v létě bude méně než 18 let, můžeš 
vyjet ještě s dalšími sedmi kamarády a jedním dospělákem. Pokud budeš v létě dospělým, 
musíš s sebou vzít 8 účastníků nebo se můžeš vypravit jako člen servis týmu.

Na táboře tě určitě neminou in-site a off-site aktivity v mezinárodních skupinkách a speciální 
program HoHo. Více se můžeš dozvědět na www.concordia.skaut.cz, kde se můžeš také 
na akci přihlásit.
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O STUDIU NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE, 
bydlení na intru a čerstvých dojmech z vysoké

Významní umělci často dostávají 
otázku, jaké plány o svém bu-
doucím povolání v dětstvíJ. Čím jsi 
chtěla být ty, když jsi byla malá?

Klukem. 

Proč a kdy ses rozhodla jít na od-
borně zaměřenou střední školu a ne 
na běžný gympl?

V polovině pobytu na osmiletém gym-
plu. V budoucnu jsem stejně chtěla dě-
lat nějakou vysokou uměleckou, tak-
že potápění mezi kvadratickými rov-
nicemi a komolými tělesy jsem na-
hradila pro mě daleko záživnějšími ho-
dinami kresby.

Jak moc ti do života zasáhlo bydlení 
na intru a brzké „vyletění z hníz-
da“? Jaké výhody a nevýhody to 
podle tebe mělo?

Nejdřív to bylo peklo, nikoho jsem 
na škole ani na intru neznala, ne-

bylo se ke komu jít vybrečet. Ne-
sedla jsem si se spolubydlícími – hol-
ky z města, to je jinčí svět. Navíc se 
mi nakřápl vztah s pány rodiči, a le-
pidlo potřebujeme doteď. Taky dost 
jednoduše vychladnou vztahy s ka-
marády v rodném městě… Ale vý-
hody, ty intr také měl, po čase při-
šlo stěhování, kamarádství, který drží, 
a lumpárny a napomenutí a pozdní 
příchody, a hernajs, kdo dal popelnici 
do výtahu, zážitků má pak člověk 
fůru. Naučí se zařizovat si spoustu 
věcí sám, je neustále v kontaktu s lid-
mi, projde si nejrůznějšími spory, na-
učí se dělat kompromisy, vyjednávat 
s vychovatelkou, … To jsou věci, co 
se hodíJ.

Podle čeho sis vybírala vysokou 
školu a obor?

Jé, to je na dlouho… Do užšího vý-
běru postoupily školy s „dobrou po-
věstí“. Pak mě zajímalo, jak jsou na 
tom absolventi, jak vypadají prá-
ce – výtvory studentů, důkladně jsem 

všechno a všechny pro-
googlovala, až mi zbyly tři 
školy. Dál jsem si domluvila 
konzultace u vedoucího ate-
liéru, vzala pár kilo obrázků 
a začala cestovat a nadávat 
na České dráhy. V ateliéru je 
povětšinou určující osobností 
pedagog, takže jsem se dost 
zajímala, co je ten člověk 
s řadou titulů zač a jestli mi 
jeho tvorba něco říká a jest-
li se mi líbí, jak se mi s ním 
bude povídat, co řekne na 
moje práce. A k tomu obo-
ru – grafi cký design proto, že 
to je mé zaměření ze střední, 

a animaci, chá, spíš mě zajímalo, jest-
li bych se na něco takovýho mohla do-
stat, a pak i kvůli kreslení, které mám 
ráda, a na grafi ckým designu si ho člo-
věk moc neužije.

Jak moc jsi byla po průpravě na 
střední ve výhodě u příjímaček 
oproti ostatním zájemcům? Co při-
jímačky obnášely? Musela ses na ně 
hodně připravovat?

Nebyla jsem v šoku, když se nám před 
stojany postavila stará paní a svlék-
la seJ. Výhoda byla možná v tom, že 
narozdíl od lidí, co jsou z „normální 
střední“, mám nejspíš víc zkušeností 
s kresbou. Ale popravdě, znám dost 
lidí, co střední uměleckou nestudovali, 
jsou na vysokých školách a jsou to ši-
kulové. Ovšem pokud se člověk chce 
naučit řemeslo – nakreslit to, co vidí, 
a z toho potom vyjít třeba pro vol-
né věci, chce malovat či sochařit, tak 
střední škola je dobrým základem. Ji-
nak na přípravě k přijímačkám bylo 
nejtěžší udělat si dobré portfolio, vy-

Rozhovor s Eliškou Chytkovou (21 let) (mimo jiné autorkou komiksů v tomto čísle)

Jmenuje se ELIŠKA CHYTKOVÁ,
z Nového Města na Moravě,
nejraději má třetí osobu,
pokud si dobře pamatuje, je jí dvacet,
má ráda zimní chlad, vůni podzimu,
a cedule. 
Nemá ráda existenciální tíseň
a na nohách plíseň.
dostudovala Střední školu umění a designu,
ale říká jí šuřka, protože velkou část jejích
studií se škola jmenovala Střední škola uměleckých řemesel
a je raději šuřačka než šudačka.
Čtyři roky v Brně na Husově ulici,
na oboru Propagační grafika, grafický design.
Od 14. 9. 2009 studuje na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně,
na Fakultě multimediálních komunikací,
studijním programem Teorie a praxe audiovizuální tvorby,
obor Animovaná tvorba.
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brat ty nejlepší výtvory a naučit se 
o nich hezky povídat. 

Jak jsi strávila asi nejdelší prázdni-
ny v životě každého studenta – čtyři 
měsíce od maturity do začátku prv-
ního semestru?

Nejdřív spaním, ničením maturitních 
otázek, válením se v lese, koupila jsem 
si nový punčocháče, plánovala na dva-
cet let dopředu, říkala si větu – zí-
tra začnu kreslit, uklízela půlroční ne-
pořádek v pokoji, představovala si, jak 
budu slavná a spokojená. A pak už byl 
tábor, voda, práce a hop sem hop tam, 
začalo padat listí a tak jsem si šla po-
řídit nové rukavice do nového města. 

Těšila ses na vysokou?

Až moc, ale ke konci prázdnin nadšení 
naštěstí opadávalo, a víkend před od-
jezdem jsem brala vejšku jako trest.

Jaké byly tvoje první dojmy z uni-
verzitního prostředí?

