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ÚVODNÍK
Jinak jsme stejní

Moji milí!

To je oslovení, kterým nás Václav 
zdravíval při setkáních na kurzech, 
seminářích, v klubovnách i přednáš-
kových sálech. Vždy se usmíval, vždy 
rozdával dobrou pohodu. A moudrá 
slova, která povzbuzovala a dávala na-
ději, že opravdu dokážeme udělat svět 
lepším.

Václav Břicháček zemřel po těžké ne-
moci 3. února 2010. Nečekaná zprá-
va zaskočila a rozesmutnila. Václav za-
slouží vzpomenutí, ale domnívám se, 
že spíše radostné… smutek jen ta-
kový, aby nedal na jeho osobnost za-
pomenout. Budu s ostatními ráda 
vzpomínat na jeho dobrotu, moud-
rost, humor a neustálou ochotu na-

slouchat a vést rozhovor. Václav zů-
stane pro svoje skauty, studenty a přá-
tele člověkem s velkým srdcem, kte-
rý nás spojoval a provázel nás na cestě. 

A já věřím, že tomu tak, přes konec té 
jeho životní, bude i na dále.

za redakci Eva Měřínská – evelina.ta

doc. PhDr. VÁCLAV BŘICHÁČEK 
(14. 6. 1930–3. 2. 2010)

… a jestli je to skutečné nebe, tak sedí 
před beníškovskou chalupou pod tou 

vzrostlou břízou a při západu slunce hle-
dí dolů z hor na ten náš svět a může být 
spokojený, protože jej udělal lepším… 
Manere in montibus… Václave, díky za 
vše a za všechny, současné i budoucí…

(Lojza Holub)

Pro únorové číslo Roverského kme-
ne jsme společně s redakční radou vy-
brali téma na zpracování náročné, 
avšak velmi pestré – Jinak jsme stej-
ní. Zajímalo nás, co je to tolerance, 
a kde jsou její meze (O vzájemné to-
leranci), co si o problematice sou-
žití s menšinami myslí odborníci (Ne-
bát se hned všeho, co je neznámé), jak 
to máme my skauti mezi sebou (Tři 
skauti na moři), jak se multikultu-
ralita projevuje v hudbě (Hudba ne-
smírného množství barev a odstínů) 
nebo třeba ve sportu (Capoeira). Ptali 
jsme se na to, jaké to je podílet se na 
projektu Romský skauting (O Rom-
ském skautingu s Alžbětou) či jaké to 
je studovat etnologii a pracovat v cen-
tru, které se zabývá migrací (Od exo-
tických divochů k současným 
problémům). 

Ale aby toho nebylo málo, přinášíme 
vám – našim milým čtenářům – i po-
čtení roverské. V tomto čísle se mů-
žete seznámit s brněnským kmenem 
Topinambur, přečíst si reportáž z jed-
né z největších akcí pro rovery – Mi-
kulášského víkendu, vyrobit si pod-
le návodu peněženku z Tetrapaku, ne-
chat se inspirovat v Bleším trhu spous-
tou tipů na čtení, knihy s aktivitami 
pro menší i větší či tipem na vskutku 
nevšední muzeum. 

Můžete si také přečíst reportáž z loň-
ského ročníku akce Orbis Kaktus, do-
zvědět se, jak se zapojit do skautské 
humanitární sbírky Kapka, či co je zač 
Roverský lesní kurz Fonticulus a za-
hrát si s kmenem či oddílem hru Čo-
koláda. Nechybí ani reportáž ze za-
hraniční akce (World Council in Ire-
land) a článek v angličtině (Th e First 

Scouts of the World Discovery in Gre-
ece). Nebojte se ale – opět je doplněn 
slovníčkem, takže to půjde raz dva. 

Pro kulturně naladěné je tu i dávka 
Kulturních střípků s tipy na současnou 
beletrii či klasický hollywoodský fi lm 
nebo reportáž z koncertu kapely, ve 
které hraje náš starosta Junáka (Kon-
cert BBP). 

Na závěr se můžete vrhnout na roz-
hovor s Otakarem Struneckým, kte-
rý mimo jiné bádá na severním pólu 
(Na prahu severního pólu), na člá-
nek, který se zamýšlí nad dopady ly-
žování (Žádné lži o lyžích) či na text 
o invazních rostlinách (Cizinci mezi 
námi). A fi nišujeme tentokrát s led-
ními medvědy. 

J.
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ROVERSKÝ
KMEN

TOPINAMBUR

Na návštěvě u roverského kmene z Brna

Kluci z Topinamburu

Kdo jsme?

Topinambur je kmen, který patří pod 
brněnské středisko Vrbovec. Dalo by 
se říct, že to je už druhá generace, pro-
tože v roce 2006 navázal na předchozí 
kmen, který postupně přešel ve volné 
uskupení roverů a rangers. Byl vybrán 
název – podle květiny topinambur 
(Helianthus tuberosus). Proč? Protože 
– proč ne? Neví to asi ani sám autor. 
Logo máme taky, jak jinak než žlutý 
topinambur na černém podkladu.

Protože má naše středisko docela dost 
oddílů, i kmen je různorodý. Je brán jako 
odpočinek od „běžných skautských sta-
rostí“ a možnost setkávat se s vrstevníky. 
Roverskou službu vidíme hlavně ve ve-
dení oddílů, ale i v přípravě pravidelných 
střediskových akcí nebo pomoci při ce-
lorepublikových akcích pro R&R.

Kromě zapojení ve středisku je To-
pinambur součástí Brněnského ro-
verského společenství.

Jak fungujeme?

O vedení kmene se stará pětičlenná 
kmenová rada, která je zvolena vždy 
na začátku roku. Má na starosti roč-
ní plán, přípravu akcí a zastupuje To-
pinambur na střediskových poradách. 
Kromě toho hlídá i kvalitu schů-
zek a rozvoj členů. Scházíme se kaž-
dý týden ve středu. Schůzky byly po-
každé jiné, některé kvalitnější, jiné 
míň. Proto máme na stránkách vy-
tvořený návod na jejich přípravu a na 
každé čtvrtletí jednoho „garanta“, kte-
rý hlídá včasnou přípravu schůzky, 
její provedení a krátkou zpětnou vaz-
bu na konci.

Členové jsou z devadesáti procent 
činní ve svých oddílech, i přesto je 
nás ofi ciálně přes dvacet a plně ak-
tivních asi dvanáct. Členství je pod-
míněno samostatným rozhodnutím. 
Proto se na našich schůzkách sem 
tam objeví i nebrněnští skauti nebo 
neskauti.

Co děláme?

Roverský plán akcí není moc bohatý. 
Pravidelně bývá zahajovací víkend, kte-
rý slouží hlavně k znovuuvedení kme-
ne do chodu po prázdninách a k se-
známení se s novými členy; účast na 
Mikulášském semináři, společné sla-
vení Silvestru a ObRok. Důležitou let-
ní akcí a tzv. roverským táborem je 
„stavěčka“ tábořiště na louce u Sloupu 
v Moravském krasu. 
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Kromě těchto větších akcí probíhají 
i nárazové – volejbal v létě nebo třeba 
promítání fi lmů v zimě.

Na začátku roku si určujeme jednu 
věc, na které se bude podílet celý kmen 
a která podpoří soudružnost a spo-
lupráci mezi členy. Letos to je přeměna 
dílny na roverskou klubovnu, v pro-
sinci 2009 zdárně dokončená!

Jednou z originálních věcí je i to-
pinambuří kolekce oblečení (trička ♀ 
i ♂, mikiny, limitovaná edice trenek), 
která se každý rok obnovuje, popř. roz-
šiřuje.

Už minulý rok nám přišlo, že kmen 
pomalu stárne a potřeboval by „no-
vou krev“. Proto jsme se letos chtě-
li zaměřit hlavně na nalákání nových 

lidí. Po prázdninách jsme začali v už-
ším týmu chystat seznamovací akci, na 
kterou jsme pozvali jednadvacet skautů 
a skautek (15–17 let) ze střediska. Plán 
byl jasný – čtyřdenní zážitková akce, 

kde se „nováčci“ seznámí mezi sebou, 
sami se sebou i s roveringem. A vy-
tvoří tým = novou část kmene. Zvad-

la s tajemnou vědeckou tematikou byla 
rozeslána, programy připraveny. Bo-
hužel, zájem ze strany oslovených byl 
velmi malý, takže se akce nakonec ne-
uskutečnila.

Přes tento nezdar k nám přišlo asi 
pět čerstvých roverů a vrátilo se pár 
už zmizelých členů, takže kmen ne-
strádá. A navíc máme připravenou 
akci, kterou můžeme kdykoliv oprá-
šit a použít! 

Anna Hudcová – Aňa (19 let), Brno
Pavla Hudcová – Váňa (20 let), Brno
Miroslava Brázdová – Unka (19 let), 

Brno
Jan Vincour – Wincek (21 let), Brno

Foto: Martin Křivánek – Set, 
Vlastimil Hošek – Salw

POLITICKÁ SCHŮZKA

Cíl: Vyskoušet si moderovanou dis-
kusi, demokratickou spolupráci 
a systém většinového rozhodování.

Charakteristika: Sociální aktivita 
s prvky občanských znalostí, roz-
vojem tvůrčích a rétorických schop-
ností jednotlivce.

Fyzické zátěž: 1
Psychická zátěž: 3
Čas přípravy: 10–20 min, 
podle znalostí instruktora 
Počet instruktorů: 1
Vlastní hra: 60 min
Prostředí: větší místnost, kde může 
několik skupinek nerušeně tvořit, 
nebo víc místností
Denní doba: kdykoli

Popis: Účastníci se posadí tak, aby 
na sebe navzájem viděli a aby všich-
ni viděli na instruktora. Instruktor 

všechny přivítá na politickém shro-
máždění nově vznikající strany a za-
hájí nějakým krátkým projevem 
s politickou tématikou. Poté se chví-
li ptá účastníků na otázky ohledně 
jejich politického smýšlení se sna-
hou zjistit jejich znalost našeho po-
litického systému a politiků. Pokud 
je informovanost účastníků nízká, 
je dobré v krátkosti zopakovat ale-
spoň základní věci – komory par-
lamentu, volební systém, typy moci 
a politické strany s jejich stručným 
programem. Po této části následuje 
rozdělení do několika týmů podle 
počtu, nejlépe tak, aby v každé sku-
pině byl lichý počet lidí. Skupinám 
se zadá úkol, že jsou nově vznik-
lé politické strany a mají půl hodiny 
na to, aby vymysleli název, logo, sta-
novy a vypracovali odpovědi na ně-
kolik kontroverzních otázek typu: 
Co si vaše strana myslí o trestu smr-

ti, Evropské unii atd. (je důležité 
zdůraznit, že schvalování všech od-
povědí v jednotlivých stranách 
musí probíhat demokratickým hla-
sováním všech členů). Po této půl-
hodině každá strana představí svůj 
název, logo, přečte stanovy ostatním 
stranám a odpoví na položené otáz-
ky. No a teď se už může rozběhnout 
moderovaná diskuse, kde se každá 
strana snaží přesvěčit ostatní strany 
o své pravdě. Je důležité soustředit 
se při diskusi na to, aby se zapojovali 
všichni. Po chvíli diskutování je za-
jímavé přestat moderovat a nechat 
diskusi přejít v hádku. Až se hladina 
zvuku v místnosti dostane za hranici 
únosnosti, je dobré diskusi utnout 
a poukázat na to, že domluvit se, 
a to nejen v politice, není zase tak 
jednoduché, jak by se mohlo zdát. 
Teď už zbývá jen provést krátkou 
zpětnou vazbu a zakončit.

Topinambuří sobota



Už jste někdy jeli na nějakou víken-
dovou akci 600 kilometrů tam a za-
se zpátky? Já ano – na Miquik 2009☺. 
Protože ten loňský rozhodně stál za to, 
rozhodl jsem se, že si zahraniční stu-
dium zpestřím návštěvou letošního 
ročníku této výtečné akce, na jejíž pří-
pravě pracuje celý rok mnoho růz-
ných týmů a subtýmů. Podařilo se mi 
sehnat výpovědi některých „týmáků“ 
a jejich názor na letošní Miquik. Pro 
ty, kteří se programů zúčastnili, to 
bude třeba trochu jiný pohled na věc. 
A ty z vás, kteří třeba nad návštěvou 
příštího Miquiku váhají, možná pře-
svědčí k účasti.

Těším se na další ročník!

Pavel Trojánek – Tee-pee, Graz/Praha

Festival Polibku múzy 
2009

Umělecký večírek v Kulturním domě 
Krakov měl být vyvrcholením celo-
roční snahy udělat Polibek múzy jinak 
a lépe. Soutěž měla radikálně změněná 
pravidla, tvorbu jsme podpořili ví-
kendovým kreativním Symposiem, vy-
ráželi jsme společně za kulturou v rám-
ci pravidelné Kul-turistiky, na Festivalu 
se autoři přímo sešli s porotci a mís-
to anonymního bodování si předávali 
konkrétní zpětnou vazbu.

Velké plány se ale nepodařilo zcela na-
plnit. Problémy nám dělala technika 
i další faktory. Kritická zpětná vaz-
ba od návštěvníků to také potvrdila. 
Napravit pokaženou reputaci je vel-
kou výzvou pro příští rok. A to pro 
všechny, kteří se o Festival Polibku za-
jímají/zajímali. Je to akce nás všech ro-
verů – zapojte se! 

Aleš Vitinger (23 let), Praha
šéf přípravného týmu

Komponovaný večer 2009

Letošní komponovaný večer se sklá-
dal ze střípků uměleckých děl a otázek 
o smyslu a nesmyslu umění. 

Mělo by umělecké dílo „mluvit“ samo za 
sebe bez jakékoliv další interpretace? 

Odkazy na zajímavé reportáže, 
které mohou osvěžit vzpomínky 

na letošní ročník:

Jednu hezkou reportáž naleznete 
na Teepkovi: http://www.teepek.
cz/skaut-fun/reportaze/3691-mi-

kulassky-vikend-2009/

Více informací hledejte na 
www.polibekmuzy.cz

Reportáž z jedné z největších českých akcí pro rovery
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MIKULÁŠSKÝ VÍKEND 
 2009

Velice vtipnou a osobitou reportáž 
uveřejnili skauti z Příbrami na:
http://dvojkapb.golemsoftware.

cz/kronika/kronika-2009-2010/mi-
kulassky-seminar-5-12-2009



R
O
V
E
R
I
N
G

5

Seznámili jsme se s díly výtvarníků Pi-
eta Mondriana a Ivana Kafky. 

To, zda se dílo líbí, záleží i na divákovi, 
nebo jen na kráse díla samotného?

Vystoupili také písničkář Jeroným Leš-
ner a rytmodivadlo Cyranovy boty.

Mohou různé druhy umění navodit člo-
věku podobné pocity?

Svou přítomností večer zpestřil pro-
fesionální vypravěč Martin Hak. 

Proč umělci vlastně tvoří? Sami pro sebe? 
Proto, aby obohatili společnost?

Literaturu zastoupily úryvky z po-
ezie Dálného východu – japonské bás-
ně haiku.

Cikáda zpívá
a hvězdy vycházejí
jedna za druhou.

Veronika Výprachtická – Beruška 
(25 let), Praha

členka přípravného týmu

Mikulášský seminář 2009

Mikulášský seminář s podtitulem „Svo-
boda a odpovědnost“ přinesl tradičně 
velmi nabitý sobotní program plný 
přednášek a seminářů v prostorách 
Právnické fakulty UK. Účastníci se zde 
mohli setkat se zajímavými osobnostmi 
a vybrat si ze širokého okruhu témat 
zajímavých k poslechu i diskusi. Pro 
mě osobně se ale to nejdůležitější z ce-
lého semináře vždy odehrává v hlav-
ním atriu. Člověk potkává spoustu 
přátel, se kterými si může jen tak po-
povídat, nebo třeba prodiskutovat vše, 
co se děje okolo. A že toho není málo. 
Upoutávky na lesní kurzy a zážitkové 

akce, barevný stánek JUNu, prezentace 
roverského odboru a vůbec takové 
správné skautské hemžení☺. Ač na po-
slední chvíli odřekla svou účast leckterá 
osobnost a ani přihlašovací lístečkový 
systém se úplně nepodařil, přesto dá-
vám organizátorům plný počet hvěz-
diček a těším se na další ročník. 

Pavel Trojánek – Tee-pee, Graz/Praha, 
nezávislý účastník semináře

Prosincový roverský fenomén zvaný 
Mikulášský seminář mě ani letos ne-
nechal v klidu. Zvědavost, jak to bude 
vypadat, jaké osobnosti se objeví, jak 
se dá smysluplně povídat o takových 
všezahrnujících pojmech jako je „Svo-
boda a Odpovědnost“, mě v sobotu 
ráno „dotáhla“ až na Právnickou fa-
kultu. Pro začátek bylo jako obvykle 
třeba nenechat se ušlapat davem, pak 
bylo možné se ve zdraví poptat, kde 
je zahájení, ulovit lístečky, které vám 
otevírají dveře na kapacitně omezené 
programy a podobně. Přednášky a ná-
sledující programy začaly běžet jako 
na drátku. Úvodní slovo pana Ja-
roslava Šedivého ukázalo odpovědnost 
a svobodu ve zvláštním světle z po-
hledu diplomata, jehož cílem po Sa-
metové revoluci bylo vyvléknout naši 
zemi z mezinárodní izolace i z područí 
sovětské armády. A co mě čekalo dál? 
Setkání s nesmírně pozitivní osobnos-
tí řádové sestry Mirky Frýdecké, která 
řídí pečovatelskou službu pro seniory, 
do které jsou zapojeny i odsouzené 
ženy. V další sekci pak zábavné ko-
mentované promítání záznamů z roz-
hovorů s našimi předními politiky, 
které uskutečnili studenti z hnutí In-
ventura demokracie. Seminář byl pro 
mne převážně zajímavý a zdá se, že 
ani příště mi zvědavost nedá, abych se 
nepřišla podívat.

Anna Poláková – Ančí (20 let), Praha

Taneční večer

Pro mnohé vyvrcholení víkendu. 
Možnost vyřádit se na diskotéce, osvě-
žit taneční kroky, nebo využít dal-

ší příležitosti setkat se s přáteli a jen 
tak popovídat. Ani tato část Mi-
kulášského víkendu letos nechyběla. 
Výborná kapela Lucky band spolu 
s moderátorskou dvojicí rozproudila 
hlavní sál. Organizátoři dostáli slo-
vu a nakonec přišel i kouzelník! Tra-
dičním nedostatkem byla naprostá 
přeplněnost sálu, kvůli které mnozí 
vyhledávají na večer jiné alternativy. 
Na druhou stranu to svědčí o vel-
ké popularitě večera a pořadatelé roz-
hodně mohou příští rok opět počítat 
s velkým počtem tanečníků. 

Pavel Trojánek –Tee-pee, Graz/Praha
nezávislý tanečník

Filmová neděle

Jako každým rokem se i letos fi lmová 
neděle konala na ETF UK a její téma 
bylo shodné s tématem semináře. 
V první promítací místnosti bylo mož-
no sledovat fi lmy refl ektující dobu to-
tality, druhá nabídla snímky týkající se 
dvaceti let svobody a naší schopnosti 
s ní zodpovědně naložit. Nechyběla ani 
přehlídka fi lmů z PM. Do dalších roč-
níků se nabízí výzva udělat z Filmové 
neděle o něco atraktivnější fi lmovou 
přehlídku, třeba s účastí fi lmařů 
či kritiků. 

Kristýna Drápalová – Kika (18 let), 
Praha

šéfka fi lmové neděle

Foto: Veronika Výprachtická – Beruška

Další obrazové i jiné střípky 
z večera najdete na 

http://kompotek.blogspot.com/ 
(fotografie, texty,…)

http://www.skaut.cz/mikulas/
mixem.html

MORSE

---/…-/./…/-././/…-/.-../---/-.-./-.-/-.--//--
/.-.././-.-/---//../…/..-/…/./-././/…/-/.-./--
-/..-/…./.-/-./-.--//-.-/---/-.-/---/…//…/..-
/…/./-././/-…/.-/-./.-/-./-.--//-.-./..-/-.-/.-.//
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ANKETA K MIKULÁŠSKÉMU VÍKENDU

1. Pokolikáté jsi byl/a na Miquiku?
2. Přijel/a jsi sám/sama, nebo s kmenem?
3. Kterou část víkendu máš nejradši? Kterou část naopak vynecháváš?
4. Co ti utkvělo v paměti? / Co se ti vybaví, když se řekne „loňský Mixem“?
5. Překvapila tě nějaká změna oproti minulým ročníkům?
6. Na co se budeš těšit příští rok?