Ale néé, ten idiot z přijímaček se dostal!!J

Bydlíš na koleji, nebo na privátu? 
Jak jste si tentokrát padli do noty 
se spolubydlícími?

Bydlím na privátu, v centru, pod okny 
nám hulákají opilci, a v jednom okně 
máme Antonia Banderase. S králíkem 
Ándrém vycházím dobře, s klanem pís-
komilů je to horší. A pak tu bydlí pět 
holek, zatím jsme na sebe hodné, na-
víc jsou to vesměs Slovenky, takže už 
viem ako čo znamená potrebné poľov-
ník alebo kaleráb.

V čem se ti coby novopečenému vy-
sokoškolákovi změnil život?

Už nemůžu používat výbornou kar-
tičku ze střední, díky které jsme mohli 
chodit na brněnské výstavy zdarma, už 

si ze školních počítačů neodnáším tlu-
pu červů na fl ashce, nemusím vstávat 
při vstupu přednášejícího do učebny… 
Jinak je to zatím dost podobné jako na 
střední, jen jsem míň doma. A učím se 
vařit opravdová jídla.

Jak moc tě škola zaměstnává? Zbý-
vá Ti čas ještě na další věci?

Na vaření zbydeJ. První měsíc byl 
hrozná fl ákačka, skoro nic po nás ne-
chtěli, ale ke konci října už těmi úko-
ly přestali šetřit. Takže začínám po ve-
čerech popíjet maté. Zatím mi naštěstí 
zbývá čas občas zajet domů, na akce 
s kmenem. A během čtyř hodin cesto-
vání se v knížce stihne otočit dost strá-
nek. A na lození po stromech, pouštění 
draků a vymýšlení lumpáren se čas na-
jde vždycky. 

Jaké předměty tě nejvíc baví?

English in the Movies, chlapík nám pus-
tí anglicky mluvený fi lm s anglickými 
titulky a za tohle máme kredityJ. 
Ne, nejraději mám samozřejmě ate-
liéry, učíme kvádry s nožkama ťapkat 
na místě, skákat, lítat… Vede nás sice 
pán, který způsobil, že klobouk kou-
zelníka Pokustóna v 52 dílech Boba 
a Bobka létá a králíky donutil používat 
mobil… ale poradit umí, to on zase 
joo, navíc je to Pan Vypravěč a jako 
Werich vypadá i mluví. 

Kolik je vás v ročníku? Vycházíte se 
spolužáky dobře? A chodíte spolu 
někam i mimo školu?

Je nás jedenáct. Skupinky už se sa-
mozřejmě vytvořily, ale všichni jsou tu 
přátelští a nikdo tu s nikým problém 
nemá. Každý chce něco dokázat, ovšem 
z tohoto kolektivu mám zatím pocit, že 
nebudou probíhat krvavý boje a že ex-
tra rivalitou to tu smrdět nebude. Snad. 
A dokonce i ten idiot z přijímaček je 
moc hodnej. Mimo školu občas za-
jdeme někam posedět, kreslit do zoo, 
skenovat v jednu ráno a tak.

Co by doporučila čtenářům Kme-
ne, kteří přemýšlejí o nějaké umě-
lecké škole? Co je podle tebe nej-
důležitější pro to, aby se člověk na 
takovou školu dostal?

Ha! To záleží na tom, jestli je člověk ší-
lenec a chce si jít malovat na akádu, 
anebo jít na neažtakbohémskou ško-
lu jako je například „Baťovka“. Ale 
všude asi uvítají, když má člověk svůj 
styl, nedělá pouze a jen suché studijní 
kresby zátiší, důležitější jsou volné 
věci – ty, který můžou něco prozradit 
o tvůrci. Hlavní je něčím zaujmout, 
aby si vás zapamatovali. A především 
jezdit své práce konzultovat a nějaký 
ty práce taky mít. Talent je fajnová 
věc, ale jak se říká, nestačí. Musíte ma-
kat, a když to nejde, tak jinak a zno-
va. Pokud to vzdáte, končíte. A to nej-
důležitější – člověka to musí bavitJ.

Jako malá jsi chtěla být klukem. 
Čím chceš být dnes?

Chci zůstat holkou. A včera jsem 
chtěla být letuškou, dneska třeba ná-
hrobkem Oscara Wildea. Je to boj. 

Za rozhovor s El Liškou děkuje Petra 
Poncarová – Veve (21 let), Louny/Praha

Foto: archiv autorky

Některé vysoké školy, kde je 
možné studovat grafický design 

a podobné obory:

• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – 
Fakulta multimediálních komunikací, 

http://fmk.utb.cz 

• Univerzita Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem – Fakulta 

umění a designu, http://fud.ujep.cz

• Vysoké učení technické v Brně – 
Fakulta výtvarného umění, 

http://www.ffa.vutbr.cz 

• Západočeská univerzita v Plzni – 
Ústav umění a designu, 
http://www.uud.zcu.cz
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VÁNOCE
svátky služby, Krista i slunce

Vánoce slaví asi každý z nás. A i ten, 
kdo by tak nečinil, je chtě nechtě kon-
frontován každý rok s jejich přícho-
dem. Napadlo vás si však někdy v před-
vánočním shonu položit otázku, zda by 
se Vánoce nedaly slavit i jinak? Tři ná-
sledující texty by měly být inspirací 
k tomu, abychom se zamysleli nad tím, 
jak my osobně vánoční svátky slavíme 
a zda nám tento způsob vyhovuje.

Článek českého religionisty a kněze 
doc. Štampacha nám připomene růz-
né známé i méně známé způsoby, jak 
prosincové svátky vnímat a slavit. Ná-
sledně se podíváme do jedné rodiny, 
kde je dosud patrný křesťanský roz-
měr Vánoc. A konečně do třetice po-
odhalíme zapomenuté a znovuoživené 
dědictví (neo)pohanské oslavy zimního 
slunovratu, abychom si připomněli, že 
historie vánočních svátků není stará 
„pouze“ 2000 let a že duchovní rozměr 
Vánoc nemusí být nutně rozměrem 
křesťanským.

Štěpán Mairovský (24 let), Brno

Jak naložit s Vánocemi?

Kýčovité, konzumní Vánoce některé 
z nás odrazují natolik, že se je roz-
hodli neslavit. Nezajímají nás orgie 
konzumu, hromady dárků, které čas-
to ani dárky nejsou, a je to možná ob-
chodování na způsob: kolik ty mně 
vloni, tolik já tobě letos.