Následující anketka přináší pocity a názory účastníků víkendu, kteří přijeli z nejrůznějších 
koutů republiky.

1. Nejsem si jistá, možná už tak po-
páté.

2. S činovníky ze střediska.

3. Nejradši mám Komponovaný 
večer a Taneční večer, vynechávám 
Polibek múzy a Filmovou neděli.

ALŽBĚTA VACKOVÁ – AFRO (23 let), 
Příbram

TEREZA HYPŠMANOVÁ – MANDA 
(22 let), Praha

ZBYNĚK TOMAŠÍK – ZBYŇA 
(18 let), Brno

4. No, super Komponovaný večer, 
fakt naprosto perfektní. Seminář –
– zmatek, taneční večer – chci taky 
umět kouzlit☺.

5. Prý se měnil Polibek múzy, ale 
nemohu posoudit, nebyla jsem tam.

6. Na další fajn téma a na lidi, které 
zde zase jako vždy potkám.

1. Potřetí.

2. S kmenem.

3. Nejraději mám ples a vynechá-
vám fi lmy v neděli.

4. Ples s kouzelníkem, ten byl úpl-
ně skvělej, a přednáška o rasismu.

5. Asi ne.

6. Na nové informace o skautském dění 
v ČR, ale i v zahraničí, a hlavně na ples.

1. Letos už počtvrté. 

2. Přijela jsem s hvězdným týmem 
kurzu Fonticulus Maděra☺. Ale 
protože jsme z různých měst, tak 
jsem fakticky přijela sama.

3. Nejraději mám taneční večer, 
který nabízí kvalitní skautské po-
vyražení☺. Ovšem pro mě je také 
příčinou toho, že se mi ještě nikdy 
nepodařilo včas vstát na nedělní fi l-
my – ty tedy vynechávám. 

4. Dlouhá řada lidí, kteří velice 
chválili Komponovaný večer.

5. Líbilo se mi zpracování Polibku 
múzy. Bylo vidět, že si s ním tým 
dal opravdu velikou práci a posunul 

ho opět dál. Jsem hodně zvědavá na 
jeho pokračování v dalších letech. 
A registrace! Letos byla radost si ob-
jednávat lístky.

6. Že se přednášející, jejichž work-
shopy jsem si vyhlédla, cestou ne-
ztratí a přijedou. A také se budu tě-
šit na další originální nápady, které 
doufám organizátoři zrealizují.

AK NÍ SLEVY POKRA UJÍ

30%
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PŘÍPRAVNÝ TÝM 
MIKULÁŠSKÉHO VÍKENDU 2009

• Nejen na Rovernetu, ale i zde se můžete seznámit s týmem lidí, který nejenže 
připravil skvělý nabitý víkend, ale který měl také možnost se na tomto obřím 
projektu leccos naučit. Pokud by i vás zajímala některá sekce, jste vřele vítáni 
do přípravy Miquiku! Nejenže získáte zkušenosti k nezaplacení, ale také poznáte 
kupu lidí, se kterými je radost spolupracovat. 

Šéfka: Áša, Anežka Novotná (Jindřichův Hradec)
Hospodaření: Kryšot, Radek Trojan (Praha), Nick, Petr Kachlík (Praha)
Web: Okoun, Ondra Koupil (Hradec Králové)
Registrace: Nick, Petr Kachlík (Praha), Peci, Martin Pecka, (Jindřichův Hradec)
Propagace: Fíja, Zuzka Fialová (Praha)
MTZ: Bára, Barbora Neuwirthová (Opava)
Staff + lístky: Rak, Petr Ráček (Praha)
KV: Lupen, Jan Dočekal (Praha)
PM: Aleš, Aleš Vitinger (Praha)
TV: Woyta, Vojtěch Zelenka (Praha)
MX: Jose2, Josef Výprachtický (Praha), Terka, Tereza Petráňová (Třeboň)
FN: Kika, Kristýna Drápalová (Praha), Roman, Roman Plát (Znojmo)

NÁZOR NA MQ ZA RO:

Mladí lidé, kteří se zajímají o svět 
kolem sebe a o to, co se v jejich 
společnosti děje. Semináře, které 
se netýkají pouze našeho „skaut-
ského“ života. Dobrá nálada, po-
řádná dávka kultury a tance. Ta-
kový byl Mikulášský víkend 2009.

Posláním Junáka je vychovávat mla-
dé lidi k odpovědnému občanství 
a letošní Mikulášský víkend k jeho 
naplňování rozhodně přispěl. Zásad-
ní podíl na tom mělo samozřejmě 
i téma semináře, které je v součas-
né době velmi aktuální. Myslíme, že 
můžeme za Roverský odbor Junáka 
říci jediné – Mikulášský víkend byl 
rozhodně akcí přínosnou. Děkujeme 
všem týmům za přípravu a realizaci 
a těšíme se na další ročník!

Roverský odbor Junáka

AK NÍ SLEVY POKRA UJÍAK NÍ SLEVY POKRA UJÍ
V m síci b eznu bude probíhat velká akce na 
trika RESPIRO, SANTA-MANTA a KALOUGE. 

Sleva je 30%30% na jakékoli triko od t chto výrobc .

JUN
måj skautsky obchod...

Fleesová mikina 
pro děti s výšivkou

290,- Kč

VÝPRODEJ
bot Garmisch

od 999,- Kč

www.junshop.cz

SUPER AKCE MIKINY
HUSKY, RESPIRO a SANTA-MANTA

od 487,- Kč

 INZERCE
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BLEŠÍ TRH
Multikulturní tipy na programy s kmenem či oddílem, na knihu pohádek i na výlet do tak trochu 
nevšedního muzea

Varianty

„[…]přispívat k rozvoji svobodného 
a zodpovědného jednotlivce, který se ori-
entuje v současném světě, otevřeně a kri-
ticky přistupuje k informacím a ná-
zorům a pozitivně ovlivňuje život spo-
lečnosti a prostředí, ve kterém žije.“ To 
je cíl vzdělávacího programu Varianty. 
Primárně má sloužit pedagogům ZŠ 
a SŠ, ale ku pomoci může být i ve-
doucím kmenů a oddílů. Na webu va-
rianty.cz totiž nalezneme mnoho me-
todických materiálů: od programových 
listů (zvláště doporučuji!) přes seznam 
tématických příruček až po zajímavé 
odkazy. 

Výchova k toleranci 
a proti rasismu

Chcete se dozvědět, proč ně-
kteří Vietnamci mají jeden 
nehet neobvykle dlouhý? Ko-
lik Němců bylo vysídleno 
po 2. světové válce? A jest-
li mají Romové dobrý ori-
entační smysl? Odpovědi na 
tyto otázky najdete v knize 
Výchova k toleranci a proti 
rasismu, a to spolu s množ-
stvím dalších informací o et-
nických menšinách v ČR, 
o zdrojích a formách rasismu 
a s výzkumy postojů dětí 
a mladých lidí k nim. Ne-
chybí ani tipy na hry či růz-
ná cvičení rozvíjející respekt 
k rozdílům mezi námi. Ne-
váhejte, v oddílech a kme-
nech programy tohoto typu 
mnohdy scházejí!

Migrace 
online

Mezinárodní migrace se v ČR stává dů-
ležitým tématem, stejně jako zpravidla ne-
veselá situace legálních i ilegálních imi-
grantů. Cennou studnu informací o této 
látce lze najít na www.migraceonline.cz. 
Web, který provozuje Multikulturní cen-
trum Praha (www.mkc.cz), mapuje vý-
zkumy týkající se migrace, činnost vlád-
ních i nevládních organizací a vývoj mi-
grační a azylové politiky. Jednoduše – mů-
žeme se na něm dozvědět, jak se mají 
Mongolové, kteří pracují v továrně za na-
ším domem, a jak jsou na tom Vietnamci, 
od kterých si ve večerkách kupujeme čo-
koládu, jablko a víno. Možná, že by nás to 
mělo zajímat více, než si myslíme. 

Kristýna Drápalová (18 let), Praha

Romské pohádky

http://varianty.cz + zkouknout mů-
žete i http://old.rvp.cz/sekce/277, 
nabušeno spoustou zajímavých her http://migraceonline.cz

ŠIŠKOVÁ, Tatjana a kol. 
Výchova k toleranci a proti 

rasismu. Praha: Portál, 1998.

PO
ZVÁ
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Kontroverzní knížka vznikla sebráním 
příběhů, které si vyprávěli Romové 
v 50. a 60. letech 20. století. Autorka 
zachytila jedinečný styl jednotlivých 
vypravěčů a ponechala ho bez oprav 
včetně nelogičností v ději, díky čemuž 
jsou příběhy velmi překvapivé a pů-
vabné. Jejich obsah je úplně odlišný 
od těch, na které jsme zvyklí my. Ná-
zvy kapitol jako Svině nevěsta, O sně-
dené holčičce či O krvesmilném otci 
vypovídají o tom, že kniha rozhodně 
není určena pro děti. Zajímavá před-
mluva a jednotlivé příběhy vám po-
skytnou zajímavý obraz autentické 
romské kultury a při čtení v od-
dílech či kmenech mohou vést k dis-
kuzi nad rozdíly české a romské slo-
vesnosti i k rozšíření roverských kul-
turních obzorů.

Petra Eisnerová – Šamanka (24 let), 
Praha/Brandýs nad Labem

Muzeum 
ghetta

Uprostřed Brna je romské ghetto. Jako 
pěst na oko. Žije se tam víc na ulici než 
doma a bílí tudy většinou projíždí jen 
tramvají. Občas zahlédnete někoho zabo-
čovat do boční uličky, protože v ní stojí 
velký zelený dům s ozdobnými mřížemi 
na dveřích i oknech. Muzeum. Muzeum 
romské kultury. Muzeum ghetta.

Kdykoliv přijdete, budete v budově 
sami, jen s pánem v šatně a paní, kte-
rá vám odemkne místnosti výstav 

a rozsvítí. Prohlédnete si romskou his-
torii v obrazech. Odvážíte-li se a ote-
vřete-li dveře, uvidíte i silnou a od-
zbrojující pietu, která vám připomene, 
na kom všem byl spáchán holocaust. 
Zastavíte se.

V jiné místnosti propadnete nadšení 
z obrovských i menších pláten, kte-
rá malovaly romské děti ze slovenských 
osad. Živelné a rozjásané obrazy života 
tak, jak jej děti žijí. Nebo cokoliv ji-
ného. Sochy, fotky, předměty… A na-
vrch příjemná kavárna, abyste moh-
li celou tu hloubku, zářivost a jas vstře-
bat. Někdy přijďte! 

Alžběta Michalová – lízátko (18 let), Brno

Hübschmannová, Milena. Romské 
pohádky. Praha: Fortuna, 1999. 

Několik pohádek a krátký komentář 
ke knize si můžete přečíst 

na webových stránkách 
http://magazlin.zln.cz/19/kniha19.htm

http://www.rommuz.cz 
Muzeum romské kultury, 

Bratislavská 67, Brno

 POZVÁNKA
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SKAUTING
metodický časopis 

– Zlepši fungování ODDÍLOVÉ RADY
–  Použij programy NA SPOLUPRÁCI pro vlčata i skautky (Instant)
– Dočti se víc O MOTIVACI (Pedagogika)
–  Nahlédni do oddílu s DRUŽINOVÝM SYSTÉMEM (Reportáž)
– Zapoj se DO PROPAGACE (Manuál)
– Vyjeď na VZDĚLÁVACÍ AKCI (Vzdělávací akce 2010)
– Soustřeď se na DRUŽINOVÉ RÁDCE (Jak na…)
– Zamysli se nad PROBLÉMY s družinovým systémem
– Staň se členem REVIZNÍ KOMISE (Středisko speciál)
– Zjisti, jak ideální je vaše VEDENÍ (Test)
–  Pracuj S PERSONALISTIKOU v oddíle i na středisku (Střípky strategie)

SPOLU 
se SKAUTINGEM 

vám to 
půjde líp! 

čtěte či stahujte on-line na 
www.skaut.cz/skauting

OCHUTNÁVKA ČASOPISU SKAUTING:

PRÁCE S RÁDCI

Rádci a rádkyně jsou rodinným stří-
brem každého oddílu. Dobrá práce 
s nimi se mnohonásobně vyplatí!

RÁDCE – RODINNÉ STŘÍBRO

Jsou rádcové rodinným stříbrem a za-
slouží si pečlivě oprašovat? Z několika 
pohledů se zdá toto přirovnání sku-
tečně platné, protože:

• jsou vaší vizitkou: rádcové bojují 
v první linii a dobrý pocit, který si 
domů odnáší člen družiny, je často zá-
sluhou právě rádců.
• jejich hodnota může prudce růst: 
dobrý rádce oddílu může být jednou 
váš dobrý nástupce.
• kdekdo vám je může ukrást: rád-
cové jsou v kritickém věku, kdy se roz-
hoduje, zdali zůstanou skautingu věrní. 
A jiných možností je taková spousta!
• všichni je mají rádi: správný rádce je 
nejen lídrem družinové party, ale stává 
se i členem party vedení.

Jinými slovy, pokud se oddílový vůdce 
nebude rádcům řádně věnovat, může 
to oddíl stát skutečně hodně. Program 
družinovek nebude děti bavit a rádce 
bude nešťastný z vlastních neúspěchů. 
Do přebírání celého oddílu se pak 
v budoucnu rozhodně nebude hrnout.

JAK SE RÁDCŮM VĚNOVAT?

Co tedy můžeme pro naše mladší po-
mocníky udělat? V prvé řadě doporuču-
ji jít na věc systémově a práci s rádci za-
řadit do oddílového plánu na celý rok! 
Během roku budeme mít jistě mnoho 
jiných problémů a tendenci na rádce za-
pomínat („Ale oni to zvládají dobře, proč 
bychom pro ně teď měli něco vymýšlet.“). 

Konkrétní náměty rozdělím na oblast 
Pomoc rádcům a Motivace rádců.

POMÁHAT RÁDCŮM S JEJICH PRACÍ

Hlavní zodpovědností rádce v oddíle je 
většinou vedení družinových akcí. Jak 
mu můžeme s touto činností pomoci?

SCHŮZKY ODDÍLOVÉ RADY

V našem oddíle je tradičně rádce sou-
částí oddílové rady. Větší část od-
dílové agendy zůstává rádců zatím 
skrytá (plánování výprav, tábora, hos-
podaření, atp.), ale necháváme je po-
malu nahlížet do oddílového zákulisí. 
Jednak proto, aby se cítili součástí ve-
dení, a jednak proto, aby se v bu-
doucnu nebáli do vedení dále po-
nořit. Před běžným členstvem je pak 
pozice v oddílové radě výsadou, kte-
rá dává rádcům trochu formální au-
tority navíc.

Aby oddílová rada s rádci plnila svůj 
účel, musí se scházet pravidelně, třeba 
jednou za 3 týdny. Během rozumného 
času, který rádce neotráví (maximálně 
hodina), by se na ní mělo stihnout:

• Pochválit: zhodnotit proběhnuvší 
družinovky, poskytnout rádcům zpět-
nou vazbu a dát najevo, že si jejich prá-
ce vážíme.
• Plánovat: rádcům rozhodně pomůže, 
kdy budou své akce vymýšlet společně 

plný námětů a inspirace k vedení oddílu
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s vedením. Necháme rádce načrtnout 
své nápady na další družinovky, kte-
ré s nimi doladíme a pokusíme se vy-
chytat problémy. Rádcům ubude hod-
ně práce a zmírníme nešvar družinovek 
připravených v tramvaji cestou do klu-
bovny.
• Pokecat: společenský rozměr po-
rad je zásadní. Rádce pomalu proniká 
do party dospělých a měl by se v ní cí-
tit dobře. Rádce by neměl hned zkra-
je získat odpor ke „skautskému schů-
zování“ ☺.

RÁDCOVSKÝ ZÁPISNÍK

Rádcovský zápisník se u nás v oddíle 
nikdy moc nepoužíval. Přemýšlím, 
jestli je to proto, že dříve byli rád-
ci zodpovědnější a méně zapomínali 
☺. Každopádně ti současní zapomínají 
všechno a obdivuhodně rychle. Pře-
mýšlím proto nad zavedením psa-
né pomůcky, která by nám spolupráci 
usnadnila. Jak by měl vypadat takový 
ideální rádcovský zápisník?

• Rádce ho nosí stále s sebou: musí 
to tedy být malý příruční formát, aby 
ho mohl použít kdykoliv ho něco na-
padne.
• Plánují se v něm družinovky: rád-
covský zápisník se vytasí na oddílové 
radě a načrtnou se do něj budoucí 
akce. Vůdce oddílu může vyrobit ša-
blonku pro plán akce, aby rádce na nic 
nezapomněl. 
• Jsou v něm sepsané úkoly rádce: pa-
matovat si a plnit své úkoly je pro mé 
rádce neskutečný problém. Seznam 
v zápisníku by jim měl pomoci.
• Je plný inspirace: rádce otevře sešit 
a hned má nápad na hru. Ať už z pro-
gramu minulých družinovek, ze svých 
poznámek, nebo třeba z kartiček z ča-
sopisu Skaut (v rádcovském zápisníku 
je pro ně ideální místo). 

RÁDCOVSKÝ KURZ

Rádcovský kurz bývá úvodním kro-
kem na cestě většiny rádců. V na-
šem středisku se osvědčily kurzy ví-
kendové, kde se míchá vzdělávání 
s hrami a seznamováním napříč stře-

diskem. Vůdce oddílu by si měl kaž-
dopádně zjistit, jaké vědomosti si 
rádce z kurzu odveze. Ofi ciální me-
todika pro vzdělávání rádců zatím 
neexistuje, a tak je každý kurz svým 
způsobem jiný. Rádce by se měl před 
začátkem svého rádcování dozvědět 
minimálně:

• základy práva (odpovědnost rádce 
a vůdce)
• psychologie (specifi ka věkové sku-
piny, kterou vede)
• pedagogiky (motivace, odměny 
a tresty)
• metodiky (jak používat hry)
• dramaturgie (jak programy skládat 
a míchat )
• myšlenkových základů skautingu 
(uvědomovat si, proč rádcuje)

MOTIVACE

Vytvořit dobré prostředí a předpokla-
dy k práci rádce je první krok, ale do-
dávat rádci pravidelně chuť a nadšení 
do této práce je neméně důležité. Na-
bízím několik základních možností, 
jak na to:

KAMARÁD S VEDOUCÍM

Být součástí party dospělých je pro 
-náctileté něco unikátního. Pro vůdce 
oddílu je to zase velká zodpovědnost. 
Budovat přátelskou atmosféru ve ve-
dení není těžké, stačí na své rádce ob-
čas myslet. Můžete zkusit třeba:

• Udělat oddílovou radu o víkendu 
spojenou s kulinářským zážitkem (pe-
čení toastů, palačinek, …)
• Méně nabitou oddílovou radu pře-
sunout do čajovny
• Po oddílové výpravě uspořádat pro-
mítání fi lmů
• Pozvat oddílovou radu za odměnu 
na pizzu

ZÁŽITKOVÉ AKCE

Rádci ve vašem oddíle dříve nebo poz-
ději dorostou do roverského věku. Po-
kud v té době družinu stále vedou, je 
třeba myslet na to, že potřebují i pro-

gram pro starší – zážitkový, s opačným 
pohlavím (pokud ho nemají dost v od-
díle) a pouze a jen pro ně. Takové bo-
nusy mohou být třeba:
• Akce roverského kmene: Pokud ně-
jaký kmen máte a je to oboustranně 
vhodné. 
• Zážitkový víkend pořádaný stře-
diskem: Nám se osvědčily vypiplané 
zážitkové podzimní víkendy pro rád-
ce a starší, jako nakopnutí do nového 
školního roku.
• Společné lyžování: Uspořádejte si ví-
kend na sjezdovkách a snowboardech 
a pozvěte i rádce.
• Výlet na dřevárnu: Na některé dře-
várny lze jezdit s celým oddílem (Vál-
ka o Cintru), některé jsou zase vhod-
nější jen pro starší a otrlé – a přesně ty 
lákají mladé borce nejvíce (např. Bitva 
pěti armád)

POŠLETE RÁDCE VEN

Pro rádcovský věk se již začíná vytvářet 
nabídka zážitkových akcí, kde si mo-
hou dobít baterky, načerpat inspiraci 
a poznat nové tváře:

• Žirafa (Moravská, Středočeská a Zá-
padočeská): trojjedinné rádcovské se-
tkání, pořádané v termínu pololetních 
prázdnin na 3 místech republiky. Více 
na www.dvojka.cz/zirafa
• Rádcovské tábory: v létě můžete rád-
cům doporučit Rádcovský tábor Hra-
diště (hradiste.skauting.cz) nebo Tábor 
sv. Jiří (rtsvjiri.skauting.cz – je pouze 
pro kluky) a další regionální rádcovské 
tábory. 
• Rádcovské kurzy: řada rádcovských 
kurzů se nyní pořádá v zážitkovějším 
stylu a otevřená všem. Na jejich hle-
dání ale budete muset použít skautské 
kontakty nebo Google.