Naštěstí nemusíme Vánoce slavit na-
kupováním, gruntováním a pře-
jídáním. Mají smysl i pro lidi, kteří se 
rozhodli být blíž přírodě. Ti si možná 
víc všímají přírodních rytmů. V tom-
to případě jde o plynulé střídání světlé 

a tmavé části dne během roku. Víme, 
že kolem pólů je půl roku den a půl 
roku noc a blízko rovníku během celé-
ho roku slunce zapadá v šest večer a vy-
chází v šest ráno. My obyvatelé střed-
ních pásem, kde žije nejvíc lidí, mě-
níme styl života a často i náladu pod-
le toho, jak je brzy tma. Kromě toho se 
samozřejmě střídá teplejší a chladnější 
část roku.

Národy středního pásma slavily zim-
ní slunovrat, den, kdy je slunce nej-
níže a kdy se jeho cesta oblohou ob-
rací a zase pozvolna začíná stoupat. Je 
to příslib více světla, tepla a tím také 
úrody.

Je přirozené, že v dlouhých večerech 
jsou lidé víc spolu. Některé rodiny se 
nenechají znervóznit reklamou a vě-
dí, že je daleko důležitější udělat si klid 
na sebe, než obstarat hromadu dár-
ků. Setkávají se i přátelé a tráví čas spo-
lu, často v přírodě. Není asi úplně ide-
ální vysazovat na velkých územích jeh-
ličnaté monokultury jen kvůli tomu, 
aby se po krátké době stromky „skli-
dily.“ Ale na druhou stranu ozdobený 
strom, zejména ve městě, připomene 
přírodu, která se na podzim uložila 
k odpočinku a záhy se bude probouzet. 
Lépe to připomene strom nebo spíš vě-
tev ozdobená přírodními materiály než 
strakatými a lesklými cingrlátky. 

Naše civilizace je spojena s křes-
ťanstvím a na dobu slunovratu křes-
ťané ve 4. století umístili oslavu na-
rození Ježíše Krista. Křesťanské církve 
si to připomínají bohoslužbami, např. 
půlnoční mší z 24. na 25. prosince. Ale 
i lidé, kteří nechodí pravidelně do kos-
tela, si v těch dnech staví na významné 
místo domácnosti betlém, scénu vy-

tvořenou z různých materiálů a zob-
razující aspoň hlavní postavy, Marii, 
Josefa a malého Ježíše ležícího v jes-
lích na slámě. Někteří si událost při-
pomínají lidovými koledami, které je 
jistě lepší zpívat než přehrávat. 

Humanistický obsah křesťanských Vá-
noc vede aspoň některé křesťany, aby 
na Štědrý večer nebo v dalších dnech 
potěšili návštěvou, dárkem nebo ně-
jakou službou lidi, kteří letos slavit 
nemohou: pacienty zůstávající v ne-
mocnicích, lidi, které životní okolnosti 
zbavily domova, lidi staré a osamělé. 
Tento obsah může dát Vánocům rov-
něž i ten, kdo se za církevního křesťana 
nepokládá.

Ivan O. Štampach (63 let), Praha 

Vánoce s rodinou – trošku 
hra a trošku show

V Praze stojí bílý dům o čtyřech by-
tech a jedné rodině. Advent. Krásné, 
jak vše působí na první pohled spo-
řádaně. U jídla hoří věnec, za oknem 
dopis Ježíškovi, co si ho zapomíná vy-
zvednout. Blíží se Vánoce.

Jak oslavit Vánoce trochu jinak



44

K
O
L
E
M

N
Á
S

Ne, žádný klid, mír a pohodu nečekej-
te, permanentní lehký chaos a šum ros-
te. Rodina je velká, jsou super a kaž-
dý má svůj originální přístup, priority, 
ironii a tvrdou hlavu. Večerní dis-
kuze nad čajem (aj, ten půst) jsou obo-
haceny, to se problematika kapra mísí 
s otázkami evropské civilizace, včelí úly 
se židovským výkladem bible a běž-
nými denními problémy. Každý má sta 
jiných povinností než dobu postní a at-
mosféru duchovna a úklidu. Je trochu 
zázrak, že po těch čtyřech týdnech je 
trocha cukroví, co víc, bývá uklizeno 
a většinou nakoupeno. 

Dvacátého čtvrtého je celý dům v po-
hybu, všichni jsou nezbytně zapojeni, 
marně maskují únavu z předvánočních 
povinností a oslav. To nejsou vánoční 
rituály, to je milion praktických věcí, 
co je potřeba zařídit a připravit, jen se 
to každoročně absurdně opakuje. Najít 
dvoumetrový obrazu Betléma od pana 
malíře dědy, vynést ho ze sklepa do 
bytu, vycentrovat, ať visí rovně. Přenést 
božohodovou krůtu v lavoru se solnou 
lázní na balkon, zatížit sklenicemi mar-
melád. Hledat stojany na svíčky, co si 
před pěti lety půjčili skauti na nadílku. 
Hrají koledy, pak cosi lepšího a ne-
patřičného, návrat ke koledám, jsou 
přeci Vánoce, tak se nebudeme hádat. 
Cukroví na mísy, chvojí do váz, ozdoby 
z půdy, osekání stromku, zdobení a do-
hady – stejně je marné se snažit o stříd-
most a eleganci, ta blyštivá cingrlátka 
tam potají někdo za chvíli navěší. 

Oběd. Část rodiny se postí, a půst ne-
svědčí pánům ani nevyspalým, jo-
joj, show goes on. Akční nákupy za-
pomenutých citronů, prskavek a ci-
bule a prostřít. Dárky jsou převážně se-
hnány, zabaleny a začínají tajné a mas-
kované manévry po chodbě ke strom-
ku, než bude pokoj zavřený. Od-
chycení členů rodiny, co utíkají k mai-
lu a facebooku, ještě není připraveno 
vše…

Ve čtyři je hromadná mše a po návratu 
se chaos zpomaluje. Všichni se oblékají 
do svátečního, plesové šaty, podpatky. 

Mají hlad. Ne, teď už kapra smažit ne-
můžu a je potřeba přitopit. Babička za-
číná fotit, když už jsme se všichni ko-
nečně sešli, jé, vám to tak sluší. Slav-
nostní tabule, staré křehké nádobí, těž-
ké kovové svícny po prabábě, čte se 
Lukášovo evangelium, česky a latinsky. 
Ještě poslední větu, Maria to všech-
no uchovávala v srdci a přemítala o tom 
a pár ironických poznámek dědy ate-
isty o smyslu křesťanství se ztratí mezi 
počtem přítomných, jídlem a vínem. 
Čeká se, až Ježíšek zazvoní. To se ma-
lému bratru všichni snaží namlouvat, 
že dárky nosí andílci – a on tu hru hra-
je s námi.

Vánoční stromek s prskavkami pro-
světluje teplým světlem místnost o pa-
tro níž, zvoní zvonkohry, vzduch voní 
jehličím, štrúdlem a vanilkovými roh-
líčky. Ještě chvíli obdivovat, Narodil 
se Kristus Pán, nám, nám… A dárky 
– dárků je hodně, moc. Balíčky je tře-
ba rozbalovat jeden po druhém a spo-
lečně obdivovat – jen zklamání se tak 
maskuje hůř. Večer je dlouhý, vrší se 
hromada papíru, zpívají koledy, české 
a lepší staročeské, latinské, pár cizích. 
Víno, štrúdl, cukroví, pokusy o tanec, 
blíží se půlnoc. Kdo má energii, ob-
léká nové kusy a vyráží na půlnoční 
– a ti mladší pak se známými na po-
štědorovečerní červené… 

Absurdní a chaotické Vánoce, trošku 
hra a trošku show – ale jednou za rok 
je to krásné a slavnostní. 

Lucie Trlifajová – Lulu (25 let), Praha

(Neo)pohanské Vánoce

Občas mám neskutečnou chuť udě-
lat něco jinak. Třeba loni o Vánocích. 
Už se mi zajídala ta pseudoidyla plná 
smrčků a vousáčů v červeném. Co bylo 
před tímhle? Něco opravdového. Vá-
noce jsou křesťanský svátek a ten bez-
pochyby opravdový byl. A před-
tím? Měli lidé taky nějaký velký svá-
tek uprostřed zimy, který hluboce pro-
žívali? Jistěže měli – zimní slunovrat. 

Jaké to bylo? Co při tom cítili a co dě-
lali? Nejlepší by bylo zažít to na vlast-
ní kůži. 

A tak jsem neváhala, když jsem moh-
la jít na slovanskou slavnost slunovratu 
sdružení Rodná víra. Co je třeba na 
slavnost? Něco dobového k jídlu či pití 
a maska proti zlým duchům. Medovi-
na byla jasná volba. A maska? Měla to 
být pro mě změna – tak pořádná. Po-
malovala jsem si obličej. Takhle jsem 
absolvovala cestu přes celou Prahu bu-
díc údiv kolemjdoucích. Cílem byly 
Bohnické lesy. 

Ostatní už tam byli. Po přípravě dře-
va a troudu na oheň se čekalo už jen na 
západ slunce, kdy se náš svět propojí 
se světem zemřelých. Pak Vítoslav za-
čal rozdělávat obřadní oheň – a on ne 
a ne chytnout. Chotěbud se ujal slo-
va, děkoval bohům a předkům za je-
jich přízeň, za úrodu a plodnost země. 
Na znamení těchto slov hodil do ohně 
část koláče – oběť bohům a předkům. 
Pak každý snědl svůj díl koláče. V ko-
láči byl zapečený peníz – ten, kdo ho 
najde, bude mít štěstí po celý rok. Do 
dřevěné nádoby se dvěma velkými 
uchy se nalila medovina, část zase do 
ohně dobrým duchům. Postupně se 
každý napil a pronesl poděkování bo-
hům nebo prosbu. Následovala hostina 
– ale nikdo bez masky nesměl opustit 
palouk, jinak by ho uřkli zlí duchové. 
Ochutnali jsme kaši a běloruské bo-
chánky. V jednom byla zase zapečena 
mince. Tentokrát jsem ji našla já. 

Pro mne pak nastalo loučení – ostatní 
zůstávali až do rána. Ještě stroužek čes-
neku namočený v medu proti zlým du-
chům a domů s hlavou plnou zážitků, 
pomalovaným obličejem a vůní kou-
ře a česneku. Ze všech stran bylo cítit, 
že jsem zažila něco neotřelého a oprav-
dového.

Tereze Berková – Miš (20 let), Dobříš 
Foto: Eda Navrátilová – Andílek
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Před odjezdem

V naší rodině se staly výlety za velkou 
louži jakousi tradicí. Ve Spojených stá-
tech rok studovala moje sestra i se-
střenice, takže to pro mě ani nebylo ta-
kové překvapení, když se začalo mluvit 
o mém výletě. Moje příprava před od-
jezdem byla trošku netradiční – ve Spo-
jených Státech máme totiž jedny vel-
mi vzdálené příbuzné, ke kterým se na 
rok vždycky nacpeme. Takže mými je-
dinými povinnostmi před odjezdem 
bylo napsat pár e-mailů, jak moc se tam 
těším a nakoupit spoustu dárků pro ta-
mější rozvětvené příbuzenstvo.

Pak už mě čekala jen dlouhá cesta do 
Omahy – což je největší město státu 
Nebraska přímo uprostřed Spojených 
států. Nebraska je stát rozlohou třikrát 
větší než Česká republika, obydlená je 
ale jen 1,7 milióny obyvatel, z čehož 
400 000 jich žije v Omaze. Nebraska 

je velmi bohatým státem – i když je 
nepochopitelné, z čeho je tak bohatá. 
Ještě v 19. století byla z větší části po-
lopouští, ale díky pracovitosti svých 
obyvatel, kteří se pustili do výstavby 
zavlažovacího systému, se stala jed-
ním z nejúrodnějších států v USA, tak-
že je to taková velká placka se spous-
tou polí. Moc jsem se tam těšila, tedy 
hlavně proto, že Omaha je na 8. příčce 
ze všech měst USA v počtu milionářů 
(dolarových) na obyvatele. 