Zajímá vás víc? 
Rádi byste si článek dočetli? 

Prolistovali celé číslo? 
Tak sledujte http://krizovatka.skaut.cz 

;-)
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ORBIS KAKTUS 09
Mariánskohorské boudy 7.–16. srpna 2009

Bylo by možné tvrdit, že deset dní strá-
vených tak semknutě s přírodou, že slo-
vu sprcha se smějí snad i stromy, musí 
být pro člověka dnešního světa velmi 
dlouhá a náročná doba. Opak je prav-
dou. Obava právě z těchto jednodu-
chých podmínek se vám na tomto mís-
tě rozplyne prvním okamžikem a těch 
deset dní by mohlo snad někomu přijít 
i krátkých. Mně tedy určitě. 

Již na vlakovém nádraží je účastník při-
vítán osobami, které jistojistě nejsou ni-
kým obyčejným, kdo by splynul s da-
vem. Snad proto, že jejich tělesnou 
schránku zdobí stejnokroje přinejmen-
ším bizarní, avšak zvolené s geniálním 
zábleskem recese, snad pro transparent 
s nápisem vítajícím nové badatele pro-
fesora Kaktuse. V těchto prvních oka-
mžicích jste vtaženi do děje a už přichází 
další a další části pečlivě propracované-
ho programu celého kurzu. 

Je pravda, že tempo činností prvních 
dní se může zdát rychlé až naprosto 
vyčerpávající. Já osobně bych ovšem 
tento fakt nazvala dynamicky struktu-
rovaným sledem činností, aktivit a dis-
kusí, které mají spád. Ovšem jak se 

krátí doba pobytu, 
krátí se i síly. Přece 
jen jsme lidé. A pro-
to i tempo kle-
sá, možno říct zá-
měrně, jelikož i jed-
notlivé úseky v dru-
hé části a na konci 
programu jsou uvol-
něnějšího rázu. Jak 
je vidět, program 
je opravdu pro-
fesionálně sestaven 
a počítá nejen s lid-
ským potenciálem 

jednotlivce, ale i se skupinou, která se 
zákonitě formuje. 

Netroufnu si popisovat do detailů jed-
notlivé činnosti, ale je třeba sdělit, že 
se nejedná jen o ryze diskusní okruhy 
ani jednotvárné aktivity stylu: ,,Běhej 
po lese do úmoru, dokud neprožiješ se-
mknutost s přírodou.“ 

Program je protkán fyzicky ná-
ročnějšími částmi, kdy si opravdu člo-
věk má co prožít, stejně jako psy-
chickým vypětím při použití intelektu, 
rozumového i citového uvažování při 
dění, které to jednoznačně vyžaduje. 
Pro jednotlivce se činnosti stávají zdro-
jem jak osobního prožitku z her a cvi-
čení globální výchovy, tak i možnosti 
využití jich ve své praxi. 

Řeší se samozřejmě i otázky přímo spa-
dající ke globální a environmentální 
problematice – a to takovou formou, 
kdy nejde o vyřešení či dospění k jed-
noznačnému závěru, ale zamyšlení se 
a vyjádření vlastního názoru, který se 
může mnohokrát změnit právě v dů-
sledku těchto diskusí.

Je nasnadě říci, že sucharství či od-
měřenost a jiné odtažité vystupování 
v interakci vedoucí – účastník se zde 
neobjeví ani náznakem. Sláva tomu, 
kdo vymyslel vtip a recesi. Pějme píseň 
dokola pro tohoto patrona! 

Jana Kadlecová – Hujer, Praha
Foto: archiv kurzu

Reportáž z akce pořádané Ekologickým odbor Junáka, vzdělávacím střediskem Gemini 
a Fakultou přírodně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity Liberec

Orbis Kaktus ´10
kurz nabitý inspirací

6.–15. srpna 2010, 
Mariánskohorské boudy 
v Jizerských horách

Naučíme tě sestavovat program tak, 
aby lépe splňoval tvé cíle. Na své 
si přijde začátečník i zkušený ma-
tador. Přátelská atmosféra a tý-

mový duch, který nevyvane.

Pořádá Ekologický odbor Junáka, 
vzdělávací středisko Gemini 

a Fakulta přírodně-humanitní 
a pedagogická Technické univerzity 

Liberec

www.orbiskaktus.cz

Co tě čeká: 

vůně mechu a kůry stromů – recese 
– diskuze – ochrana životního 
prostředí – simulační hry – ne-

obvyklí domácí mazlíčkové – glo-
bální výchova – pestrý program 

– spousta nových podnětů – legrace 
– občansky vzdělávací programy 

– environmentální pohádky – udr-
žitelný rozvoj v centru pozornosti 

– praskání v kamnech – learning by 
doing – cesta nevyšlapanými stez-
kami – metodika – krása a prostota 

prostředí
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PENĚŽENKA Z TETRAPAKU

Na výrobu jedné nepromokavé peně-
ženky potřebujeme: tetrapakovou kra-
bici, samolepicí zip, nůžky a izolepu

1) Libovolným způsobem vyprázdníme 
krabici a vymyjeme ji.
2) Ustřihneme obě dna a zbytek kra-
bice smáčkneme hranami na sebe. 
Máme placku.
3) Nově vzniklé ohyby vmáčkeneme 
dovnitř, vznikne „harmonika“.

4) Přehnutím krabice vytvoříme hřbet 
peněženky. Nůžkami upravíme velikost 
kapsiček a na vnějších stranách ne-
cháme přesah pro chlopně, jednu del-
ší na zavírání celé peněženky a jednu 
kratší na kapsičku.
5) Všechny ustřižené okraje oblepíme 
izolepou, aby se neošoupaly, a nakonec 
nalepíme suché zipy. Je dobré počítat 
s tím, že peněženka nebude vždy prázd-
ná, a nechat při lepení zipů rezervu.

Pokud chcete mít dost místa i na ob-
čanku, musíte sáhnout po dvoulitrové. 

Renáta Farkačová – Renča (17 let), 
Praha

Foto: autorka

Už vám někdy promokla peněženka? A zmoklo vám už někdy mléko? Na této dvoustraně najdete 
návod, jak příště zabránit sušení pětistovky. A navíc ekologicky.

31

6

4 5 7

2

Do peněženky z litrové krabice se 
vejdou i běžné karty, třeba platební.
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ROVERSKÁ PORADA 2010

Nad vyzývavě prázdným pergamenem 
se sklání ruka svírající husí brk. Ješ-
tě posune svíci kousek nalevo – tak, 
aby její stín dopadal mimo nažloutlý 
list – a začne pergamen pokrývat pra-
videlnými, drobnými řádky. Písmo se 
uklání trochu doleva, ale to nikoho, 
kdo ruku zná, nemůže překvapit. Řád-

ky se vrství jako podzimní listí a br-
zy pokrývají obě strany listu. Náhle se 
brk zastaví, na chvíli si odpočine, až 
se naposledy rozeběhne s přáním vše-
ho dobrého. Ještě zdobný podpis (pře-
kvapivě rozmáchlý oproti úzkým řád-
kům) a vzkaz je hotový… Nebo ne? 
Ještě P.S. chybí! Krátká větička, která 

může udělat radost, ale neznamená nic 
důležitého. Vše podstatné, co si ruka 
přála vyslovit, již bylo přece řečeno… 

Na jiném místě (a tak trochu i v ji-
ném světě☺) si jiná ruka vzala na po-
moc svého parťáka a vyťukává do klá-
vesnice tyto řádky s jediným cílem: po-
zvat všechny aktivní rovery a roverky, 
pro které „RS is not PS“, na Roverskou 
poradu 2010.

Všechny potřebné informace včetně 
elektronické přihlášky jsou k nalezení 
na Rovernetu (www.skaut.cz/rovernet), 
na stránky Kmene se vejde jen to nej-
podstatnější. Na jakékoliv dotazy rádi 
odpovíme na kontaktním e-mailu ro-
ver.porada@gmail.com. Nechejte se 
tedy zlákat k dalšímu čtení a přijměte 
naše pozvání. 

Roverský odbor

Pozvánka na blížící se březnovou Roverskou poradu – akci pro všechny, 
jimž na českém roveringu záleží

ROVERSKÁ PORADA 2010

• … je víkendové setkání R+R se vzdělávací, diskusní, pracovní a tvůrčí náplní. 
Výstupem loňské porady je například Úmluva o českém roveringu.

• … si klade za cíl nalézt odpovědi na aktuální otázky týkající se českých R+R. 
Hlavními letošními tématy budou vývoj nového roverského programu 

a regionální rozměr roveringu. 

• … je určena pro aktivní rovery, vůdkyně a vůdce kmenů, hybatele roveringu na 
regionální úrovni, organizátory akcí pro R+R, instruktorky a instruktory kurzů 

pro R+R, členy roverských kmenů i skauty v roverském věku. Samozřejmě 
velmi rádi přivítáme každého, kdo má chuť se k tématům RP10 vyslovit 

a ovlivnit tak „český rovering“. 

• … se uskuteční 26.–28. března 2010 v Hradci Králové. 
Na akci je však zapotřebí se přihlásit do 28. února (elektronická přihláška je 

k nalezení na Rovernetu na stránce RP10).

Na setkání se těší 
Roverský odbor Junáka

• www.skaut.cz/rovernet
• přihláška na RP10

• fotogalerie a výstupy z RP09
• Úmluva o českém roveringu
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Foto:
Luboš Hodys – Smíšek

Ota Titěra – Lvíče
Jiří Rotter 

Martin Kozák – Soušl
Helena Křenková – IQ
Petr Macháček – Mates

ZÁVOD TŘÍ VRCHŮ
Fotoreportáž z extrémního závodu dvojic

0301

05 06 07

02

04

08 09 10

01 – Závod tří vrchů letos v Liberci. (IQ)
02 – Na start se postavilo 62 soutěžních dvojic. (Mates)
03 – Na prvním stanovišti pomohli závodníci tahat dříví z lesa. (Smíšek)
04 – Stanoviště Lana si všichni užili. (Soušl)
05 – Lodě nechaly na chvilku odpočinout nohám. (Josef Rotter)
06 – Jak pak asi jde koulet pneumatiku, když sedíte na svém parťákovi? (Lvíče)
07 – Vyluštit hlavolam a mažem dál. (Mates)
08 – Na Ještědu čekala na všechny „prasárna na konec“. (IQ)
09 – Zpracování výsledků. (Smíšek)
10 – Vítězem se stává … více na www.z3v.cz (Smíšek)

www.z3v.cz



ROVERSKÝ 
LESNÍ KURZ

Vyrazit do tajuplné 
krajiny roveringu…

Začátky jsou vždycky obtížné. Začátek 
článku, obrazu, školy… a co teprve ro-
vering. Jak ho uchopit, kudy se vydat, 
s kým všechno probrat, kde se poradit? 
Neexistuje jeden univerzální recept, jen 
spousta otázek a rozličné odpovědi. Člo-
věk občas potřebuje vyjet ze zaběhaných 
kolejí, poznat nové lidi i nové pohledy 
na stejné věci, aby si na své otázky mohl 
začít odpovídat. Když se dojí poslední 
čokoláda na táboře, špinavé věci z pu-
ťáku skončí v pračce, člověk dospí spán-
kový dluh z roverské expedice, začne 
v mozku hlodat vtíravá otázka „Co a jak 
příští rok?“ Není čas posunout se kou-
sek dál? Najít novou inspiraci, zkusit 
dělat věci zase trochu jinak?

Věřte mi, tohle všichni dobře známe. 
A mimo jiné i kvůli tomu se před lety 
zrodil Fonticulus.

Fonticulus je…

Na pomyslné mapě roverské krajiny 
patří Fonticulus mezi roverské les-
ní kurzy. Je určený roverům a rangers 
ve věku 15–18 let (15–17 let pro hol-
ky, 16–18 let pro kluky). Svým cha-
rakterem je kurzem motivačním a zá-
žitkovým.

Fonticulus je poskládaný z rozmani-
tých typů programů, které dohromady 
vytváří pestrou směs zážitků, pocitů 
i příležitostí k zamyšlení. Aktivity růz-
né fyzické i psychické náročnosti, váš-
nivé debaty, chvíle pro tvoření i pro-
stor pro přemýšlení nad vlastní ces-
tou skautingem, hledání si svého mís-
ta v oddílu, středisku či kmeni, ale i za 
jejich hranicemi – to všechno jsou ka-
mínky v mozaice kurzu.

Na Fonticulus se může vydat každý, 
ať už vede družinu, je aktivní v oddíle 

nebo kmeni, vítáni jsou prostě všich-
ni ti, kteří hledají zkušenosti, prožitek 
skautského společenství za hranicemi 
domovských středisek a nebojí se tře-
ba i trochu jiných pohledů na věci ko-
lem sebe.

Fonticulus je kurz, na který si s sebou 
účastníci kromě dalších věcí tradičně 
vezou i kola. Díky nim máme na dosah 
daleko více zajímavých míst. Stejně tak 
si můžeme díky kolům vyzkoušet i tro-
chu netradiční programy a, co si bu-
deme povídat, i prožít silné týmové zá-
žitky. 

Za tým Fonticulu Zuzana Hlinková –
 Bambule, Praha/Tábor

Foto: Petr Macek – Prófa

Info o zážitkovém kurzu s koly pro mladší rovery a rangers a tip na čokoládovou aktivitu 
pro váš kmen či oddíl– nechte se zlákat!

Více na 
www.fonticulus.skauting.cz
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Fonticulus
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ČOKOLÁDA

Časová dotace: 2,5 h
• Úvod s pravidly: 20 min
• Výroba: 1 hod
• Tržiště: 40 min

Cíl: rozvoj fyzických sil, strategické-
ho myšlení, pohotovosti a obratnosti

Charakteristika programu: 
Na základě strategie týmu vyrobit 
co nejvíce druhů čokolád a pak je co 
nejvýhodněji prodat na trhu.

Motivačka: 
Na scénu vběhne jakýsi námořník, 
kterého honí Azték. Námořník 
ukradl pytel s kakaovými boby 
a vzácnou recepturu. Snaží se utéct 
před Aztékem a prodírá se davem 
diváků. Azték se za ním pouští, ale 
v davu se ztratí. Všemu přihlíží zjev-
ně bohatý obchodník. Námořník se 
vrátí a bohatému obchodníkovi pro-
dá čokoládu. Obchodník začne vy-
světlovat divákům, jak hrozně těžké 
je sehnat v dnešní době čokoládu, 
jak je drahá, a že on ji má přitom 
tak rád. Kdyby se našel někdo, kdo 
by čokoládu vyráběl a prodával, 
hned by si ji běžel koupit.
Do té doby nenápadný člověk vy-
stoupí z davu a řekne: „No a proč ne? 
Jdete se mnou vyrábět čokoládu?“

Pravidla: 
Je třeba rozdělit účastníky na 2 sku-
piny – každý zavře oči a instruktor 
mu na záda nalepí etiketu čo-
koládové fi rmy (Orion = modří, Ne-
stlé = červení), podle etiket se pak 
bez mluvení rozdělí.

První část – Výroba čokolády
• každá skupina má svou továrnu na 
čokoládu, kam nesmí soupeř
• v továrně najdou čokomistra (in-
struktor, který má přehled, kolik 
čeho je třeba na jakou čokoládu), 

čokostroj (nějaká krabička, do kte-
ré lze vložit suroviny a kostičku čo-
kolády), misky, alobal, pytlíky na 
druhy čokolád, lžičku, kleštičky na 
čokoládu a jedny desky na recepty
• na označeném místě v terénu jsou 
naleziště kakaových bobů (= ořechy), 
cukru a aztécká knihovna s recepturou
• čas na získávání surovin a receptů 
je 1 hodina
• Aztéci měli recepturu pro 5 dru-
hů čokolády – hořká, mléčná, bílá, 
ledová a čokoládová pochoutka; re-
cepty určovaly poměry kakaových 
bobů a cukru
• každý může nést jen 1 bob/cukr/
recept
• výrobci se všemožně snaží zbrzdit 
konkurenční dodávky – každý hráč 
má za pasem barevný hadrový pruh, 
když mu pruh vytáhne protivník 
bez nákladu, získává jeho náklad 
a poražený se vrací do své továrny
• na herním území se pohybují Az-
tékové, kteří se snaží získat zpět své 
bohatství (Aztékové = záškodníci 
= instruktoři, jejich cílem je vy-
táhnout komukoli hadrový pruh 
a sebrat mu, co má)
• receptury se smí z knihovny pře-
nášet pouze v určených deskách; 
pokud je hráč chycen, recept pře-
dá soupeři, pokud má desky, pokud 
ne, nechá recept na místě a vrací se 
do továrny
• jak probíhá práce v továrně: bob 
se vylouskává, cukr se drtí, dle re-
ceptury se tvoří směsi, které se dále 
dávají do čokostroje (čokomistr za-
jistí, aby pak z čokostroje vylezla ho-
tová čokoláda)
• na hotovou čokoládu hráči dle hy-
gienických norem nesmí sahat ru-
kama, ale kleštičkami, zabalí ji do 
alobalu a hodí do pytlíku
• po výrobě si skupiny čokolády 
spočítají a začíná Tržiště

Druhá část – Tržiště
Na tržišti se utkají jak Orion a Ne-
stlé, tak i Milka – čokoládovna in-
struktorů.
Obchodník hodí kostkou a číslo, 
které padne, rozhoduje o tom, o ja-
ký druh čokolády je právě zájem. 
V každém kole jde jen o 1 dílek čo-
kolády. Vše probíhá jako dražba, fi r-
my navrhují cenu, poslední návrh je 
vyplacen. Předem jsou určené ma-
ximální ceny. Milka bude mít navíc 
tabulku optimálních cen čokolády 
a bude se snažit ostatní k těmto ce-
nám tlačit. Milka zároveň udá-
vá tempo a reguluje ceny. Má ne-
omezené množství čokolády.
Před dražbou se stanoví počet kol 
prodeje. Odhadem by každá sku-
pina mohla vyrobit asi 15 ks. Vzorec 
pro výpočet počtu kol = vyrobená 
čokoláda * 2 / 3.
Úspěšnější je ten, kdo vydělá víc pe-
něz. Vítěz vyhrává všechnu zbylou 
čokoládu.

Pomůcky:
200× ořechy (louskáčky), 2× lžičky, 
cukr, čokolády, alobal, hrací kostka, 
2× kleštičky, 4× misky, 1× větší py-
tel, peníze, čokostroj, látkové oca-
sy, 10× pytlík na čoko, obálky na re-
cepty, přehledová tabulka s druhy 
čokolády a maximálními cenami, 
etikety, kostýmy

Poznámky:
Poměry bobů a cukru v recepturách:
• hořká 6:1
• mléčná 2:2
• bílá 1:4
• ledová 3:3
• pochoutka 1:2

Závěry a doporučení:
Do čokostroje to chce dát nádoby, kam 
se může sypat cukr a ořechy. Dobré je 
mít k dispozici misky navíc. 
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SOCIOLOGICKÉ OKÉNKO 
do světa roverů a těch „normálních“

Úvodem

V minulém Kmeni vyšel článek o so-
ciologickém výzkumu, který se usku-
tečnil v průběhu Obroku 2009. Vý-
zkum se zabýval mladými lidmi ve věku 
15–20 let, jejich životním stylem, hod-
notami a schopností vnímat a řešit růz-
né problémy. Po uveřejnění článku se 
mi v mailové schránce sešlo hned ně-
kolik dotazů, jak to s těmi rovery a ran-
gers vlastně je, zda jsou skauti skutečně 
jiní než ostatní mladí lidé nebo zda 
jsou stejní, a podobně. Rád bych tedy 
i v příštích číslech Kmene zkusil vybrat 
z výzkumu něco zajímavého a více se 
nad tím zamyslet. Udělat z toho takový 
malý sociologický seriál. 