Nástup do školy

A konečně nastupuju do mé školy 
– Westside High School. Ta mě hned 
upoutala několika věcmi. Za prvé 
to byla vlastní budova. Byla ohrom-
ná (i když tak sama o sobě nepůsobila 
– stavitel by si nedovolil postavit nic 
moc vysokého, protože by to v onom 
městě působilo trošku nepatřičně: nej-
vyšší budovy tam měly maximálně 
6 pater, a to jen v centru). Ale ohrom-
ná – hlavně rozlohou – rozhodně 
byla. Na škole bylo přes 2000 stu-
dentů a ti už nějaký prostor potřebují 
(já jsem tam dorazila ze školy, kde nás 
bylo 300 ☺). Budova působila na člo-
věka zvyklého na konzervativní ško-
ly v Česku jako malý zázrak. Upro-
střed školy bylo ohromné atrium, je-
hož jednu část zabírala studovna 
a druhou otevřené učitelské kóje, tak-
že jsem za svým vyučujícím moh-
la kdykoli během dne přijít a kon-
zultovat. Kolem atria pak obíhaly dal-
ší a další propojovací chodby a spous-
ta schodišť. Celé to bylo pěkné blu-
diště, jeho uspořádání ale dávalo smy-
sl, takže jsem se v něm i já rychle na-
učila orientovat.

V čem jsem ale měla problémy se ori-
entovat, to byl místní rozvrh, resp. on 
vůbec žádný neexistoval, což byl právě 
ten oříšek nebo spíš ořech. Co mi pů-
sobilo největší potíže bylo pochopit, 
proč se některé předměty jmenují řez-
bářství nebo svařování, a myslela jsem 
si, že se slovník spletl. Ale on se ne-
spletl, protože o stránku dál jsem na-
šla předmět Food I a Food II, kde 
jsem si byla jistá, že se jedná o Jídlo. 
Opravdu jsem se na mojí škole mohla 
zapsat na skoro cokoli. Ta škola totiž 
nebyla tak úplně střední, jak ji zná-
me my. Tady se nerozdělili studenti 
do několika specializovaných škol, ale 
naopak několik specializovaných škol 
se spojilo v jednu a všichni chodili na 
stejnou školu. Teda řezbářství ani nic 
podobného jsem si nevybrala (u Fo-
odu jsem toho opravdu litovala, ale 
prostě se mi už do rozvrhu nevešel), 
ale stejně mě ten ohromný výběr fas-
cinoval a lákal. Jako člověk, který celý 
svůj život mohl studovat jen několik 
základních předmětů, jsem měla ten-
denci nabrat si tolik předmětů, že mi 
skoro nezbyl čas ani na oběd. Když 
jsem se svým prvním rozvrhem přišla 
k mé osobní konzultantce, dost 
mi toho zatrhla, ale stejně jsem 
ze začátku ten oběd opravdu někdy 
nestíhala. 

Jak to ve škole fungovalo

Tamější školní systém byl vlastně 
dost podobný našemu systému vy-
sokoškolskému: za předměty se zís-
kávaly kredity, a aby člověk mohl ško-
lu dokončit, musel těch kreditů mít 
určitý počet. Když byl někdo hodně 
pilný, tak mohl získat dopředu kredity 

Zajímá vás, jaké je to sbalit kufr a odletět na střední školu za moře? Jak to tam funguje? Co se dá 
podniknout ve volném čase? Jací jsou domácí studenti?

NA STŘEDNÍ ZA MOŘEM 
aneb Můj výlet do země hamburgerů

Studovat za mořem? To už dnes díky nej-
různějším studijním programům není příliš 
velký problém



46

K
O
L
E
M

N
Á
S

Obecné informace o studiu 
na střední škole v zahraničí:

http://www.kampomaturite.cz/
stredni-skola-jinak/rok-na-stredni-

-skole-v-zahranici

Student Agency
http://www.studentagency.cz/

rok-na-stredni-skole-a-univerzite/
czech/

Education first:
http://www.ef-czech.cz/

master/hsy/

Alfa agency:
http://www.alfa-agency.cz/436/

na univerzitu. Samozřejmě některé 
předměty byly povinné pro všech-
ny, ale i tyto předměty se daly stu-
dovat na různé úrovni – podle toho 
jak, moc vás to či ono zajímalo. Mezi 
povinnými předměty byla samozřejmě 
literatura, matematika, během let 
se střídaly biologie, chemie a fyzika, 
a pak ještě „healthy living“ – zdravý 
život (pak ať mi někdo říká, že Ame-
ričané žijí nezdravě – když se zdravě 
žít dokonce učí). Bohužel na „healthy 
living“ jsem se nedostala, protože byl 
jen pro prváky.

Ve škole jsem byla od 8 do 15 h po-
vinně, i když mi třeba škola končila 
dřív, tak jsem nemohla jen tak odejít, 
ledaže bych si nechala napsat omluven-
ku od svých „host-parents“. Těch sedm 
hodin tam člověk prostě musel strá-
vit a svůj volný čas využít například ke 
studiu ☺. Já jsem tu dobu většinou bo-
hužel využívala k tomu, že jsem zma-
teně pobíhala po škole a snažila se zjis-
tit kde a hlavně kdy mám hodinu. To 
„kdy“ byl skoro větší háček než „kde“ 
– některé hodiny totiž trvaly 20 minut 
a jiné zas 40 minut, a k tomu se na-
víc různě skládaly a rozkládaly a na je-
jich konci se samozřejmě nezvonilo. 
Tento geniální systém způsobil, že ani 
na konci mého pobytu jsem si nebyla 
vždy jistá, kdy mi co začíná 
a kdy končí.

Volný čas

Abych se nedivila málo, tak tu byly ješ-
tě školní sporty, orchestry, skupiny, 
kluby a samozřejmě cheerleaders ne-
boli po česku roztleskávačky. O tom 
všem by se dal napsat celý článek, ale 
aspoň ve zkratce. Na škole nebyl kro-
mě 1. ročníku sport povinný, ale po-
kud někdo zatoužil něco (cokoli) dě-
lat, měl možnost to dělat při ško-
le – takže žádné další dojíždění (au-
tem samozřejmě), neznámé prostředí, 
nebezpečné čtvrti, ale všechno hezky 
v bezpečí u školy. Výběr sportů i vše-
ho ostatního byl doslova nepřeberný 
– ze sportů jsem jako holka nemohla 
snad jen hrát americký fotbal – jinak 
jsem mohla atletičnit, basketbalničit, 
volejbalničit, plavat… Pokud by se mi 
nechtělo nic dělat fyzického, mohla 
jsem to zkusit u orchestru, jazzové sku-
piny nebo v divadle.

Pro nás je tohle pojetí volného času 
nepředstavitelné, zůstat ve škole déle 
než je nutné nepřichází v úvahu, a aby 
se tam člověk vracel kvůli nějakému 
kurzu je naprosto nemyslitelné. Na-
opak tam a i všude jinde ve Spo-
jených státech, kde jsem měla mož-
nost to pozorovat, bylo naprosto při-
rozené žít se školou – bylo tam jakési 
větší souznění mezi učiteli a žáky, kte-
rým vůbec nepřišlo divné, že učitel, 
který je předtím učil biologii, je teď 
trénuje. Vždyť to vlastně dává smysl, 
proč by měl člověk někam daleko do-
jíždět, když má ve škole své přátele, 
které by chtěl vidět i po škole – na 
tréninku, zápase školního teamu ame-
rického fotbalu nebo vystoupení škol-
ního divadla. 

O stereotypech

Na závěr bych chtěla jen popřít pár ste-
reotypních názorů o amerických stu-
dentech. Za prvé bych o nich oprav-
du neřekla, že by byli líní – v průměru 
jsem spíš měla pocit, že jsou mno-
hem pracovitější než u nás. Dále si ne-
myslím, že americké školy jsou tak mi-

zerné, jak tu všichni povýšeně pro-
hlašujeme. Škola, do které jsem cho-
dila já, měla lepší úroveň než školy, se 
kterými jsem se setkala v Česku, sa-
mozřejmě bude rozdíl škola od ško-
ly, ale to u nás platí podle mě také. No 
a nakonec něco o tom ježdění autem. 
Je teda pravda, že bez auta tam nikdo 
nedá ani ránu – prostě jít někam pěšky, 
to se nedělá, ale na druhou stranu to ji-
nak nelze. Města na středozápadě jsou 
totiž tak rozlezlá, že dostat se kamkoli 
jinak než autem je opravdu těžké a ani 
to jinak nejde, protože hromadná do-
prava tam neexistuje. A taky má na jež-
dění autem velký vliv jakási rodičovská 
paranoia, že až jejich dítě zajde za roh 
ulice, tak ho tam někdo minimálně 
okrade, ale spíš už unese a zabije. Ne-
zdravě se tam určitě žije nebo spíš jí, 
ale zrovna tam, kde jsem byla já to, na 
lidech moc vidět nebylo. 

A na závěr musím říct, že to jejich 
nezdravé jídlo je moc dobré (kromě 
sendviče s arašídovým máslem a dže-
mem), a taky, že se mi tam na škole 
moc líbilo, možná i proto, že mi tam 
na ten rok dali k používání MacBook, 
heč ☺!

Alena Moravová – Alka (20 let), Praha 
Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Poznat kraj, lidi a kulturu za mořem. 
Páni, to je něco.
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Těžba nerostných surovin, především 
uhlí, je nedílnou součástí našeho prů-
myslu, a souvisí s ní mimo jiné i změ-
na tváře naší krajiny. V posledních 
50 letech bylo v České republice těž-
bou nerostných surovin zasaženo ko-
lem 700 km2 plochy, což je asi 0,89 % 
rozlohy republiky. Pro tato místa se 
vžilo označení „měsíční krajina“. 
Kdo někdy viděl uhelné doly v se-
verních Čechách, jistě pochopí, 
o čem mluvíme.

Co se však stane s obrovským množ-
stvím odtěženého materiálu, který 
uhelné zásoby zakrýval? Nejčastěji se 
tento, většinou jílovitý nebo písčitý, 
materiál přesune pomocí dopravních 
posuvníků a vysype se na určené místo 
– na tzv. výsypku.

Výsypky zabírají jen na Mostecku asi 
200 km2. Těžbě uhlí podlehlo v mi-
nulosti nejedno město či vesnice, kte-
ré byly zlikvidovány buď proto, že pod 
nimi byly uhelné sloje, anebo právě 
proto, že bylo potřeba odtěžený ma-
teriál někam přesunout, a zmizely tak 
pod jeho tunami.

Rekultivace či spontánní 
obnova?

Většina výsypek je dříve či později 
technicky rekultivována. Rekultivace 
spočívá v zarovnání jejich povrchu, na-
vezení organického materiálu bohatého 
na živiny (např. drcená kůra, jinde 
odstraněné půdní vrstvy) a vysázení 
stromků v hustých řadách. Výsledkem 
jsou fádní a z biologického hlediska 
nezajímavé porosty. Ani výtěžek dře-
va není valný, takže z ekonomického 
hlediska je to stejně neatraktivní. Re-
kultivace jednoho hektaru stojí zhruba 
2 miliony korun.

Ideální je nechat takovou výsypku, 
když už musela vzniknout, svému osu-
du. Příroda si totiž velmi dobře po-
může sama (a lépe), a navíc to nic ne-
stojí. Postupně se na čerstvé výsypce 
uchytí většinou druhově pestré spo-
lečenstvo rostlin a zhruba do 15 let vý-
sypka zaroste. Na rostliny a členitý po-
vrch výsypky se váží zajímavé dru-
hy hmyzu, obojživelníků, ptáků i dal-
ších organismů, často vzácných a ohro-
žených, které z okolní, člověkem in-
tenzívně využívané krajiny, postupně 
mizí. Výsypky se tak časem mohou stát 
ostrovy úžasné přírody v průmyslové 
nebo zemědělské krajině (totéž lze čas-
to říci i o opuštěných pískovnách 
či lomech).

Vznikající výsypka má různorodý re-
liéf – od vyvýšenin a mírných i str-
mých svahů až po terénní sníženiny, 
ve kterých se vytvářejí cenné mokřady. 
Z hlediska druhové bohatosti je tato 
různorodost obzvláště důležitá. Mo-
zaika mokřadů ve sníženinách, roz-
volněné porosty dřevin, travnaté sva-
hy i nezarostlá místa, např. v důsledku 
kyselosti substrátu dávají prostor pro 

uchycení mnoha druhů živočichů 
a rostlin. 

Výsypka se většinou začne rekultivo-
vat až po několika letech od nasypání, 
tedy v době, kdy již většinou došlo 
k jejímu osídlení včetně nastěhování 
vzácných druhů. Rekultivátorské fi r-
my tohle všechno (a za velké peníze) 
zničí. 