První dotaz, ke kterému bych se rád 
vyjádřil, zní: 

Je životní styl současných 
skautů odlišný od život-
ního stylu „normálních“ 
mladých lidí?

(Ještě aby bylo jasno: pokud budu 
psát o skautech, pak tím myslím RaR 
ve věku 15–20 let, a když budu psát 
o těch „normálních“, pak tím myslím 
stejnou věkovou skupinu neskautů.) 

To vnější …
Z pohledu sociologa je skauting ži-
votní styl, který může být obtížně po-
psatelný. V čem je životní styl skau-
ta jiný? První, co asi napadne většinu 
lidí, je, že skauti tráví spoustu času 
v lese, po klubovnách, starají se o od-
díly apod. 

Stejně jako ti „normální“ mají skau-
ti na prvním místě poslouchání hudby 
a komunikaci s přáteli. Ale například 
méně chodí na brigády, protože často 

pracují s oddíly. Méně sledují televizi 
nebo nakupují v obchodních cen-
trech a tráví více času v přírodě. Mů-
žeme tedy říci, že nějaké drobné od-
lišnosti tu jsou. Skauti jsou o něco ak-
tivnější a skladba jejich aktivit je pes-
třejší. Pomáhají u oddílů a přes veškeré 
hořekování nad tím, jak moc to za-
bírá času (což je jistě pravda), to krom 
oněch již zmiňovaných brigád není 
na úkor jiných aktivit. Nicméně i přes 
tyto odlišnosti jsou skauti v mnoha 
ohledech vlastně velmi „normální“. 

To vnitřní …
Ale je tohle vnější skutečně to pod-
statné, co charakterizuje skautský ži-
votní styl a odlišuje jej od „normálu“? 
My skauti asi tušíme, že není. Skau-
ting je především o hodnotách a o mo-
mentu rozhodnutí, o připravenosti 
„být první“. Takhle to možná zní hlou-
pě, být první, ale zkuste nad tím chví-
li přemýšlet. Je „být první“ vždycky to-
též jako „předstihnout ostatní“ a zís-
kat něco, co oni pak získat nemohou? 
Znamená „být první“ vždycky mít pro-
spěch? Jsou skautské hodnoty v tomto 
ohledu pevnější než hodnoty normální 
dnešní populace? 

Být první …
Moderní doba si tak trochu zvykla po-
važovat život za závod, za neúprosné 
soupeření o výhody, pozice a zisky. 
Z lidí se stala individua s pudem osob-
ního prospěchu, který přesně (a čas-
to podvědomě) rozhodne za nás, kdy 
je pro nás výhodné být první a kdy na-
opak poslední. 

Rétorikou dnešní doby bych řekl, že 
skauting je výchovou ke schopnosti být 
úspěšný a přitom nepřehlížet lidi okolo 
sebe a nezapomínat na svět, ve kterém 
jsme jenom malí herci malých rolí.

Je těžké ověřit dotazníkem, zda se to 
skautingu daří. Jak to totiž změřit? 
V žádném dotazníku nezjistíte, co udě-
lá skaut nebo někdo „normální“ v kri-
zové situaci. Věřím, že skauti budou 
první, ale je to tak opravdu? Můžeme 
si o sobě myslet, že dokážeme být prv-
ní, ale až přijde ten důležitý okamžik, 
jak to opravdu dopadne? 

Na ulici na náledí uklouzne stará paní, 
zlomí si nohu, kolem se začínají scházet 
lidé a koukají…! Co udělá skaut? Bude 
první, kdo začne organizovat pomoc? 

Následující graf ukazuje, co a jak často skauti skutečně dělají. 
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Jedete se spolužáky na vandr a někdo 
musí umýt nádobí po obědě, aby se ostat-
ní mohli bavit. Bude skaut první, kdo se 
zvedne a udělá to pro ostatní? 

Do školy přijde cizinec, který česky umí 
zatím jenom bídně a potřebuje pomoci 
s učením. Přihlásí se skaut jako první 
s nabídkou pomoci? 

Parta skinů tluče na ulici Vietnamce 
nebo Roma, postaví se parta skautů na 
správnou stranu?  

Miloš Říha – Šípek (24 let), Praha

KŘÍŽOVKA

1. Nejlidnatější kanadské město

2. Zimní roverský kurz

3. Louh

4. Jupiterův 6. měsíc 

5. Nestálý, vratký

6. Naše nejbližsí hvězda

7. Opakovaná destilace

8. Příbytek dobytku

9. Teritorium

10. Negramotný

11. Pozoun

12. [0;0]

13. P.S.

14. Tlaková níže

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

PROSKOKY  Rovering – Odhodlání – Příroda – Práce – Odvaha – Romantika – Poznání – Raft

je ti 15–25 let?
chceš strávit 9 letních dní daleko od 
civilizace?
chceš pomáhat oživit vzácnou kul-
turní památku, strážit ji před nene-
chavci a přibližovat návštěvníkům?
chceš zažít dobrodružství na okol-
ních vršcích, skalách či přehradě 
(slaňování, raft, etc..)?
chceš hledat a objevovat křesťanské 
kořeny naší kultury?
chceš nad ohněm vařit, do noci si 
povídat či jenom tak mlčet?
chceš strávit 9 dní s lidmi, co hle-
dají totéž?

Kdy? 7.-15. srpna 2010
Kde? Ve Skokách
Co tam? Budeme se starat o kos-
tel, provádět poutníky a turisty a dle 
možností přispějeme k údržbě a zve-
lebení místa.  K tomu si odpoledne 
dopřejeme několik dobrodružných 
adrenalinových aktivit, ke kterým 
láká okolní příroda a zbude čas i pro 
relaxaci v tichu, trávě, s knížkou či 
koupání v přehradě. Na večer pak, 
když místo utichne, sejdeme se u oh-
ně, abychom si vyprávěli o příbězích 
z okenních vitráží a jejich prostřednic-
tvím přemýšleli i o našem životě, hle-

dali vlastní cestu. Spát budeme ve vě-
žích kostela, ve stanech či pod hvěz-
dami. Z civilizačních vymožeností bu-
deme mít k dispozici pitnou vodu, 
„toi-toi“ toalety a plynový vařič.  K to-
mu nabídneme i možnost poznat 
křesťanskou liturgii a modlitbu.  
Jak se přihlásit? Na kontaktní e-mail 
gabina.stastna@gmail.com napiš své 
jméno, datum narození, adresu a po-
kud jsi mladší 18 let, též kontaktní 
telefon na rodiče. To vše nejpozději 
do 30. dubna! Ale pozor, počet účast-
níků je omezen, proto se raději roz-
hodni co nejdříve!
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WORLD COUNCIL IN IRELAND 
10.–14. 8. 2009

Světové setkání mezinárodní dívčí kato-
lické organizace (ICCG), která zastřešuje 
skautské katolické, ale i tzv. „nábožensky 
otevřené“ asociace z celého světa (a do 
které patří i Junák), se koná pravidelně 
každé tři roky. Loni se uskutečnilo v Ir-
sku. Zúčastnili se jej zástupci všech čtyř 
regionů (Afrika, Evropa, Latinská Ame-
rika a Blízký východ) dohromady ze 17 
zemí. Zastoupeny tak byly země jako Ar-
gentina, Mexiko, Rwanda nebo Polsko. 
Českou republiku jsme reprezentovaly ve 
dvou – Petra Hrušková (Hruška) a Adéla 
Sotolářová (Zachy) ze Vsetína.

Program

Programem konference byla volba no-
vých zástupců regionů i světového týmu, 
hlasování o stanovách a příprava akčního 
plánu na následující tři roky. K hlavnímu 
programu patřily také další aktivity, kte-
ré měly přispět k lepšímu poznání a po-
chopení odlišných kultur. Mezi ně spa-
daly například prezentace jednotlivých 

regionů. Zástupci těchto regionů se 
snažili přiblížit postavení a fungování 
skautské organizace v jejich zemi a so-
cioekonomické a politické aspekty, které 
činnost organizace značně ovlivňují. 

Plány a problémy 
jednotlivých regionů

Blízký východ zmínil původ tří mo-
noteistických náboženství v této oblasti. 
Mluvilo se také o problému emigrace 
křesťanů z politických, ekonomických 
i náboženských důvodů. Latinská Ame-
rika ve své prezentaci zdůraznila hlav-
ně chudobu v regionu a silný katolický 
základ v mnoha oblastech. I přesto 
jsou zde skautské asociace většinou tak-
zvaně „otevřené“, tedy nábožensky ne-
vyhraněné. Afrika mluvila o politické 
nestabilitě, chudobě a nemocech (např. 
AIDS). Upozornila také na problémy 
s vízy, které lidem znesnadňují účast 
na mezinárodních skautských akcích 
a na fi nanční problémy, které jsou způ-

sobovány především dlouhotrvajícími 
válkami. Evropský region, který má 
trochu odlišné problémy než ostatní, 
prezentoval především své plány do bu-
doucna, jako například uspořádat ev-
ropský seminář pro národní kněží. Již 
tradiční plánovanou akcí je tábor Li-
vingstones, jehož další ročník se bude 
konat pravděpodobně v Libanonu. Ne-
jen díky těmto prezentacím jsme si 
mohly lépe uvědomit, že skauting ne-
vypadá všude stejně a že ne všude sto-
jí ve společnosti na stejném místě jako 
u nás nebo obecně v Evropě. 

Doprovodný program

Po celou dobu konání konference se 
o nás staraly irské skautky, které nám 
připravily bohatý doprovodný program 
(např. výlet do národního parku Glen-
dalogh či mši v dublinské katedrále) 
a představily nám irskou kulturu. Vr-
cholem programu byl „mezinárodní ve-
čer“, kde se prezentovala každá zastoupe-
ná země. Mohly jsme tak vidět egyptské 
břišní tance, okusit panamské speciality 
nebo se naučit tanec z Madagaskaru.

Závěrem

Účast na této konferenci nám dala ne-
jen možnost potkat se se zajímavými 
lidmi z odlišných kultur, ale také po-
znat prostředí mezinárodní konference, 
na které se vlastně určuje chod celé or-
ganizace a pracuje se na budoucích ak-
tivitách, směřováních a cílech. 

Petra Hrušková – Hruška (21 let), Vsetín 
& Adéla Sotolářová – Zachy (21 let), Vsetín

Foto: archiv autorek

Reportáž ze světového skautského setkání

Zasedání byla někdy dlouhá. Překládalo se do čtyř jazyků.
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THE FIRST SCOUTS OF THE WORLD 
DISCOVERY IN GREECE
Th e fi rst Scouts of the World 
Discovery took place at St. Andrew 
Scout Centre in Athens on the 
13–15 November 2009 and it was 
organized by the Scouts of Greece. 
Th irteen young leaders and members 
of Scout Networks from all around 
Greece participated. Th e issue that 
was explored during the Discovery 
was “Refugees”. Th e participants had 
a chance to meet refugees and their 
children, and to discuss the issue with 
lawyers, psychologists, social workers, 
police authorities and members of 
various NGOs. 

The three day discovery included 
a visit to a refugee camp in Attica, 
an excursion to a Sunday school 
where volunteer teachers teach adult 
refugees the Greek language, and 
a participation in a festival for 2nd 
generation refugees. During the 
three day exploration, the partici-
pants developed a feeling of commit-
ment towards the issue and a vision 

for continuing their volunteer work.

Th e Scouts of the World Award (SW 
Award) was launched in order to 
encourage a stronger involvement of 
young adults in the development of 
society (by making them more aware 
of the present world issues), and to 
help national scout organizations to 
revitalise the programme of the rover 
scout section. It is open to everyone 
between 15 and 26 years of age, 
regardless ofabilities, nationality, faith 
or location. It prepares young people 
for global citizenship and it helps 
them to gain understanding, skills 
and knowledge useful for life on our 
small planet. 

For more information on how 
to obtain the Scouts 

of the World Award visit: 
http://www.scoutsoftheworld.net

Adopted from http://www.scout.org

Some useful vocabulary 
from the text:

• Refugee – uprchlík
• NGO (non-governmental organiza-

tion) – nevládní organizace
• Excursion – výlet; odbočka 

(od tématu)
• Volunteer – dobrovolnický; 

dobrovolník
• Award – cena

• To launch – spustit, odstartovat, 
uvést do chodu

• To be aware of something – 
uvědomovat si (co), 
být si vědom (čeho)

• Citizenship – občanství
• Regardless of – nehledě na

• To obtain – získat
• Gain
• Faith

www.asolo.cz

 INZERCE



KAPKA

Jak KAPKA probíhá?

Na KAPCE je úžasné to, že je od 
ostatních sbírek odlišná. Probíhá je-
den víkend v roce na čerpacích sta-
nicích, kde roveři a rangers nabízejí ři-
dičům službu v podobě umytí před-
ního skla, za kterou jim řidiči mohou 
přispět do zapečetěných kasiček. Poté 
řidičům poskytnou informace, co to 
KAPKA vlastně je a kam poputují vy-
brané peníze. V případě zájmu přiloží 
k výkladu i letáček s podrobnými in-
formacemi.

Nebojí se řidiči, že jde o nějaký 
podfuk a že peníze budou zneužity? 

Doufáme, že budíme u řidičů důvěru. 
Všichni účastníci mají triko s logem 
KAPKY a zapečetěné kasičky. 

Není to trochu nuda – stát celý ví-
kend na čerpací stanici a mýt čelní 
skla autům?

Blázníte? Vůbec ne! Pokud si vzpo-
menete na skautské heslo „Buď při-
praven!“, přidejte k němu dovětek 

„Buď připraven na legraci!“. A po-
kud by se náhodou stalo, že by k vám 
zavítal nepřítel zvaný Nuda, máme 
pro vás úžasný tip na to, jak ho za-
hnat - fotosoutěž. Zde zúročíte svo-
ji akčnost, kreativitu a smysl pro hu-
mor a nafotíte ty nejzajímavější, nej-
originálnější a nejvtipnější snímky 
z vaší Kapky, pošlete je k nám do re-
dakce a můžete vyhrát velmi zajímavé 
ceny.

Nemám celý volný víkend, můžu se 
i tak zúčastnit?

Jak jsme již řekli, KAPKA je dob-
rovolný projekt. Každá ruka se vždyc-
ky hodí, i kdyby měla jenom držet ka-
sičku. Je přeci skvělé pomáhat druhým 
a zároveň se u toho bavit, takže je jed-
no, jestli tím vaším dnem bude pátek, 
sobota anebo neděle. 

Jsou někde vidět výsledky KAPKY?

Ano, každoročně se účastníme pře-
dávání ocenění dárcům kostní dřeně, 
kteří se k dárcovství dostali třeba právě 
díky naší podpoře a informacím.

Jak dlouho už KAPKA funguje?

Letos se KAPKA chystá na svůj 12. 
ročník. 

Kolik se v loňském roce vybralo 
peněz?

V roce 2009 se vybralo 617 593 Kč. 

Jana Ilková – Fuf (17 let), Brno
Foto: Kateřina Anastázie Němcová, 

upravil Lukáš Čása – Šohaj, 
Frýdek Místek

O roverské dobrovolné sbírce na pomoc lidem nemocným leukémií

Kde mohu zjistit více in-
formací, popř. se přihlásit?

Na www.skaut.cz/kapka, kde je 
kromě mnoha jiných informací 

i sekce pro účastníky, se můžete 
přihlásit. Pokud byste nenašli 

odpověď na váš dotaz ani zde, tak 
neváhejte a napište nám na e-mail 

kapka@skaut.cz

Termín KAPKY je: 
11.–13. 6. 2010
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Je čtvrtek a blíží se sedmá hodina ve-
černí. Rovnám si v hlavě body k pro-
brání na poradě a instaluji na okraj 
stolu projektor. V kuchyni vaří voda 
na čaj a Šle se vzteká nad rozsypanými 
arašídy. Tak jako každých čtrnáct dní, 
i dnes se schází užší tým na poradě.

„Co se jim zase nelíbí?“ rozčiluje se On-
dřej, když začnu tlumočit připomínky 
od MS (metodické skupiny Náčelnic-
tva) – nejvyššího garanta všech vzni-
kajících programů v Junáku. Jak se jed-
nou něco dostane skrze MS, zamíří to 
pak do hnutí. Zajímalo by mě, jestli 
se i ostatní týmy takhle s MS potýkají. 
Ale asi je to tak dobře.

Hlavní práce na dokumentu Sys-
tém roverské výchovy je hotová, hor-
ší je teď všechno to dolaďování, pře-
jmenovávání, přepisování a zkracování. 
Rozebíráme si jednotlivé úkoly a de-
fi nujeme si, jak mají vypadat jed-
notlivá zadání. Menší nástroje jsou roz-
děleny po jednom, větší si berou dvo-
jice. Musí se spolu do příští porady po-
tkat a vytvořit nástřel zadání. To po-
tom připomínkujeme, dopracujeme, 
pak ho připomínkuje Dick (předseda 
metodické skupiny pro program), za-
pracujeme, připomínkuje MS, zapra-
cujeme… a tak pořád dokola, dokud 
nepanuje všeobecný konsensus.

Pomalu a jistě se blíží konec práce na 
prvních dvou fázích – kostře a zadání 
nástrojů. Jejich představení snad pro-
běhne na Roverská poradě (26.–28. 
3.) v Hradci Králové. Při troše štěs-
tí bychom měli být v březnu natolik 
daleko, že bude možné spustit práci 
na samotných nástrojích. Na to bude 
potřeba mnohem víc aktivních spo-
lupracovníků než teď. Máš-li chuť 
pustit se do práce na roverském pro-
gramu (ne do nějakého nezáživného 
teoretizování, ale do vymýšlení kon-
krétních nástrojů), ozvi se. 

Daniel Šobáň – Dan (23 let), Brno
 koordinátor NRP

NOVÝ PROGRAM pro rovery
O práci přípravného týmu a výzvě nám, roverům a rangers

 INZERCE
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CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM 
(podle Julči)
SkautIS

V sobotu 9. ledna 2010 byla spuštěna 
veřejná testovací verze SkautISu. Mohli 
jste si tedy vyzkoušet, jak se v něm pra-
cuje. O několik dní později, přesněji 
17.1.2010, byla spuštěna řádná ver-
ze SkautIS 1.7.1. Každý má možnost 
si své údaje spravovat sám po domluvě 
s vůdcem oddílu či správcem registra-
ce. Kromě usnadnění registrace členů 
je SkautIS užitečný i v rámci distribuce 
časopisů. Každému registrovanému čle-

novi totiž vzniká nárok na jeden ča-
sopis zdarma. 

Pracovat pro TDC?

Tiskové a distribuční centrum Junáka 
(TDC) během prosince a ledna vy-
psalo hned několik výběrových řízení 

– a to na pozici informačního 
redaktora a šéfredaktora in-
ternetového časopisu Teepek. 
Na Křižovatce, kde se zprá-
va objevila, se hned poté roz-
poutala vášnivá diskuse o plýt-
vání zdroji. Hned první ko-
mentář u článku s názvem 
„Pracovní pozice – informační 
redaktor“ říká: „Doufám, že 
stát brzo přestane dávat dotace 
naší organizaci a začneme si to 
pak platit sami. Pak snad pře-
staneme vyhazovat peníze za 
další a další pracovní pozice.“ 
Zdá se, že debata navazuje na 
mnohé další s obdobnou té-
matikou kolem placených za-
městnanců hnutí. Pokud si 
chcete udělat vlastní názor, 
zjistěte si, jaký je objem prá-
ce a zda je reálné, aby vše vy-
konávali dobrovolníci. A pak 
posuďte sami – jde opravdu 
o plýtvání nebo o nutné za-
jištění chodu organizace?

O skautech v médiích

O skautech se v médiích poslední do-
bou hodně mluví. Jak to tak vypadá, 
držíme v tomto směru tempo i krok 
s dobou. Z posledních dvou měsíců si 
můžete pustit například záznam ze Sní-
daně s Novou o Betlémském světle, re-
portáž o akci Prahou plnou strašidel na 
ČT 24 či pořad Zaostřeno na mladé 
v Českém rozhlasu. 

Skauti pomáhají Haiti

„V úterý 12. ledna bylo Haiti zasaženo 
ničivým zemětřesením. Přírodní ka-
tastrofa si vyžádala více než 100 000 
lidských obětí. Odstranění následků 
zemětřesení si vyžádá dlouhé měsíce 
a roky obnovovacích prací. Junák vy-
jadřuje svou účast a podporu Hai-
ti a jeho obyvatelům a vyzývá své čle-
ny k maximální materiální podpoře re-
konstrukce této země. (převzato z ofi -
ciálních webových stránek skautské 
pomoci Haiti) 

Dominika Potůčková – Julča (21 let), 
Brno

SkautIS
http://is.skaut.cz

Články a diskuse:
http://krizovatka.skaut.cz/
zpravodajstvi/4626-pra-

covni-nabidka-informacni-
redaktor/

Články a odkazy 
na záznamy z médií:
http://krizovatka.skaut.cz/

propagace/

Rozcestník skautské 
pomoci Haiti:

http://skaut.cz/haiti 
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Co ti ConCordia nabízí?

Pokud je ti méně než 18 let, můžeš si 
akci užít jako účastník. Se svou mezi-
národní skupinkou si vyzkoušíš spous-
tu aktivit ve Sztrilich Pál Scout Par-
ku, kde se bude celé jamboree konat. 
Poslední dva dny proběhne jedinečná 
a zcela převratná akce zvaná HoHo 
aneb Home Hospitality – maďarští 
hostitelé pozvou ostatní účastníky na 
svá tábořiště, do svých kluboven či do-
konce k sobě domů. Skautská kulturní 
výměna jako řemen!

Pokud budeš v době konání akce pl-
noletý, můžeš jet na Concordii jako ve-
doucí skupinky účastníků nebo jako 
člen mezinárodního servistýmu. Ve-
doucí skupinky má na starosti „své“ 
účastníky a spolu s nimi se účastní pro-
gramu.

Jako IST (člen mezinárodního týmu, 
pozn.red.) si můžeš vyzkoušet práci 
v mezinárodním skautském kolektivu, 
proklepnout své jazykové dovednosti 

a samozřejmě poznat spoustu nových 
lidí! Ve volném čase si samozřejmě také 
užiješ programu.

Pozor! „Na konci Concordie se bude ko-
nat velká soukromá ‚ajesťácká‘ párty, ale 
psst, zatím je to tajemství,“ prozradil ko-
ordinátor českého servistýmu Koumák.

Exkluzivní rozhovor

Jak se bude ConCordia odlišovat od mi-
nulých ročníků středoevropského jambo-
ree, na to jsme se zeptali Šubiho – Lászlá 
Szuberta, spoluorganizátora akce.

„Na Concordii bude několik zcela no-
vých prvků: Hoho (výše zmíněná, pozn. 
red.), což je něco úplně jedinečného. Pak 
také mezinárodní družinky, se kterými 
jste se zatím mohli setkat jen na Car-
pathii 2001, ale nyní se připravuje více 
aktivit v tomto složení. Také nás čeká 
výroční mejdan, protože tradice stře-
doevropského jamboree slaví desáté na-
rozeniny,“ uvedl Lászlo Szubert – Šubi.

Kdy, kde a za kolik?

Concordia se koná v termínu 
2. 8. 2010–11. 8. 2010 pro účastníky, 
členové IST na akci přijíždí o dva dny 
dříve.

Setkání se bude konat ve skautském 
parku na okraji hlavního města Ma-
ďarska Budapešti.

Poplatek za akci se každým měsícem 
zvyšuje, takže čím dříve se přihlásíte, 
tím méně zaplatíte. Do 10. 3. poplatek 
činí 3 600 Kč a defi nitivně poslední 
termín je 10. dubna za 3 900 Kč. 

Anna Koutská – Amico (17 let), Praha
Ondřej Kurz – Shorty (21 let), Praha

Daniel Sviták – Koumák (16 let), Praha

CONCORDIA 2010
Středoevropské jamboree v Maďarsku

Pokud tě Concordia oslovila, 
podívej se na stránky českého kon-
tingentu www.concordia.skaut.cz 

a neváhej se přihlásit!
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Čtyři otázky – čtyři odpovědí lidí různého věku a povolání na složitou problematiku soužití men-
šiny a většiny, tolerance a xenofobie, integrace a odmítnutí. Jaké by byly vaše vlastní odpovědi?

1. … je možné, aby si nerozuměli 
zdraví muži, praváci, heterosexu-
álové, … jen kvůli tomu, že je-
den z nich se věnuje převážně spor-
tu a druhý vědě nebo umění? Kon-
fl iktní situace mohou vznikat mezi 
různými skupinami i v rámci nich, 
ať už je vytváří média, společnost, 
příslušnost k národu nebo sympatie 

VÍT MASOPUST (34 LET), Praha 
Neziskový sektor, finance

s fotbalovým klubem či politickou 
stranou. Z pohledu spokojeného 
a naplněného života, jak si před-
stavuji „nekonfl iktní soužití“, exis-
tuje jednoznačně kladná odpověď. 
O radost ze života, zdravé děti, 
slušnou práci či odpovídající spo-
lečenské uznání totiž přirozeně usi-
luje každá lidská bytost. Každý, kdo 
se necítí být napaden či odstrkován 
a nemá nějaké vnitřní bloky zapříči-
něné různými okolnostmi života, 
chce nekonfl iktně žít a rozvíjet své 
schopnosti a dovednosti. Potřeba 
být konfl iktní nevzniká zrozením… 
Nikdo nemá ze své podstaty po-
třebu být „konfl iktní“☺.

2. Tato otázka opět obsahuje mylný 
předpoklad společenského konfl ik-
tu nějaké většiny a menšiny a nabízí 
se tak tisíc a jedna možná odpověď. 
Vždyť já sám jsem pokládán za sou-
část většiny, i když řadu většinových 
proudů nepodporuji, a zároveň 
jsem součástí řady menšin (třeba té 
skautské). Já osobně se snažím při 
každém setkání – ať už jsem v tu 
chvíli součástí většiny nebo men-
šiny – o otevřenost, vstřícnost a po-
kud možno vždy poctivé, jedinečné 
vnímání toho, co s konkrétními 
lidmi přichází. Jak vypadá realita? 
Jsem skeptický. Stále mi připadá, 
že více tolerance a vnímavosti ode 
mne i ke mně přichází v prostředí, 
kde jsem sám v menšině/kde jsem 
jiný. Například se mi dostává mno-

1. Dle mého názoru se určitá kon-
frontace bude vyskytovat vždy. Je 
to dáno různorodostí etnik, ná-
boženství, prostředí, ze kterého ta 
která menšina pochází. Vyhnutí se 
konfl iktům pak spočívá především 
v toleranci a schopnosti naslouchat. 

2. Vždy je potřeba něco zlepšovat. 
Platí to tedy i o vztahu většinové 
společnosti k menšinám. Je však 
třeba říci, že v současné době po-
zoruji snahu, převážně ze strany 
mladší generace, získávat o men-
šinách stále více informací, a také 
určitou míru tolerance, která však 
stále není uspokojivá. 

3. Samozřejmě, protože my všich-
ni se na vytváření tohoto stavu po-
dílíme, ať už aktivně nebo pasivně. 

4. To, co jsem již řekla výše. Je po-
třeba získat co nejvíce informací, 
setkávat se s lidmi, kteří náleží 
k těmto menšinám. Mladí lidé mají 
možnost účastnit se různých multi-
kulturních akcí jako jsou koncerty, 
besedy atd., kde si mohou s cizinci 
popovídat a vidět, že cizinci, přes-
tože mají odlišnou barvu pleti a ně-
kdy jiné oblečení, jsou přesto stejní 

jako oni sami, že mají podobná přá-
ní (mnohdy skromnější), že chtějí 
a umějí se bavit. Takové setkání pak 
může obohatit nejen cizince, ale 
i samotné Čechy. V neposlední řadě 
je potřeba dát jasně najevo sku-
pinám, jako jsou neonacisté a po-
dobně, že jejich jednání nebudeme 
tolerovat.

1. Je možné nekonfliktní soužití s menšinami?
2. Jak hodnotíte stav soužití většinové společnosti s menšinami?
3. Jsme jako většinová společnost spoluzodpovědní za tento stav?
4. Co může pro zlepšení stavu udělat každý jedinec?

KLÁRA HOLÍKOVÁ (35 let), Praha
Sdružení pro integraci a migraci, 

právnička
www.uprchlici.cz

NEBÁT SE HNED VŠEHO, 
co je neznámé
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1. Tato otázka se denně pro-
bírá na akademické půdě i u pi-
va v hospodách. Vždy záleží na 
tom, o jaký typ státu se jedná, 
jak je daná menšina integrovaná 
nebo jaká je v zemi historická 
zkušenost s menšinami. Nekon-
fl iktní soužití možné je, důkazem 
pro to mohou být například oby-
vatelé Kanady. Obecně musí ta-
ková společnost splňovat několik 
podmínek: nebrání se imigraci, 
všem obyvatelům jsou zajištěny 
rovné šance, příslušníci menšin 
zde mohou rozvíjet svou kulturu 
a svůj jazyk. 

2. Podíváme-li se například na 
Českou republiku, zjistíme, že 
v ní žije etnicky homogenní spo-
lečnost. Ke každé menšině mají 
navíc Češi trochu jiný vztah. Ně-
mecká menšina si s sebou nese 
stigma ještě z druhé světové vál-
ky, Romové se u nás potýkají 

hem více pochopení a porozu-
mění v zahraničí, když se bavím 
s cizinci, než doma. U nás doma 
bych společenské klima vztahů 
mezi různými skupinami obecně 
zhodnotil jako pasivitu. Spíš si 
hledíme svého. Řadu z nás moc 
často nezajímá, co se děje vedle 
v domě, jak žijí obchodníci, kte-
ří nám 24 hodin prodávají to, 
co potřebujeme, nebo s čím se 
potýká ten či onen starý, smut-
ný, chudý, vyčerpaný, opuštěný 
nebo nemocný člověk. 

3. Kdo je většinová společnost? 
Jsou to všichni, kteří mají ob-
čanský průkaz České republiky? 
Všichni zaměstnaní? Každý, kdo 
se někomu narodil? Každý z nás, 
kdo cítí možnost volby, kdo se 
zajímá se o cokoliv jiného, než 
je jeho vlastní pohodlí, má mož-
nost něco dělat a tím pádem cí-
tit odpovědnost za stav věcí ko-
lem sebe. Osobně se za stav spo-
lečnosti, většinové i menšinové, 
odpovědný cítím. Na druhou 
stranu není to odpovědnost ni-
jak tíživá. Spíš se cítím lehce 
a radostně, protože vím, co chci 
a proč, a následně můžu mít 
dobrý pocit z některých svých 
činů. 

4. Jednoduše by stačilo mys-
let na to, co je skutečně pro kaž-
dého z nás nejlepší. Není to 
moc, manipulace a „placaté“, 
jednoduché uspokojení , ale spíš 
radost z koordinace, společného 
díla a sdílených hodnot. Na za-
čátku je důležité do detailů pře-
mýšlet o dopadech alespoň části 
svých skutků a kritické, a možná 
i bolestné, zhodnocení své vý-
chozí situace a toho co si v so-
bě nesu. Složitější už pak je sku-
tečný čin. Není lehké hledat pa-
ralely mezi svým životem a ži-
votem někoho z „druhé strany“ 
a na základě poznání vykročit 
ze svého stereotypního vní-
mání a chování. Svou pozornost 

TEREZA CAJTHAMLOVÁ (21 let), 
Louny

studentka Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity

Výhodné balíčky

www.skaut.cz/obchod

internetový obchod
skaut

Skautské publikace a propagační materiály na dosah myši...

Kompletní edice
7 knížek za 199 Kč

Skautské deníky

Vzpomínky z cest
Těm, kterým patřím
Náruč plná vřesu
Moje Jamboree
Tábor Svazu Třinác
Moje Archa úmluvy
Z kroniky Sasanek

20 × skautská placka / 250 Kč

20 × sví  cí náramek / 450 Kč

20 × skautská propiska / 250 Kč
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a podporu bychom měli věnovat 
nejen svým blízkým, ale zejména 
lidem potřebným. No, mož-
ná by stačilo jen být otevřený 
a v pohodě a snažit se pochopit 
vše, co k nám přichází, a pocity 
ohrožení poslat do háje…
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1. Možné to určitě je. A jsou pří-
klady zemí, kde to soužití funguje 
opravdu výborně. Zároveň je tře-
ba konstatovat, že v mnoho pří-
padech tomu tak není. Jsem ale 
přesvědčený, že kulturní odlišnost 
není ten hlavní důvod, proč vzni-
kají konfl ikty. Problematická je pře-
devším situace, kdy je etnická od-
lišnost spojena se sociální ne-
rovností. Další vážný problém před-

JAKOB HURRLE (33 let), Praha
Multikulturní centrum Praha, 

výkonný ředitel
www.mkc.cz

s obrovskou diskriminací a nově pří-
chozí imigranti u nás nemají šan-
ci uspět, pokud se okamžitě ne-
přizpůsobí. Ještě stále v cizincích ne-
vidíme lidský kapitál a nechceme 
(nebo neumíme) se nechat obohatit 
o poznání jejich kultury. 

3. Jistě. Pokud nenastaví většinová 
společnost pro všechny rovné šan-
ce, jen obtížně bude možné zabránit 
konfl iktům mezi majoritou a mi-
noritou. Pouze rovné šance však ne-
stačí, musí zde být i vůle umož-
nit menšinovému obyvatelstvu, aby 
rozvíjeli svou kulturu a jazyk. Na-
příklad my jsme u poválečných 
menšin usilovali nejprve o asimilaci, 
která by postupně smazala veškeré 
rozdíly. To mělo pak i poněkud ne-
šťastnou formu zákazů používání 
mateřského jazyka u romských dětí. 
Pro obě strany je ale mnohem při-
jatelnějším způsobem začlenění tak-
zvaná akomodace. Menšinové oby-
vatelstvo si udržuje svou identitu 
a samostatnost, ale v některých ohle-
dech se přizpůsobí většině. Samo-
zřejmě hůře se daří menšinám v eko-
nomicky a politicky nestabilních stá-
tech. Většinové obyvatelstvo má to-
tiž vždy tendenci vinit ze svých pro-
blémů právě imigranty. 

4. Nebát se hned všeho, co je ne-
známé a cizí. Každý by měl alespoň 
minimálně poznat menšiny žijící 
v jeho státě a dozvědět se něco o je-
jich historii a kultuře. A jak můžeme 

stavují populističtí politici, kteří si 
budují kariéru na vyvolávání stra-
chu z menšin.

2. Česká Republika byla donedávna 
národnostně velmi homogenní. 
Skoro jediná menšina byla rom-
ská. Socialistický režim se pokusil 
Romy asimilovat násilnou cestou. 
Nefungovalo to. Je to zároveň jeden 
z důvodu, proč je postavení Romů 
v České republice tak špatné. V po-
sledních letech se Česká Republika 
stala velmi atraktivní destinací pro 
pracovní migranty – mezi obyvateli 
Prahy je už více než deset procent 
cizinců. Přicházejí sem hlavně Slo-
váci, Ukrajinci a Vietnamci. Češi 
k nimi mají většinou pozitivnější 
vtah než k Romům. Zároveň se ale 
postupně dozvídáme o velmi pro-
blematických pracovních podmín-
kách cizinců, kteří jsou často ex-
tremním způsobem vykořisťováni.

3. Určitě bychom se na to neměli 
dívat jako na něco, co se nás netý-
ká. Je neakceptovatelné, když v de-
mokratické společnosti existují mís-
ta, kde je člověk je úplně bezmocný 
a nemá žádná práva.

4. Češi jsou velmi přátelští, ale záro-
veň spíše rezervovaní. Když jste někde 
cizí, může strašně dlouho trvat, než 
se dostanete dovnitř nějakého okru-
hu známých. Určitě pomůže, když se 
snažíte být ve vztahu k cizincům ote-
vřený a také trochu zvědavý. 

pomoci konkrétně? Třeba jen tím, že 
budeme příslušníky národnostních 
nebo etnických menšin zaměstnávat 
a své potomky bez obav posílat do 
škol, které podporují integraci men-
šinových dětí.

Video slova kroků zračí obrok yardy. Nesmí talíř rumem nárok vytoč ideál smyje vřele. Kro-
vy rychle čistě hezky poryj. Klády olovo, mraky zláme zlému draku atomy. Krabi pláčí slony 
proto. Plíce přejí štiky rande stíhá myšky levně. Rybky dojat silon ampér snědl hryže. Prá-
ci notou krátí rozum, palmu rukou zákon potok občas osolí. Topol polož kolos Yorku spadl 
plena ctíme kůzle. Kosti tavím rukou zavař rychle máslo. Omyly solím koláž mýtus končí.

Za odpovědi všem dotázaným děkuje 
Dominika Potůčková – Julča (21 let), 

Brno
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Soužití většinové společnosti s men-
šinami je dlouhodobě aktuální téma, 
ať už máme na mysli menšiny etnické, 
sociální či zájmové. Přesto se o men-
šinách hovoří spíše sporadicky a větši-
nou jen v souvislosti s nějakou aférou. 
V dějinách, dokonce ne příliš vzdá-
lených, nalezneme mnoho varování, že 
se jakékoli projevy kolektivní nenávisti, 
byť zpočátku jen nenápadné a tiché, 
mohou v okamžiku proměnit v pek-
lo. Naše česká společnost se na prv-
ní pohled jeví v tomto ohledu docela 
neproblematicky – zdá se být k men-
šinám tolerantní a přátelská nebo spíše 
lhostejná. Přesto stále častěji v médiích 
slýcháme o různých antisemitských, 
antiromských či anti-nějakých-jiných 
projevech.

Do jednoho pytle… 

Každý myslící člověk často a rád zo-
becňuje. Je to totiž velmi efektivní ná-
stroj poznávání světa. Vidíme deset 
žlutočerných tygrů a usoudíme na zá-
kladě toho, že tygři jsou žlutočerní. 
Tato schopnost je pro člověka zcela 
přirozená a pro jeho orientaci ve světě 
klíčová. Ovšem má svá velká úskalí. Co 
by našemu úsudku o tygrech řekl me-
diálně nejznámější obyvatel liberecké 
ZOO? Tygr bílý, jakkoli vzácný, nám 
zkrátka naznačuje, že zobecňovat se 
musí opatrně. O to více, jde-li o lidská 
společenství. 

Václav Havel k tomu velmi tref-
ně v jednom ze svých projevů říká: 
„…v tomto druhu zobecňování je zakleto 
ohromné nebezpečí: že totiž určitou, 
v daném příkladě etnicky defi novanou, 
skupinu lidí jaksi nenápadně zbavíme 
individuálních duší a individuální od-
povědnosti a vybavíme jakousi abstraktní 
odpovědností kolektivní. Je jasné, že prá-
vě to se může stát skvělým východiskem 

kolektivní nenávisti: jednotliví lidé se 
stanou a priori špatnými či zlými pro-
stě jen díky svému původu. Zlo rasismu, 
jedno z nejhorších zel dnešního světa, se 
opírá mimo jiné přesně o tento druh ne-
opatrnosti při zobecňování.“ [1]

My jsme ti nej! 

Je přirozené a zcela správné, že na svě-
tě existuje mnoho rozličných kultur 
s různými zvyky, životními fi lozofi emi, 
hodnotovými systémy apod. Málokterý 
odborník dnes zpochybňuje názor, že 
diverzita (pestrost, rozrůzněnost), ať už 
biologická nebo kulturní, je hodnota 
sama o sobě, kterou je třeba chránit. 
Chránit zde neznamená zakonzervovat 
nebo postavit okolo betonovou hrad-
bu. A také to neznamená bezmezně to-
lerovat cokoli, co se tváří být „kulturní 
zvláštností“ nějaké skupiny lidí, a při-
tom to reálně přináší jenom bezpráví. 
Spíš je to apel na přehodnocení na-
šeho expanzivního přístupu ke světu, 
tedy pocitu, že my jsme ve všech ohle-
dech ti nejlepší, nejvyspělejší a nej-
chytřejší. Měli bychom být více citliví, 
více se snažit vést dialog, zajímat se spíš 
o to, co se můžeme od jiných naučit, 
než čím nám jsou nepříjemní. Ne na 
mezivládní úrovni, ale my sami, kaž-
dý z nás.