Vsuvka: Kostel na kolejích

S těžbou je spojený i velmi zajímavý 
příběh kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Mostě. Tento kostel musel, stej-
ně jako celý starý Most, ustoupit těž-
bě hnědého uhlí. Toto rozhodnutí 
padlo v roce 1964. Kostel měl o něco 
více štěstí než městská zástavba. Teh-
dejší vláda vydala rozhodnutí, že toto 
vrcholné dílo pozdní gotiky – nej-
významnější architektonická památka 
široko daleko – musí být zachováno. 
Bylo tedy rozhodnuto o jeho přesunu. 
Vypracovalo se jedenáct variant, jak 
celý přesun technicky provést. Mož-
nost zastavení či omezení těžby mezi 
nimi však bohužel nefi gurovalo. Na-
bízelo se kompletní rozebrání kostela 
na jednotlivé bloky či kameny a jejich 
opětovné složení, ponechání kostela na 
pilíři z neodtěženého uhlí, popř. vy-
budování železobetonové konstrukce, 
na které by kostel zůstal stát. Jako nej-
vhodnější byla nakonec zvolena va-
rianta přesunu kostela vcelku o ně-
kolik set metrů dál. Přípravy na přesun 
započaly v roce 1970 a trvaly pět let. 
Kostel byl položen na kolečkové pod-
vozky a po kolejích byl posunut o ví-
ce jak 800 metrů. Následná montáž, 
opravy a restaurátorské práce vrátily 
kostel do původního stavu a veřejnosti 
byl znovu zpřístupněn roku 1988.

MOSTECKO – I „MĚSÍČNÍ KRAJINA“
může být krásná a zajímavá 
O severních Čechách, industriální krajině, výsypkách a přesunutém kostele

Výsypka nebo také halda
je velká hromada více méně syp-

kého a nežádaného materiálu (hlu-
šiny), který vzniká odkrýváním 
horních vrstev povrchu při těžbě 
různých nerostných surovin. Je to 
tedy antropogenní krajinný útvar, 
tj. útvar vytvořený člověkem, ob-
sahující nadložní a podzemní vrst-
vy, vytěžené v lomech a hlubinných 
dolech. Slouží k dočasnému nebo 
trvalému uložení těchto nepotřeb-

ných hmot. 
(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki)
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Restaurační ekologie není 
věda o restauracích

 „Restaurační ekologie“ či „ekologie 
obnovy“ (restoration ecology) je mla-
dý dílčí obor ekologie coby vědecké 
disciplíny (nezaměňujte s různými en-
vironmentalistickými hnutími). Za-
bývá se obnovou člověkem narušených 
míst. Na rozdíl od rekultivací tech-
nických je založena na vědeckých pod-
kladech a snaží se, aby byla blízká pří-
rodě. Výsledky mnohaletých výzkumů 
mimo jiné dokazují, že na starších, sa-
movolně zarostlých výsypkách se na-
chází v průměru dvojnásobný počet 
druhů, než na výsypkách draze tech-
nicky rekultivovaných. 

Nelze samozřejmě říci, že ponechání 
výsypek svému osudu je vždy nejlepší 
a jediná cesta obnovy. V sousedství sí-
del, komunikací a nebo na místech 
ohrožených erozí je žádoucí nějaké 
technické úpravy provést, ale rozhodně 
to není nutné všude. 

Na Mostecku je v současné době po-
necháno jen několik malých částí 
spontánní obnově, což je škoda. Klid-
ně by to mohlo být na většině plochy 
tamějších výsypek. Jistě budete pře-
kvapeni, s jak zajímavou krajinou se se-
tkáte na Albrechtické výsypce u obce 
Černice, nebo na části Hornojiřetínské 

výsypky, které nebyly násilně technicky 
rekultivovány. 

Nabízí se otázka, proč se tedy ne-
nechají spontánní obnově větší plochy, 
když samovolné zarůstání (odborným 
názvem „sukcese“) běží tak pěkně? Pro-
blém je zřejmě v tom, že v technických 
rekultivacích se točí velké peníze, ně-
kdy i státní. Kamarád dohodí „kšeft“ 
kamarádovi, fi rmy si vydělají. Fakt, že 
jsou to většinou vyhozené peníze, má-
lokoho zajímá. Navíc, lidé zodpovědní 
za rekultivace mají většinou malé až 
žádné ekologické vzdělání, a na volání 
odborníků dělají, že neslyší…

Prof. Karel Prach (56 let), České Budějo-
vice/Třeboň & Alex Šuměnka Bernardová 

(25 let), České Budějovice/Teplice
Foto: K. Prach

Tipy na výlet:

Most, Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie

vrcholně gotický děkanský kostel, 
který musel ustoupit těžbě hně-
dého uhlí, a byl v roce 1975 pře-
sunut o více než 800 metrů. Sou-
částí prohlídky je i dokument o je-
ho přesunu. www.kostel-most.cz 

Albrechtická výsypka
jedna z mála výsypek, která byla po-

nechána samovolnému zarůstání. 
Byla nasypána již v 50. letech. Na-

chází se na úpatí Krušných hor, 7 km 
od Mostu, jižně od obce Černice.

Radovesická výsypka
výsypka na okraji města Bíliny, pod 

kterou v sedmdesátých a osmde-
sátých letech zmizelo několik obcí 
včetně velké vesnice Radovesice. 
Poté, co většina výsypky zarostla 
travinami a jinými bylinami, co se 

zde uchytily dřeviny a mokřady byly 
osídleny vodními rostlinami a ži-

vočichy, byly zahájeny technické re-
kultivace, které prostor zarovnaly, 

jezírka byla vysušena a stromy vyká-
ceny (aby zde následně rekultivátoři 
opět vyseli trávu a zasadili stromy). 
Na výsypku je nejlepší vstup po sil-

nici od Kostomlat. 

POLYBIŮV ČTVEREC

3411 31354532243151 1324 2343341324 4424 
433555411132243315 3311443235 11 41432414113315 
3411 1443351235 34113143112515343551 132412513224. 
31145455 5215 132412513215 3215231315 1435 
2334151411, 41432414113315 24 3411 3135444524133154 
341131431125153411 43112513114511, 41114143243151 
11 4135431531 11 44331155243315 341555 341133 
5515321534243411 553315313415. 41344515 41432414113315 
431125131145355254 41433545321131 11 313543153424. 
34113135341513 4135141152113315 3411 453541243431111323. 
331555153315 414324141145 3411444543355123113454 445443.

Jak na Polybiův čtverec? Radu najdete na http://www.shaman.cz/sifrovani/polybiuv-ctverec.htm

Spontánnímu vývoji ponechaná část téže výsypky 15 let 
po nasypání. Bohužel, tato část byla v letošním roce 

zničena, tj. technicky rekultivována.