Tolerance u nás 

Teorie bývá pěkná většinou do té doby, 
než jsme ji nuceni konfrontovat s pra-
xí. A jak je to tedy s praxí v otáz-
kách multikulturního soužití v naší 
malé kotlině? Nejožehavějším a už vel-
mi dlouho se vlekoucím problémem 
jsou bezpochyby vztahy Čechů a Ro-
mů. Ví se o něm už minimálně dva-
cet let, přesto jsme stále úplně na za-
čátku. Ostatně, že se o problému „ví“, 

není zrovna přesné, spíš se „tuší“. Ještě 
totiž ani neexistují (nebo se nám je ale-
spoň nepodařilo nikde dohledat) žád-
né ofi ciální statistiky týkající se rom-
ské kriminality, nezaměstnanosti, ne-
utěšené životní úrovně apod. Na zá-
kladě čeho ale pak může vzniknout ně-
jaká koncepce řešení? Na základě čeho 
můžeme rozhodnout, zda je správným 
postupem „integrace“, nebo něco ji-
ného? Bez koncepce přicházejí zcela lo-
gicky ke slovu rychlé a radikální akce 
typu „Neplatíš nájem? Vystěhujeme 
tě za město!“ Ty se nám sice mohou 
zdát „spravedlivé“, nicméně z dlou-
hodobého hlediska rozhodně k řešení 
nepřispívají. Pomůže jen trpělivost, 
dobrá vůle a dostatek projevené zod-
povědnosti – třeba i při volbách. 

Eva Skopalová – Efča (18 let), Praha 
& Jiří Bělohradský – Caesh (23 let), 

Praha/Liberec

[1] Projev prezidenta ČSFR Václava 
Havla na Konferenci o nenávisti, Oslo, 
28. srpna 1990 pořádána v rámci 
Nadace Elieho Wiesla

O VZÁJEMNÉ TOLERANCI
aneb O tiché a o to nebezpečnější hrozbě kolektivní nenávisti vůči menšinám

Celý projev:
http://www.vaclavhavel.cz/
showtrans.php?cat=projevy-

&val=299_projevy.html&typ=HTML

The Elie Wiesel Foundation 
for Humanity:

http://www.eliewieselfoundation.org/

Co si myslíte o tématu vy – čtenáři?
 Podělte se s námi a ostatními 

čtenáři a napište nám na emailovou 
adresu kmen@skaut.cz. 
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s Alžbětou

Alžběto, mohla bys nám projekt 
Romský skauting (RS) ve stručnosti 
představit?

Jistě, myšlenka vznikla kolem roku 2000 
na Slovensku, kde RS pár let i fungoval. 
Odtud ji převzali Ben a Hobit, roveři 
z Brna, a rozhodli se ji realizovat i u nás, 
a to formou projektu „Romský skau-
ting“. Existovaly i jiné formy, ale ne-
pamatuji si to přesně – kdosi se s Romy 
pokoušel skautsky pracovat na Kladně… 
Projekt v současnosti neexistuje, resp. 
pouze dobíhá jako nezdařený a pořádně 
ani „nezačatý“. 

Jak to – nezdařený a nezačatý?

Když chceš začít připravovat a re-
alizovat projekt, musíš k tomu mít 

dost lidí. A ty jsme my neměli. Taky 
jsme měli nadšení, ale nevěděli jsme, 
jak začít…
Nejlíp to asi nakonec vyřešil Kuře, kte-
rý v Plzni pobral pár dětí a rozjel půl-
roční akci, kdy jim jednou týdně chys-
tal schůzky. Jinak se projekt RS v Čes-
ké republice k cílové skupině vůbec ne-
dostal. Těch překážek bylo opravdu 
moc, jednak vzdálenosti – Brno/Plzeň, 
a potom málo lidí a vytíženost těch, 
kteří se zapojit chtěli. Problém spočíval 
i v tom, že jsme měli dost málo zku-
šeností s Romy jako „klienty“ či po-
tenciálními „členy oddílu“.

Kdy ses do projektu zapojila ty 
a proč?

Na Elixíru v Brně. A proč? Protože mi 
je blízké otevírat možnosti těm, kteří je 
dosud neměli, přišlo mi to jako skvělý 
plán a nápad. Nová možnost, něco, co 
má smysl…

Dovedeš říci, zda-li má RS za sebou 
nějaké výsledky?

Jak kde… Jistě na Slovensku, tam tak 
pět let plně fungoval a plnil všechny 
původně plánované cíle – např. pre-
venci sociopatologických jevů, pomoc 
v integraci do majoritní společnosti, 
zachovávání kultury apod. Ale v Čes-
ké republice RS výsledky mít nemohl, 
protože, jak jsem říkala, se vůbec ne-
dostal k cílové skupině.
Nicméně je třeba rozlišovat romský 
skauting jako „instituci“ či projekt 
a romský skauting jako skautské spo-
lečenství otevřené i Romům. Taková 
fungují na více místech po republice 
– neznamená to však, že by existovaly 
vysloveně romské oddíly. Znamená to, 
že v „bílé“ družině je nějaké romské 
dítě, které je tam integrováno.

Máš i přesto, že se nepodařilo pro-
jekt rozjet, v této oblasti nějaké 
plány do budoucna?

Jistě☺. S trochou nadsázky se dá říct, 
že mě projekt nasměroval na další ces-
tu životem☺. Chodím romské děti do-
učovat a – jak čtenáři Kmene ví – měli 
jsme pár romských holek na táboře, 
dostaly to odměnou za celoroční prá-
ci (více se dočtete v Experimentálním 
čísle Roverského kmene, k prolistování 
na Křižovatce). Možná bych časem 
chtěla zkusit rozjet podobný projekt 
třeba v rámci DROMu (http://www.
drom.cz), IQ Roma (http://www.iqrs.
cz) nebo jiné organizace, kde by bylo 
k dispozici i potřebné zázemí.
Jinak úplně „osobně“ mě projekt ovliv-
nil taky – po maturitě se chci hlásit na 
romistiku na FF UK a dál se Romům, 
jejich mentalitě a kultuře věnovat.

Naučila ses díky projektu něco, co 
jsi pak mohla využít při práci v od-
díle či kmeni?

Určitě… Hodně jsem si na projektu 
utužila zásady plánování, které do nás 
na čekatelkách tlačili horem dolem. 
Všechny SMART cíle, dlouhodobé 
plánování, plnění povinností a rozdě-
lování úkolů ostatním… Tohle všech-
no dostalo jiný rozměr hlavně kvůli 
vzdálenostem – značná část porad, ko-
munikace a práce týmu se odehrávala 
po internetu. Některé prvky jsme poz-
ději přijali i v oddíle (ale porady máme 
stále v klubovně☺). 

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

Romský skauting
http://romsky.skauting.cz/

ALŽBĚTA MICHALOVÁ – LÍZÁTKO 
(18 let) 

je dítkem Prahy přesídleným do br-
něnských ulic, kde navštěvuje Gym-
názium Matyáše Lercha a snaží se 
dospět k řádné maturitě na jaře 

2011. Bývá stydlivá a rozcuchaná. 
V současnosti vede světlušky v br-

něnské Sedmdesátce, jinak má blíz-
ko k cikáňatům a literatuře. 
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BAREV A ODSTÍNŮ

Každý, kdo někdy opustil svou rod-
nou zemi, nešel nikdy úplně bez ni-
čeho. Vždycky si sebou nesl diamanty 
v zubu, svazek bankovek v botě nebo 
pár buchet v ranečku. A i kdyby bý-
val byl úplně švorc, měl s sebou něco, 

co mu nikdo nemohl vzít. Trvalý otisk 
svojí kultury. A z tohoto podhoubí pak 
vznikala super metropolitní atmosféra 
měst jako je Londýn nebo New York, 
kde se střetávají vlivy východu a zá-
padu, horký jižanský temperament 

s chladnějším přístupem seveřanů, do-
mácí muzikanti se potkávají se svě-
tovými a pokud je vůle a chuť, vznikají 
famózní projekty, které nádherně obo-
hacují hudební kulturu celého světa.

Inspirace multikulturní hudbou

Pro přímo učebnicový příklad mul-
tikulturní kapely není třeba chodit da-
leko. Navíc se coby multikulturní usku-
pení sama prezentuje a je na to patřičně 
hrdá. Českou kapelu United Flavour 
tvoří na naše poměry neobyčejně pes-
trá směsice muzikantů. V jejím čele sto-

jí baskytarista Djei z Pobřeží slonoviny 
a charismatická zpěvačka Carmen ze 
Španělska. Oběma se v Praze tak líbilo, 
že se tu natrvalo usadili a založili kapelu 
společně s Čechy a Slováky, čímž na-
plnili svůj multikulturní přístup k vě-
ci. Svým působením se snaží dokázat, 

že lidé různého vyznání, národnosti 
a původu mohou spolupracovat bez ja-
kýchkoliv konfl iktů a především se vzá-
jemně obohacovat. United Flavour spo-
lupracují s množstvím představitelů 
české černé muziky. K poslechu na 
YouTube doporučuji píseň Que no.

United Flavour
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Naše země není zrovna ukázkou ty-
pického multikulturního prostředí, 
už jenom proto, že největší men-
šinou jsou u nás Slováci. Ať už si mys-
líme například o Horkýže slíže co-
koliv, určitě na nás nemají nějaký zá-
sadně obohacující vliv. Z kulturního 
hlediska jsou mnohem významnější 
Romové, kteří si v sobě nesou žhavou 
jiskru jihoevropského muzikantství. 
Fascinující osobností je v tomto ohle-
du Gipsy.cz, který míchá americký 
hip-hop s romskými rytmy a celé to 
koření peprnou směsí češtiny, rom-
štiny a angličtiny. Velmi rychle se 

se svou kapelou stal jedním z nej-
úspěšnějších českých interpretů a jeho 
videa na YouTube jsou jedněmi z nej-
sledovanějších u nás. V textech se čas-
to strefuje do rasismu a xenofobie. 
Obzvláště proslul výrokem: „Chcípni, 
když nechceš dělat“. Tím, že o této 
problematice otevřeně zpívá a nestaví 
se na žádnou stranu, výrazně přispěl 
k vzájemnému pochopení a zlepšení 
komunikace mezi menšinami a čes-
kou většinou. Skvělý text má v tomto 
ohledu píseň Barvoslepej svět, která si 
dělá legraci z nedostatku rozlišovacích 
schopností Čechů.

Speed Caravan

Rozhlédněme se nyní trochu po svě-
tě. Ve Francii před nedávnem vzni-
kl projekt Speed Caravan. Založil 
ho Mehdi Haddab, což je ve Fran-
cii žijící hudebník alžírského pů-
vodu, společně s basistou Pascalem 
Teilletem. Haddab je vynikající 
hráč na arabskou loutnu oud, kte-
rá je předchůdcem evropské loutny 
a nepřímo tak i kytary. Dlouho ex-
perimentoval s jejím zvukem a na-
konec udělal něco neslýchaného. Při-

pojil k ní snímače z elektrické kytary 
a jeho hra tak dostala zcela nový roz-
měr. Zkombinoval arabské stupnice 
s rockovými postupy a sklízí velké 
ovace na mezinárodních worldmusic 
festivalech.

Takže teď už nezbývá než si udělat 
doma pohodlí a nechat se obohatit 
o multikultivlny. 

Leo Lukáš – Leho (19 let), Praha
Foto: Archiv kapel

Gipsy.cz
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NELSON MANDELA

Představte si, že ještě ve druhé polovině 
20. století existuje někde na planetě 
Zemi stát, kde je milostný vztah s osobu 
jiné barvy pleti pokládán za trestný čin. 
Kde jsou oddělené školy a nemocnice pro 
bílé a černé. Kde člověk, který se proti to-
muto zrůdnému systému rozhodne bo-

jovat, stráví téměř třicet let ve vězení, od-
dělený od své rodiny a zbavený všech le-
gálních možností prosazovat své názory. 
Že je to určitě nějaká hrůzná vize z ro-
mánu George Orwella? Ale kdepak, žád-
ná spisovatelská fantazie, nýbrž tvr-
dá realita konkrétního místa a ča-

su. Jihoafrická republika (JAR) v letech 
1948–1994. Naštěstí však není fi ktivní 
ani onen bojovník za svobodu. 11. úno-
ra 2010 uplyne dvacet let od okamžiku, 
kdy byl Nelson Mandela po necelých se-
dmadvaceti letech vězení propuštěn 
na svobodu.

První díl ze seriálu, ve kterém jsme se rozhodli pátrat po lidech, kteří by nám, roverům, 
mohli být vzorem
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NELSON ROLIHLAHLA MANDELA 
se narodil 18. 6. 1918 v Transkei 

v Jihoafrické republice. Vystudoval 
práva a stal se členem politického 
hnutí Africký národní kongres, kte-

ré usilovalo o zrušení tzv. „apar-
theidu“ (segregace občanů na zá-
kladě barvy pleti). Roku 1964 byl 

odsouzen na doživotí. 

11. února 1990 byl propuštěn na 
svobodu a následně zvolen prvním 
prezidentem „nové“ JAR. O tři roky 
později obdržel spolu s Frederikem 
Willemem de Klerkem (předchozím 
prezidentem JAR) Nobelovu cenu 

za mír. I po odchodu „do důchodu“ 
se nadále věnuje společenským 

a lidskoprávním otázkám. 
V roce 2008 oslavil devadesáté 

narozeniny.

Kde se vzala JAR

Před ponořením se do dramatického 
životního příběhu Nelsona Mandely je 
třeba si uvědomit, kde se ve druhé po-
lovině 20. století vůbec vzal politický 
systém, jež tomuto příběhu (těžko říci, 
zda více bohudík, či bohužel) umožnil 
se odehrát. 
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V 17. století začali na území dnešní 
JAR přicházet holandští obchodníci. 
Postupem času se tato oblast stala brit-
skou kolonií. Evropské osídlení se roz-
růstalo a přibývalo jak konfl iktů Ev-
ropanů a původních obyvatel, tak roz-
tržek mezi britskou správou a tzv. 
Búry, „původními“ holandskými 
osadníky. Stejně jako v mnoha jiných 
zemích byly moc a bohatství sou-
středěny do rukou „bílých“ a původní 
obyvatelé byli degradováni když už ne 
přímo na otroky, tak minimálně na 
občany podřadné kategorie. Narozdíl 
od většiny jiných zemí však tato se-
gregace, později nazývaná apartheid, 
přežila jak II. světovou válku, tak odtr-
žení od Británie a vytvoření republiky 
a „zachovala se“ až do neuvěřitelných 
devadesátých let 20. století. 

Nelson Mandela: právník, 
vězeň, prezident

Nelson Mandela se v boji za od-
stranění nesmyslné a obludné rasové 
segregace ve své zemi začal zasazovat už 
ve studentských letech. Stal se jedním 
z nejaktivnějších členů Afrického ná-
rodního kongresu, provozoval úspěš-
nou právnickou praxi a organizoval 
protesty proti vládě. Vedení státu dlou-
hodobě „pil krev“ svým odhodláním, 
vzděláním i schopností pro své názory 
a ideály tvrdě pracovat a získávat dal-
ší lidi po celé zemi. Několikrát sta-
nul před soudem, byl vyslýchán, věz-
něn, stěhoval se z místa na místo, po-
hyboval se v různých převlecích. 

Svoboda, rovné příležitosti pro všech-
ny, konec dělení lidí na černé a bí-
lé, demokratická JAR. Za tyto z dneš-
ního pohledu samozřejmé požadavky 
byli Nelson Mandela a jeho spo-
lupracovníci v roce 1964 odsouzeni 
k doživotnímu vězení. U soudu Man-
dela prohlásil:„Bojoval jsem proti nad-
vládě bílých a bojoval jsem proti nad-
vládě černých. Těšil jsem se myšlenkou 
na demokratickou a svobodnou spo-
lečnost, kde spolu všichni lidé žijí v sou-
ladu a mají stejné možnosti. Je to myš-
lenka, které chci dosáhnout a pro niž 

chci žít. Avšak bude-li to nezbytné, je to 
také myšlenka, pro niž jsem připraven 
zemřít.“

Během let vězení se Nelson Mandela 
stával stále známějším a uznávanějším 
černošským vůdcem a světovým sym-
bolem odporu proti apartheidu. Veš-
keré kompromisní nabídky vlády („vy 
slevíte ze svých požadavků a my vás 
pustíme na svobodu“) odmítal. Jiho-
africký režim se dostával do postupné 
izolace, slábl a „měkl“, osvobozenecký 
odpor i mezinárodní sankce sílily. 

V roce 1990 byl Nelson Mandela 
propuštěn z vězení a okamžitě se zno-
vu pustil do práce, jejímž výsledkem 
brzy byly svobodné volby a „nová“, 
barevná, ne už jen černo-bílá JAR. 
Ačkoliv se o ni zasloužily i tisíce dal-
ších, neznámých statečných lidí, 
je to jeho jméno, které se stalo sy-
nonymem odvahy a vytrvalého úsi-
lí o odstranění něčeho zrůdného a ne-
lidského. Je to jeho příběh, který do-
kazuje, že se zlem je možné a nutné 
bojovat. Že i jeden člověk ve vězení, 
fakticky bezmocný a odříznutý od 
světa, může zničit obludný politický 
režim. A to není málo. 

Petra Poncarová – Veve (21 let), 
Praha/Louny

www.poncarova.cz

Foto: www.nelsonmandela.org

Jak na Mandelu s kmenem
Podívejte se společně na film 

Good-bye Bafana (August, 
B. 2007), který skrze příběh 

vězeňského dozorce zajímavě na-
stiňuje jak osud Nelsona Mandely 

a JAR, tak i obecné otázky tý-
kající se kolaborace s nemorálním 
režimem. Zjistěte si víc o historii 
JAR, o rasismu obecně a o Man-

delově životě. Diskutujte. 
Přemýšlejte.

Zdroje:
http://www.nelsonmandela.org 

http://nobelprize.org

Skautské placky

Nekonečný výběr

68 druhů placek k připnu   na batoh či 
oblečení. 

Velikos   25 a 32 mm. 

Výhodné balíčky po 20 ks. 

internetový obchod

Skautské publikace a propagační materiály na dosah myši...

Novinky

Skautské peněženky

Pořiďte si levnou skautskou peněženku 
nebo zásobu různých skautských propisek.

Skautské propisky

Výhodné balíčky po 20 ks.

www.skaut.cz/obchod
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Před mnoha a mnoha lety, když 
byl skauting ještě v plenkách, pla-
vilo se kdesi v Mexickém zálivu na 
malé plachetnici několik odvážných 
dobrodruhů. Posádka byla sehraná 
a schopná – vždyť ji také tvořili skau-
ti tělem i duší. Mirek byl skautem su-
chozemským, Pepek vodním a Tonda 
byl radioskautem. 

A protože byli, jak jim skautský zákon 
velel, veselé mysli, krátili si plavbu hra-
ním různých her. Nejraději měli fris-
bee. Házeli si talířem po palubě mezi 
plachtami a náramně se u toho bavili. 
Jenže co čert nechtěl, když už chtěli 
hrátek nechat a Pepek házel naposledy 
směrem na Tondu, talíř se nešťastně za-
motal do plachtoví. 

„Já pro něj vylezu,“ ihned se nabídl Mi-
rek, který si chtěl odškrtnout políčko 
s dobrým skutkem v modrém životě. 
Šplhal tedy vzhůru po stěžni. Vtom 
ovšem lodí zakymácel náhlý poryv vě-
tru. Mirek, který se zrovna natahoval 
po talíři, ztratil rovnováhu a začal pa-
dat střemhlav přímo k palubě. V le-
tu se instinktivně chytil prvního před-
mětu, který míjel: Tondovy rádiové 
antény. 

Anténa se prohnula, vymrštila se na 
opačnou stranu a Mirek dál pokračoval 
v letu. Tentokrát jako Tarzan – jen 
místo liány držel v ruce železný prut. 
Anténa se naštěstí zapíchla do plachty 
a Mirkův pád se prudce zbrzdil. Plach-
ta ale jeho váhu nevydržela a začala se 
trhat. Mirek se snesl až k zemi, kde se 
antény konečně pustil. Jenže ta se zase 
vymrštila zpátky a škubla za plachtu 
tak silně, až se přelomilo ráhno. To se 
s rachotem zřítilo na palubu a celá loď 
se zatřásla jako při zemětřesení. 

V podpalubí se vzorně urovnané náčiní 
zřítilo z polic na zem, mezi ním i Mir-

kova těžká dřevorubecká sekyra: za-
sekla se do dna lodi a dírou začala oka-
mžitě prosakovat voda. Z krásné pla-
chetnice se v několika vteřinách stal 
pomalu se potápějící vrak.

Členové posádky se nejprve chvíli sbí-
rali z šoku, pak se bláznivě řehtali a na-
konec se pustili do krvelačné hádky. 

„Tos‘ to pěkně spískal!“ křikl na Mirka 
Pepek. „To jste celý vy – blátošlapi. 
Pustit vás na loď znamená automaticky 
průser.“

„No samozřejmě!“ ohradil se Mirek, 
„kdybyste vy, vodáci, uměli kromě lod-
ního kormidla ještě taky s něčím jiným, 
nemusel ten talíř třeba vůbec skončit 
tam nahoře! Zajímavý, že nikomu ji-
nýmu se to nestalo… A ty se moc ne-
směj, Antoníne, ten tvůj rádiovej zá-
zrak nám rozšlehal plachtu a rozlámal 
ráhno!“

Tonda v tu chvíli zrudnul: „Ta anténa 
ti zachránila život, ty břídile! A taky ješ-
tě zachrání… Jak já to vidím, máslo na 
hlavě máte oba. A kdo to musí vyřešit? 
Radioskaut… Jdu si pro vysílačku.“

„Myslíš pro tu, která se dole válí i s ba-
terií ve vodě?“ ušklíbl se Pepek, „s tou se 
asi daleko nedovoláš.“

Tonda odběhnul zděšeně do pod-
palubí a ještě zděšeněji se vrátil: „Pá-
nové, tahle loď půjde ke dnu do ně-
kolika minut. Dole mám už teď vodu 
po ramena.“ 

„Je tu přeci záchranný člun…“ po-
znamenal Mirek. 

„Výborně, tak ještě, že jsem tu já,“ po-
chválil se Pepek, „kam byste na tý loď-
ce jinak dopádlovali, když neznáte rozdíl 
mezi pádlem a vařečkou…“

To Mirka rozesmálo: „No jo, to víš, jsi 
borec. Vy vodáci máte často dojem, že jste 
něco víc…“

„No moment, tak v tom si udělejme 
jasno. To je přeci beze sporu, že umí-
me všechno jako normální skauti, a na-
víc ještě celá ta vodácká nadstavba,“ vy-
počítával Pepek. 

„No moment?! To bych snad mohl říct 
taky,“ bránil se Tonda, „a navíc, ra-
dioskauti jsou vzácnější – je nás výrazně 
méně, protože ne každý rozumí všem těm 
technickým problémům – to chce trošku 
hlavičku.“

„Tak to teda bacha!“ začal hájit své po-
zice Mirek, „myslíte, že jsem nikdy ne-
držel v ruce pádlo nebo vysílačku? Já 
jsem mnohem univerzálnější, než vy, 
co se úzce zaměřujete na nějakou ptá-
kovinu. Na vodácích jsou zajímavý tak 
možná ty modrý košile a radioskauti jsou 
už vůbec naprostá marginálie, která ni-
koho nezajímá. A vůbec, bratři, kolika 
způsoby umíte rozdělat oheň bez sirek?“

„Blátošlapi jsou zase zajímaví hlavně 
přezdívkama,“ vyhnul se nepříjemné 
otázce Pepek, „to je samej Kotlík, Ko-
már, Bobr, Lišák… Vždycky mám pocit, 
že jsem se octnul někde v ZOO.“

„No jo, ty vaše jsou mnohem lepší: Šroub, 
Háček, Kladivoun… Zní to jako obsah 
nářaďový bedny!“

A mezitím voda v podpalubí stoupala, 
až se celá loď ztratila pod vodou. Na hla-
dině zůstal jen prázdný záchranný člun.

A z toho plyne ponaučení: Blátošlapy 
na vodu netahej! 

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

vodní skaut



Podle čeho sis vybírala vysokou? 
Byl to dlouhodobý sen, nebo ná-
hoda? Hlásila ses ještě někam ji-
nam než na etnologii?

Pro etnologii jsem se rozhodla někdy 
v septimě, byla to spíš náhoda. Zas 
tak moc jsem toho o oboru nevěděla, 
přišlo mi to jako zajímavá směs exo-
tiky, geografi e, historie a společenských 

věd. Měla jsem tenkrát zálibu ve sta-
rých středoamerických kulturách, hlav-
ně mě zajímali Mayové, Inkové… Hlá-
sila jsem se na řadu dalších škol: na an-
tropologii do Plzně, do Prahy na Fa-
kultu humanitních studií (FHS), na 
mezinárodní teritoriální studia na Fa-
kultu sociálních věd (FSV)…

A podle jakého klíče ses nakonec 
definitivně rozhodla? 

Ta pražská etnologie pro mě byla nej-
zajímavější, tenkrát jsem byla úplně 
nadšená, když jsem zjistila, že jsem se 
tam dostala. Asi jsem se na to i nějak 
připravovala, přečetla pár knih, 
dokonce jsem přelouskala půlku 
Frazera, což je bichle ze začátku dva-
cátého století, kterou snad už jinak 
nikdo nečte. A hlavně – nenechala 

OD EXOTICKÝCH DIVOCHŮ 
k současným problémům

S Luckou o tom, jak se člověk od zájmu o Inky a Maye dostane k problémům současné migrace, 
o zahraničních zkušenostech i o srážce představ o vysněné vysoké škole s realitou.

LUCIE TRLIFAJOVÁ (25 let) 
vystudovala PORG (První obnovené 
reálné gymnázium) v Praze a dále 
pokračovala na magisterském obo-
ru etnologie na Filosofické fakultě 
Univerzity Karlovy rovněž v Praze. 

T
É
M
A

37

V současné době pracuje 
pro Multikulturní centrum Praha, 
konkrétně pro server migraceonli-
ne.cz, jako koordinátorka projektu 
Visawatch. Do loňského roku byla 
hlavní vedoucí skautského oddílu 
Lumturo ve středisku Maják Praha, 
v současnosti ještě částečně vede 
rovery. Od ledna 2010 je vůdcem 

střediska Maják. 



jsem se odradit zvěstmi, že ta ško-
la za moc nestojí… Trochu jsem je ne-
chtěla slyšet, etnologie mi tenkrát při-
šla přitažlivá, dokonce jsem měla pocit, 
že jsem už svůj maturitní sloh z češ-
tiny psala lehce z antropologické per-
spektivy. Měla jsem zkrátka představu, 
že je to ideální škola.

Jak moc náročné byly přijímačky? 
Hlásilo se vás hodně?

Brali asi každého desátého, přesně si 
to nepamatuji. Byl tam dost těžký his-
torický test. Dějepis byl na gymplu víc 
než mizerný, všechno jsem se učila až 
těsně před maturitou – ale podařilo se 
mi zřejmě pochopit systém přípravy 
historického testu na FF UK. Ne-
vím, jak je to teď, ale tenkrát byl stejný 
pro všechny historické vědy, což vedlo 
k lehce absurdnímu složení otázek: od 
numismatiky a archeologie přes prv-

ní železniční trať v Čechách až po sun-
nitské muslimy a válku v Perském zá-
livu. Každopádně té historie tam bylo 
nejvíc. Napsala jsem to zřejmě – na et-
nologa – docela dobře. Takže to úst-
ní kolo bylo potom celkem v pohodě, 
vysvětlení motivace a nějaké snadné 
otázky. 

A jaká byla následná konfrontace 
nadšení s oborovou realitou?

První rok to bylo ještě dobré. Jiné 
chování profesorů, daleko větší vol-
nost, dobře jsme si sedli s dalšími spo-
luetnology. Všichni ještě celkem cho-
dili na přednášky, tak jsme docela čas-
to zašli spolu do hospody a tak. Po-
stupně ale člověk odchodil těch pár za-
jímavých volitelných předmětů – a co 
dál. Pokud se vyučující nezabývají ak-
tuálními problémy, nezajímají se 
o studenty a nechávají je lehce pro-

plouvat studiem, tak jen historky z et-
nologických cest, byť zajímavé, k udr-
žení zájmu nestačí. 

Teď jsem proti etnologii vlastně dost 
zaujatá, ta katedra podle mě zakysla 
v 70. letech. I těch pár mladých lidí, co 
tam bylo, postupně odešlo jinam nebo 
do zahraničí. Většina mých spolužáků 
si přidala druhý obor a etnologii už 
měla jen tak k němu.

Myslím po třeťáku jsem jela na rok 
na Erasma (evropský program umož-
ňující vysokoškolákům jeden až dva se-
mestry studia v zahraničí, pozn.red.) do 
Francie. Poté, co jsem se vrátila zpát-
ky do Čech, jsem na etnologii sko-
ro nechodila, ale využila jsem toho, že 
jsem měla v druhém cyklu poměrně 
volný studijní plán. Chodila jsem na 
přednášky na jiné obory: na historii 
FF, na východoevropská studia FSV, 
na FHS, na přírodovědu, kde dělají 
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migraci. Musím říct, že v tom páťáku 
a šesťáku, kdy jsem už přednášek měla 
málo, jsem si je fakt užívala. Řada 
pro mě nezajímavých folkloristických 
a etnografi ckých přednášek šla 
nahradit nebo splnit, i když tam 
člověk nechodil.

Zmínila jsi Erasmus ve Francii. Jaké 
jsi z něj měla dojmy?

To by bylo asi na samostatný rozhovor, 
ale v kontextu studia pro mě bylo zá-
sadní, že tam oproti Praze měli an-
tropologii a etnologii poměrně dobrou 
a aktuální. A super historii, která se 
hodně zabývala antropologickými té-
maty, které mě v oboru zajímají – mi-
grace, dekolonizace, menšiny, etnické 
spory, utváření národů a podobně. Me-
zoamerika je přeci jen dost nedostupná 
a staré kultury jsou krásné, ale už mrt-
vé. I když pořád mě fascinují, tak jsem 
postupně zjistila, že etnologie už dávno 
není jen studium exotických divochů 
a že se naopak věnuje naprosto sou-
časným problémům.

Ještě jedna věc, které teď trochu lituji 
– až v šesťáku jsem se dozvěděla o dal-
ších možnostech cest do zahraničí, 
ty informace byly dost nedostupné. 
A přitom to byly super nabídky, peněz 
dost a lidí se hlásilo málo. Musím říct, 
že jsem tenkrát dost litovala, že jsem 
si to nezačala intenzivněji zjišťovat dřív. 

Každý student humanitních obo-
rů asi čas od času přemýšlí nad tím, 
„k čemu to vlastně je“ a „co s tím 
potom budu dělat“. Máš pocit, že Ti 
„to“, tedy studium etnologie, k ně-
čemu bylo? A co jsi se po absolvová-
ní oboru vydala dělat?

Já jsem stále trpěla pochybností, jest-
li fakt umím něco pořádně, jak jsem 
chodila po přednáškách z různých obo-
rů. Na druhou stranu mi tyhle před-
nášky přišly opravdu nejpřínosnější. 
Snažila jsem se držet jednoho tématu: 
migrace, menšiny, středovýchodní Ev-
ropa, Ukrajina. 

Jinak jsem už myslím někdy od dru-
háku jezdila za dětmi žadatelů o azyl. 
Připravovali jsme pro ně nějaké vol-
nočasové aktivity, dostala jsem se k to-
mu přes OPU (Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, www.opu.cz) a dvě ka-
marádky z etnologie. Když jsem přijala 
z Francie, začala jsem shánět první stáž. 
Přišlo mi tenkrát absurdní jít někam 
pracovat zadarmo, ale myslím, že mi 
to pak dost pomohlo při shánění prá-
ce a kontaktů. Na konci páťáku jsem 
odjela na něco přes měsíc na Ukrajinu, 
kde jsem byla na dost nefunkční stáži 
(ve smyslu náplně práce), ale samotná 
zkušenost stála za to. Taky jsem se ten-
krát dostala na nějaký seminář o mi-
graci v angličtině, čímž jsem získala 
další kontakty. A tak. Pak už i kamarádi 
věděli, že se o tohle téma zajímám, sem 
tam mi něco dohodili, dostala jsem se 
tak úplně náhodou třeba ke spolupráci 
na nějakém výzkumu o Ukrajincích.

Stejně jsem si ale vůbec nebyla jistá, 
jestli nějakou práci seženu. Většina ne-
ziskovek, co se zabývá migrací, sháněla 
spíš právníky nebo sociální pracovníky, 
žádaní byli lidé, co uměli psát evropské 
granty, nejlépe s praxí. Roli myslím se-
hrálo i to, že přišla ekonomická kri-
ze. Takže jsem měla asi klasický di-
plomkový spleen: rozepsaná hroutící se 
diplomka na krku, žádná práce, málo 
času, pocit nesmyslnosti z tolika let 
studia… Překvapivě jsem pak ale se-
hnala práci rychleji, než jsem se bála, 
a diplomku jsem úspěšně dopsala. 

O čem jsi diplomku psala? A jak jsi 
přišla ke své dnešní práci pro mi-
graceonline.cz?

Diplomku jsem psala o ukrajinské 
migraci, konkrétně o jedné ukra-
jinské škole v Praze, a o teorii transna-

cionalismu (koncept popisující to, že 
v současnosti se mnoho společenských jevů 
děje bez ohledu na hranice tradičních 
národních států, pozn.red.).

Pro MKC jsem předtím psala malou 
(a myslím ne moc zvláštní) reportáž 
o cizinecké policii a pak už snad celkem 
slušný článek, co vycházel z mé ješ-
tě nenapsané diplomky. Ale místo jsem 
dostala normálně přes výběrové řízení. 
Bylo tříkolové – na to, že jsem s tím ne-
měla zkušenost, mě překvapilo, jak to 
bylo náročné. A to pracuji jenom na 
půl úvazku, víc jsem ani nechtěla. 

Jak dlouho už tam pracuješ? A co je 
konkrétně náplní Tvé práce?

Dělala jsem pro MKC nějaký výzkum 
ještě v době, když jsem v srpnu do-
pisovala diplomku. Zaměstnaná jsem 
tam od října. Mám na starosti projekt 
Visawatch, který se týká české vízové 
politiky (http://www.migraceonline.cz/
e-knihovna/projekty/), a zatím mě to 
baví – zajímaví lidé, práce, cestování.

A co Tě ještě v současné době za-
městnává, kromě MKC?

Začátkem února se hlásím na doktorát 
do Brna na sociologii, která na mě půso-
bí podstatně líp, než ta pražská – akčně, 
aktuálně, spolupracuje se zahraničím, za-
bývají se tam migrací. No, doufala jsem, 
že s tím polovičním úvazkem toho stih-
nu víc a líp se připravím, ale žádná sláva, 
tak mám teď trochu obavy.

Držím palce na přijímačky a děkuji za 
rozhovor! 

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

Kde lze také v ČR studovat etnologii a spřízněné obory:
• Etnologie, Filosofická fakulta UK, Praha, http://www.ff.cuni.cz

• Sociální a kulturní antropologie, Filosofická fakulta ZČU, Plzeň, http://ff.zcu.cz 
• Etnologie, Filosofická fakulta MU, Brno, http://www.phil.muni.cz

• Kulturní antropologie, Filosofická fakulta UP, Olomouc, 
http://www.upol.cz/fakulty/ff 
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Kapuéra šóra, šóra kapuéra, kapuéra šóra 
meštre Bimba fóhimbóra byl text jedné 
z mnoha písní nebo spíš popěvků, kte-
ré jsme zpívali na konci každé hodiny 
capoeiry. Jak se texty vlastně portugal-
sky psaly, vědělo jen pár lidí z upocené 
bandy vysportovaných mladíků a sle-
čen, kteří se několikrát do týdne sešli 
v tělocvičně a na konci každé hodiny 
vzali do ruky jednoduché hudební ná-
stroje a zpívali, jak jim pusa narostla, 
jak se ostatně v capoeiře sluší a patří. 

Uprostřed kruhu soupeřili dva lidé, je-
jich nohy létaly vzduchem. Ti schop-
nější létali vzduchem celí. Ale cíl ne-
bylo soupeře zmlátit ani udělat co nej-
hezčí kop, ale spíš protivníka přelstít 
v rytmu poměrně specifi cké a příjemně 
jednotvárné hudby. 

V Česku je capoeira bezkontaktní bo-
jový sport. V Brazílii v zapadlých ulič-
kách Ria je velice kontaktní a do bit-
ky se často zapojují klacky, tyče nebo 
břitvy.

Vznik capoeiry

Capoeira vznikla v Brazílii a mezi bo-
jovými uměními se řadí k poměrně no-
vým. Pokud vím, neexistuje žádná jed-
notící federace ani standardizované po-
hyby nebo něco jako katy v asijských 
bojových uměních. Capoeira vznik-
la bez pravidel, které vymezují, co ca-
poeira je a co už není. A tak se na růz-
ných místech a u různých učitelů cvičí 
capoeira trochu jinak.

To úzce souvisí s tím, jak vlastně 
vznikla. Historie Jižní Ameriky je po-
měrně pohnutá, poznamenaná ko-
lonizací a západní expanzí, ovlivněná 
zotročováním původního obyvatelstva 
a později jeho bojem za nezávislost. 

V portugalsky mluvící Brazílii měli ne-
volníci zakázáno učit se bojovat. Tak-
že bojové umění, které postupně vy-
tvářeli, maskovali jako tanec. Protože 
různé pouliční „tancující“ skupiny dě-
laly výtržnosti a samozřejmě proto, 
že si postupně úředníci a správci uvě-
domili, co se za takovým tancem skrý-
vá, byl dokonce jednu dobu v Brazílii 
tanec na ulici zakázán. Capoeira přesto 
přežila a má neodmyslitelné místo ne-
jen v brazilské kultuře, ale šíří se po ce-
lém světě.

Capoeira v Česku

Capoeira, se kterou se setkáte v Česku 
nebo kterou uvidíte na internetových 
videích, připomíná tanec míšený 
s akrobacií. Laskavý čtenář ať si ne-
představuje svůdnou sambu, spíš ryt-
mické poskakování z místa na místo, 
vysoké prudké kopy a úhyby ladně vy-
cházející z rytmických úklonů, úsko-
ků, stojek a salt. V capoeiře se k úto-
kům nepoužívají ruce, bojuje se vý-
hradně nohama, ruce slouží ke krytí 
a výjimečně ke strčení do soupeře, aby 
ztratil rovnováhu. 

V capoeiře je důležitá dobrá fyzička, 
kterou budete potřebovat už od sa-
mých začátků. Poskakovat správně 
a ještě do rytmu, být dost přikrčený 
a z přikrčení umět rychle vyskočit 
a takhle pořád dokola, to člověka dost 
unaví. Ale fyzička přijde časem. Mno-
hem důležitější je nezanedbat pro-

tahování. Bez důsledného strečinku 
není možné v capoeiře dělat pokroky.

Boj

Vraťme se ale na začátek, do kruhu se-
staveného z upocených capoeiristů. 
Všichni zpívají jednoduché portugalské 
popěvky, někteří hrají na bubny a tam-
buríny, cinkají na cosi jako kravské 
zvonce a všemu vévodí berimbau – hu-
dební nástroj podobný luku, de facto 
prohnutý pružný klacek, který má jako 
tětivu drát (ideální drát je prý v pne-
umatice od traktoru nebo kamionu), 
do kterého se mlátí dřívkem. Při-
kládáním kamínku k tětivě pak lze vy-
tvořit další tón. Dva tóny ostatně pro 
hudbu k capoieře stačí, hlavní je držet 
správný rytmus. 

Uprostřed kruhu bojují nebo tancují 
dva soupeři, vždy přichází jeden nový, 
který vyzve jednoho z nich. Takto se 
soupeři střídají, boj tedy pokračuje bez 
přerušení. Oba mají radost, když vy-
myslí nějakou zajímavou kombinaci, 
když je jejich boj nebo snad tanec dy-
namický. 