Technicky rekultivovaná 
část Radovesické 
výsypky.



Roverský kurz se zaměřením na sebepoznání,
sebevzdělání, hledání životních cest a rovering

v souvislostech dnešního světa.

• příroda • hory
• sebepoznání • hra

• společenství • rozhovory
• cesty • vzdělávání

• inspirace • tvořivost • práce
• krkonošská chalupa • hudba
• večery u petrolejových lamp

Na Beníškovské chalupě v Krkonoších

Pro všechny od 17 do 27 let

Přihláška a další informace na

Ve druhé polovině srpna

www.skauting.cz/fons

P ihl ky do 14. března 2010
Kontakt

ř áš
fonsbenisky@gmail.com

Beníšky

Pro rovery a rangers, kteří jsou aktivní u svých
skautských oddílů a hledají inspiraci pro

oddílovou i roverskou činnost.

V termínu

Přihláška je ke stažení na webu

19. 28 srpna 10-

www.madera.skauting.cz

. 20

Pro holky 15-16 let
a kluky 15-17 let.

ávěrka přihlášekUz
28.2.2010

Kontakt pro přihlášení:
fonticulus.madera.2010@gmail.com

Fons znamená v latině pramen. Pojď s námi
k pramenům inspirace do další činnosti,

poznávat nové lidi
z Čech i Slovenska,

zažít něco nevšedního,
rozmýšlet nad roveringem,

skautingem,
světem a sebou samým.

Československý motivační
kurz na území Slovenska

pro všechny ve věku
17 až 27 let.

:

Již v srpnu 2010!

www.skauting.cz/fons
Přihláška a další informace na

Kontakt: michal.hyross@gmail.com

Slovensko
Roverský lesní kurs podporující rozvoj a innost

roverských kmen . M žete o ekávat inspiraci pro váš
kmen v oblasti roverského programu, tvo ivých a

outdoorových aktivit, p írody a
ekologie, služby, vedení a

fungování kmene.

ro ník prob hne

v eském st edoho í

Pro ty až šesti lenné skupin
rover a rangers ve v ku 16-24 let z již

existujících, i vznikajících kmen ,
obzvláš pro ty, kdo se podílejí na vedení

kmene.

P edb žné p ihlášky a více informací na
www.skauting.cz/pruty

Uzáv rka p ihlášek
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Kontaktní osoba: Božena Ševčíková – Boženka,
prihlasky.pruty@gmail.com

Svatoplukovy pruty

Roverský lesní kurz pro všechny, kteří chtějí rozvíjet
svoji osobnost, něco se o sobě dozvědět, inspirovat
se a být inspirováni. To vše pak využít v roverském

kmeni a při jeho směrování.
Zážitkovo-výukovou formou v

rodinné atmosféře kurzu

. ročník proběhne
v termínech:

zimní část 20.-28. 2.
setkání R ť 16.-18. 4

závěrečné setkání 7.-9. 5.

Pokud je ti 17 – 27 let a hledáš cestu
k sobě, k zajímavé činnosti nejen v kmeni, jsi pro nás

ideálním účastníkem.

Vše podstatné na

.

10

ákos a Smrš .

http://www.rlksafir.net

Kontakt: Jirka Trpkoš, Arménská 14, 101 00 Praha 10
trpkosj@gmail.com, 776 702 093

Zimní S íraf

•

Místo:

v druhé půli srpna
Pro kluky (16-18 let) a holky (15-17 let)

S sebou?

skautská základna
poblíž Litomyšle

kromě všeho jiného i kolo

Další informace:www.skaut.cz/fonticulus

všem, kdo jsou s roveringem v zač tc ch
a cht

á í
ějí se vydat za hranice střediska
pestrý program, který může
inspirovat a motivovat na

roverské cestě
fyzicky náročné chvíle

i zamýšlení se nad světem
a sebou samým

sdílení zážitků, zkušeností
i problémů, které Tě potkávají

v oddílu, kmeni nebo někde jinde

•

•

•

Předběžné přihlášky (jméno, věk, středisko, adresa, mail)
posílejte do na28.2.2010 fonticulus@seznam.cz

…nejistota…očekávání…poznání…nadšení…radost…únava…vyčerpání…

…zkušenost…spolupráce…zábava…loučení…vzpomínky a přátelství…

KIF - Kruh instruktorů FONS
Rodina kurzů původně vycházející z kurzů

FONS, které spolu spolupracují
a sdílejí své zkušenosti.

Kruh instruktorů FONS nabízí kvalitní kurzy
pro R všech věkových kategorií.&R

www.skauting.cz/kif



Jací jsme?

Uplynulo dvacet let od obnovení skautingu. 

Zahrajte si zimní hry – na sněhu i bez něj!

V řádcích islandské novely z české kotliny – Hruškadóttir

Na výletě v zemi hamburgerů

Demokracie – perpetuum mobile?

Náš skauting je „vytrpěný a vyvzdorovaný“.

Úroveň děl, která vznikla v omezeném čase a s omezenými prostředky, 
vyrazila dech jak organizátorům a lektorům, tak účastníkům navzájem. 

It´s time for Kenya. 

Nemá ráda existenciální tíseň a na nohách plíseň. Dostudovala Střední 
školu umění a designu.

Pivo si s limonádou neťuká.

A proč se vlastně musíme vožrat?

,,Hele, vole, co je sakra roverskej odbor?“

„Myslím, že lidé, kteří se akce účastnili, fungovali přesně ve smyslu 
služby sobě navzájem – každý měl co ostatním ze svých zkušeností říci 
a to je moc důležité.“

Celých 80 % zúčastněných R&R pracuje aktivně někde u oddílu.

Lepší svět je možný.

www.jedensvetnaskolach.cz

Základem našeho kmene je parta lidí, co spolu chtějí něco podniknout.

„Řetěz je jen tak silný, jako jeho nejslabší článek. Ale u ocelového lana 
se síla jednotlivých vláken sčítá.“

Masky mohou být originálním způsobem sebevyjádření.

Hledáte ten správný letní roverský kurz a je vás víc? Tak Svatoplukovy 
pruty možná pro vás budou tím pravým.

Kapela Květy – čtyři talentovaní a vnímaví muži.

Na běžkách mám rád to, že si je může užít i začátečník.