Protože v Česku je capoeiristů poměr-
ně málo, bývají v tomto kruhu – rodě 
– začátečníci i pokročilí dohromady. 
Díky tomu vynikne spíš radost z po-
hybu a „boje“ než snaha soupeřit, což 
ještě posiluje kouzlo capoeiry. 

Jan Körbel (23 let), Praha

Původem brazilský bojový sport

Pokud vás zajímá, jak tento bezkontaktní bojový sport vypadá, 
mrkněte na www.youtube.com a zadejte capoiera.

Pokud hledáte klub, kam byste mohli na capoieru chodit, 
navštivte web České asociace capoiery v ČR, o.s. http://cz.vemcamara.com/. 



KONCERT BBP 

Otevírám masivní dveře s velkým ná-
pisem „MUZEUM“ a konečně slyším 
první tóny.

Přes kasu v podobě sympaťáka u sto-
lečku přicházím do malé, teplé míst-
nosti s červenými závěsy a sporým 
osvětlením. Přes tmavé siluety do ryt-
mu klátících se postav se ke mně linou 
vřelé tóny známých balad. 

Hudba pouhými slovy těžko defi nova-
telná, leč tuze zajímavá jak melodií, tak 
textem. Možná, že nezasvěcenému na 
první poslech tolik neřekne, o to hlub-
ší emoci probudí v ostřílenci. BBP. Po-
divná to podzemní kapela, tvořená ne-
jen nepřeberným množstvím různých 
lidí, ale především nástrojů. Některých 
hudebních a některých řekl bych spíše 
i pracovních. „Nízko vibrující“ (diplo-
maticky řečeno) Kidův hlas je totiž do-
provázen nejen těmi „normálními“ ná-
stroji typu kytara nebo bicí, ale rovněž 
takovými jako jsou struhadla, valchy 

a pily. Obzvláště vypečeným zážitkem 
pak je, když v zápalu euforie a radosti 
z hudby Kid na přecpaném pódiu mlátí 
do rytmu o zem kaprem (pracovní ná-
stroj pro dva lidi, sloužící k řezání dře-
va). I na ostatních hudebnících je not-
ně vidět, jak si svou hru náležitě užívají. 
Například Josého (starosty Junáka) tr-
hané urychlené pokyvování hlavou ne-
bere konce po celý koncert. 

Během vystoupení se složení kapely 
mění a počet účinkujících kolísá mezi 
sedmi a devíti osobami, přičemž to 
stále ještě nejsou veškeré lidské zdro-
je, které může BBP nabídnout. Vpro-
střed publika se utvořilo tvrdé jádro ta-
nečníků složené z přibližně čtyř ma-

lých holčiček, které neberou zřetel ani 
na často ponurou, undergroundovou 
náladu písní, ani na to, zda je zrovna 
pauza mezi songy. Až do takového vy-
tržení se dostaly.

Asi dvě písně před koncem představení 
vstoupí na pódium poslední opozdilec 
(No:5 Z. A. Hrtan) se slovy, že na kon-
cert úplně zapomněl, leč svým zpěvem 
vše rychle napraví a je mu rázem od-
puštěno.

Závěrem snad jen říci… přijďte si to 
někdy taky zažít! 

Petr Sýkora – Simba (22 let), Praha
Foto: Jakub Pavelka – Kytka

Reportáž z koncertu kapely (nejen) starosty Junáka 

BBP v síti: 
http://www.bbp.cz/

BBP je jedenácti až čtrnáctičlenný orchestr plastického soundu, 
podzemní soubor hudebně navazující na 70.léta československého 

undergroundu.
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KULTURNÍ STŘÍPKY

Lan Pham Thi: 
Bílej kůň, žlutej drak

Není tomu dávno, co stojaté vody čes-
ké literární scény zčeřila aféra okolo 
knihy Bílej kůň, žlutej drak. Debut de-
vatenáctileté spisovatelky Lan Pham 
Th i se dočkal Ceny Knižního klubu, 
příznivých ohlasů kritiky a zájmu mé-
dií. Vždyť je to poprvé, co příslušník 
cizího etnika píše o soužití s námi, Če-
chy – a obrázek to není zrovna utěšený. 
Po dlouhých pochybnostech o oso-
bě autorky ale vyšlo najevo, že jí není 
mladá česká Vietnamka, ale postarší 
publicista Jan Cempírek. Bylo z toho 
opravdové pozdvižení: získala by kni-
ha ocenění, i kdyby byla od začátku 
známa skutečná totožnost autora? A je 
opravdu důležitá při posuzování kva-
lity díla?

Bílej kůň, žlutej drak není literárně 
zajímavá kniha. I příběh lze snad-

no předvídat. Krátké věty, prokládané 
vietnamskými slovy, nám sdělují růz-
ná klišé jak o Češích, tak o Viet-
namcích. Hien Ho Th i Dieu, ali-
as Linda alias Willy (17 let), teplická 
roverka vietnamského původu, k to-
mu říká: „Na to, že panu Cempírkovi 
táhne na 41 let, je jeho literární úro-
veň nízká. Navíc hodně vyhrotil názory 
Čechů na Vietnamce (Ne že by v Če-
chách nebyli lidé, kteří nemají rádi ci-
zince a podle toho se také chovají, ale 
já na to nenarážím tak často jako hr-
dinka Cempírkova díla. Asi mám veliké 
štěstí.) a názory Vietnamců na Čechy 
(Vietnamci nemají pocit, že by to za ko-
munistů bylo lepší. A také si nemyslí, že 
Češi jsou všeobecně rasisti.).“

Kristýna Drápalová – Kika (18 let), 
Praha & Hien Ho Th i Dieu – Linda 

alias Willy (17 let), Teplice

J. Hřebejk: 
Kawasakiho růže

Nejnovější fi lm dua Hřebejk – Jar-
chovský nás nutí přemýšlet, jak se vy-
pořádávat s režimem, který, sic minu-
lý, dělá mnohým lidem ze života pek-
lo i nyní. V pětadevadesáti minutách 
nám umožňuje poznat renomovaného 
psychiatra, který má být zanedlouho 
oceněn státním vyznamenáním. Ob-
jeví se ovšem udání vycházející ze spi-
su StB a postupně tak změní chování 
všech, kteří mají s ústřední postavou 

co do činění. Kawasakiho růže nás 
tak upozorňuje, že soudíme mnoho 
lidí jen na základě svazků něčeho tak 
ohavného a vypočítavého, jako byla 
právě StB. Tento silný příběh by mohl 
mnohým pomoci s otázkou skautů, 
kteří byli obviněni ze spolupráce s mi-
nulým režimem.

Vojta Petr (19 let), Praha

Hana Androniková: 
Zvuk slunečních hodin

Prvotina poměrně neznámé spi-
sovatelky Hany Andronikové je velmi 
povedeným a emotivním zobrazením 
druhé světové války z pohledu ma-
lého chlapce. Čtivý příběh přesvědčivě 
zobrazuje hrůzy strachu o blízké pří-
buzné, které nacisté změnili ve věz-
ně a odvezli kamsi daleko, i děs oněch 
vězňů při životě v koncentračním tá-

Unaveni po zkouškách či prvním pololetí? Naladěni na kulturu? Pak se nechte inspirovat ke 
zhlédnutí filmové klasiky i čerstvé české novinky anebo k zajímavé četbě domácí i zahraniční
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boře. Dotýká se rodinných vazeb, lás-
ky k zemi a k historii, fascinace mýty 
a symboly i bolavého celoživotního 
překonávání traumat, jež vznikla bě-
hem šestiletého běsnění. Všechny po-
stavy mi byly velmi blízké a po skon-
čení knihy jsem nějakou dobu musela 
jen tak sedět a nechat doznívat zá-
žitek, který mi přinesla.

Kateřina Vančurová – Žabka (21 let), 
Praha

Jáchym Topol: 
Chladnou zemí 

Zdrhám do Prahy na letiště…jsou prv-
ní slova nové prózy Jáchyma Topola. 
Původním názvem Ďáblova dílna, teď 
Chladnou zemí. Hlavní hrdina se za-
plétá do propagace Terezína jako pi-
etě koncentračního tábora. Osud ho 
zavane do Běloruska, kde ďábel uká-
zal svou horší tvář – v Československu 
skončilo v koncentračním táboře něco 
kolem 300 tisíc osob, v Bělorusku to 
byly 4 miliony. Během četby možná 
pocítíte niternou úzkost, která se však 
pojí s ironií. A jak sám autor říká, jde 
vlastně o milostný příběh. Pojďte se 
tedy v tento chladný čas projít Chlad-
nou zemí.

D.W. Griffith: Intolerance 
(1916)

Čtyři historické etapy lidských dě-
jin (Babylonská říše, ukřižování Krista, 
Bartolomějská noc Kateřiny Medicej-
ské a první polovina 20. století v USA) 
jsou v tomto snímku vzájemně spojeny 
jedním tématem – nesnášenlivostí. In-
tolerance v rámci náboženského pře-
svědčení, touhy po moci a závisti. Po 
zhlédnutí celého fi lmu jsem měla po-
cit, že zde ještě jedna etapa chybí. Eta-
pa, kterou Griffi  th neznal – naše sou-
časnost. Pouze jeden příběh se uzavřel 
dobrým koncem. Jak by asi skončil ten 
náš? Černobílý fi lm z hollywoodské 
dílny, kolorovaný, dodatečně ozvučený. 
Ale pozor, hudba není původní.

Eva Skopalová – Efča (18 let), Praha

Salman Rushdie: 
Východ, Západ

Praha: Labyrint, 1997.

Salman Rushdie, původem Ind a je-
den z nejvýznamnějších britských spi-
sovatelů současnosti, sám sebe cha-
rakterizuje jako onu čárku v názvu své 

povídkové sbírky. Čárku, která se na-
chází někde ve vzduchoprázdnu mezi 
Východem a Západem a nepatří po-
řádně ani tam, ani onam. Východ 
a Západ, Británie a Indie, víra a ne-
víra, tradiční řád a postmoderní miš-
maš. To jsou protipóly, mezi nimiž je 
rozepjat jak sám autor, tak hrdinové 
jeho knih. Rushdieho literární tvor-
ba bývá přirovnávána k čatní, tra-
dičnímu indickému jídlu, které se 
skládá z množství různých druhů ovo-
ce s kořením svařených dohromady 
v pestrobarevný ohňostroj chutí a vů-
ní. To platí i o devíti povídkách za-
hrnutých ve sbírce Východ, Západ, 
v nichž se setkáme mimo jiné s Ham-
letem, Kryštofem Kolumbem a krá-
lovnou Isabelou, postavičkami z Ča-
roděje ze země Oz i s vlasem proroka 
Mohameda. Salman Rushdie je sku-
tečně mimořádně pozoru-hodným 
spisovatelem: je to nejen velký vy-
pravěč a jazykový génius, v jehož vy-

jadřování se ve vzácné harmonii snou-
bí vzdělání z Cambridge s praxí z re-
klamní agentury, ale také neobyčejně 
bystrý a vtipný komentátor sou-
časného světa.  

Petra Poncarová – Veve (21 let), 
Praha/Louny
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Skauting pro chlapce
Robert Baden-Powell
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Expedice Delta

Kouzelná lucerna
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Se skautským pozdravem

Skautskou stezkou
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NA PRAHU 
SEVERNÍHO PÓLU

Jak dospělý člověk se třemi dětmi 
stíhá tolik aktivit?

Špatně. Je třeba se zaměřit pouze na 
důležité věci. Time management by 
se měl vyučovat už na základní škole. 
Také by se neměl člověk zasekávat na 
maličkostech, i když preciznost a po-
řádek v některých věcech může ušet-
řit mnoho času v následujících ak-

tivitách. Musel jsem si prostě vybrat, 
co je pro mě více důležité, a opustit 
jiné věci, které by mě bavily, ale mu-
sely by se dělat na úkor věcí jiných, 
jako třeba byla práce právě pro Au-
to*Mat. A v neposlední řadě jsem 
vděčný svojí rodině, partnerce a ba-
bičkám, protože ti mi umožňují trá-
vit čas vědou.

Jak ses dostal do výzkumného týmu 
pracujícího v Arktidě? 

Dostal jsem se na pracoviště zabývající 
se výzkumem polárních oblastí. Můj 
školitel, doc. Josef Elster, je jeden z ta-
hounů českého polárního výzkumu 
a umožnil mi zapojit se do práce ark-
tického týmu.

OTAKAR STRUNECKÝ (*1974) 
je postgraduálním studentem 

Přírodovědecké fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 

Zabývá se biogeografií sinic.
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Poslední dvě letní sezony strávil 
sběrem dat na arktickém souostroví 
Špicberky. Zároveň pracuje ve Stát-
ním zdravotním ústavu, kde se za-

bývá genetikou virů žloutenky.
Mimo jiné se angažoval v iniciativě 
Auto*Mat, je členem dobrovolné 

záchranářské jednotky „Hasiči Re-
scue“ a členem Strany zelených. 
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Arktické oblasti působí studeně 
a nepřístupně. Můžeš nám trochu 
přiblížit tamní podmínky?

Špicberky jsou ovlivňovány teplým 
Golfským proudem, proto je tam kli-
ma mírnější než třeba v Grónsku. My 
navíc pracujeme v polárním létě, kdy 
je po celý den světlo. Když není za-
taženo, svítí sluníčko a jsou dobré po-
větrnostní podmínky, může teplota 
dosahovat takových 15° C. Jindy zase 
může sněžit nebo foukat silný vítr. 
V posledních dvou letech jsme měli 
na počasí štěstí. Terén se podobá ev-
ropským velehorám nad hranicí lesa, 
jen s tím rozdílem, že vystupuje z mo-
ře. Největší „zábavou“ při průchodu 
krajinou jsou ledovcové potoky a říčky, 
které jeden den překročíte suchou no-
hou a za několik dní se jimi brodíte až 
po pás ve studené ledovcové vodě. 

Arktickou oblast jsi viděl na vlastní 
oči – jaký je tvůj názor na globální 
oteplování a s ním spojené ubývání 
ledovců?

Globální oteplování je fakt. Ledovce 
ubývají podstatně, zmenšuje se ne-
jenom jejich délka, ale hlavně jejich 
objem. Výška některých špicberských 
ledovců se snižuje až o metry za rok. 
Nejsem odborník na glaciologii ani 
na fyziku atmosférických a marinních 

systémů, ale myslím si, že tu k otep-
lování přispívají jak přírodní jevy, pře-
vážně sluneční aktivita, tak lidská čin-
nost. Součinnost těchto dvou fak-
torů by mohla ovlivnit přirozenou dy-
namiku dob ledových a meziledových 
ve čtvrtohorách, a nám stejně nezbývá 
nic jiného, než se tomuto měnícímu se 
světu přizpůsobit. Lidská společnost je 
komplikovaný a setrvačný systém, a já 
pevně věřím tomu, že budou v násle-
dujících desetiletích domluvena a při-
jata opatření, která budou tuto dra-
maticky rychlou změnu globální tep-
loty alespoň zpomalovat. 

Z čeho jsi tam měl největší respekt? 

Z medvědů. Uvědomíte si, že když jde-
te údolíčkem nebo roklinkou, tak jste 
to vy, kdo o medvědovi neví. Med-
věd přebírá iniciativu, a když je hla-
dový, vyčerpaný a byl v přes zimu lo-
vecky neúspěšný, můžete pro něj být 
vítaná kořist.

Nemůžu se tedy nezeptat, zda ses 
s nějakým potkal. 

Ne, to bylo moje jediné přání, ne-
potkat ledního medvěda.

Celý život jsi v Praze, co tě vůbec 
přivedlo ke studiu v Českých 
Budějovic? 

V Botanickém ústavu v Třeboni je 
pracoviště zabývající se polárním vý-
zkumem, na kterém jsem chtěl pra-
covat. A protože Akademie věd je těsně 
svázána s Jihočeskou univerzitou, byla 
to pro mě jediná volba.

Aktivně se angažuješ v iniciativě 
Auto*Mat – v čem vidíš její hlav-
ní smysl?

V Auto*Matu se již aktivně neangažuji. 
Auto*Mat se v minulých třech letech 
profesionalizoval, což vede k silnějšímu 
tlaku na pražské instituce, které jsou 

pod nadvládou různých zájmových 
a developerských skupin. Jeho hlavní 
smysl je stále stejný – vytvořit přátelské 
město pro lidi, tak jak se to již nej-
méně dvacet let děje v rozvinutých zá-
padních demokraciích. V současnosti 
je hlavní snahou Auto*Matu vytvořit 
bezpečnou a příjemnou alternativu ces-
tování po Praze pěšky, na kole, ale i po-
mocí veřejné dopravy. Snaží se ovliv-
ňovat územní plán, je proti vzniku do-
pravních megastaveb vhodných jen pro 
auta a zároveň přispívá ke zklidňování 
dopravy směrem ke standardům běž-
ným v jiných evropských městech. 

V jednom článku jsi byl označen 
jako „cyklofašista“, považuješ se 
za něj?

Jestli je respekt k cyklistům a chodcům 
znakem fašismu, tak ano. Automobil je 
zbraň, hmota auta je ta věc, co při stře-
tu zabíjí. Najezdil jsem po Praze asi 20 
tisíc kilometrů na kole a při cestách do 
pěti kilometrů je kolo rozhodně rych-
lejší než auto. Bohužel musím kon-
statovat, že tak desetina řidičů je ne-
ohleduplných a vyloženě si užívá hmo-
ty auta, toho, jak vás rychle a těsně 
předjedou, ale pak čekají na zelenou na 
další křižovatce nebo popojíždějí v ko-
loně.

Dost jsi toho nacestoval, která cesta 
ti dala nejvíc zkušeností?

Všechny, mnohde je leccos zajímavého 
a nového. Ale asi časté přejíždění na 
Slovensko a do Polska. Nebyl jsem 
v nitru Asie a Afriky, a tam, kde jsem 
byl, jsou si lidé všude podobní. A ko-
mentovat slovenské a polské celníky se 
mi už asi ani nechce. Pro velkou část 
světa jsme my Evropani stále velmi bo-
hatí lidé, tak proč bychom se o to bo-
hatství neměli podělit, že? 

Za rozhovor děkuje 
Alex Bernadová – Šuměnka (25 let), 

České Budějovice/Teplice

Foto: archiv autora
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ŽÁDNÉ LŽI O LYŽÍCH

Při vyslovení slovního spojení „zimní 
sporty” se nám povětšinou na prvním 
místě vybaví lyžování, resp. sjezdové ly-
žování. Mnozí z nás zřejmě i letos strá-
vili či stráví týden či alespoň víkend na 
horách, ať už doma či v zahraničí, a uži-
jí si svůj oblíbený sport na zdejších či 
tamějších sjezdovkách. Lyžování (a po-
chopitelně i snowboardování) má však 
krom líce i svůj rub, jehož dosah si 
možná (zvláště nejezdíme-li do Alp či 
do Krkonoš i v létě) ne zcela uvědomu-
jeme. Pojďme se na něj společně podívat 
a zkusme vymyslet, jak s ním naložit.

Důsledky sjezdového ly-
žování

Skutečnost je taková, že sjezdové ly-
žování je – bohužel – jedním z přírodu 
(krajinu) nejvíce devastujících spor-
tů. Kvůli vytváření sjezdovek dochází 
k masivnímu odlesňování, které spo-
lu se samotným lyžováním napomáhá 
vydatné erozi, o důsledcích pro kra-
jinný ráz ani nemluvě. K tomu všemu 
je třeba přidat obvyklý způsob trávení 
zimní dovolené na horách, který čas-
to zahrnuje dopravu autem, ubytování 
v horském penzionu a samozřejmě vy-
užití rychlého občerstvení přímo na 
sjezdovce, které se většinou skládá 
z klobásky s chlebem a teplého nápoje 
v plastovém kelímku na jedno použití. 

Pokud nám tyto průvodní jevy lyžová-
ní nejsou zcela lhostejné, co je možné 
s tím dělat?

Běžky místo sjezdovek

Pro ty z vás, kteří mají kromě sjezdo-
vého lyžování rádi i běžky (či jim do-
konce dávají přednost), je alternativa 
nasnadě. I běžecké tratě je sice rovněž 
potřeba vytvářet, musíme se k nim ně-

jak dopravit a případně někde přespat, 
ale dopad běžkování na krajinný a pří-
rodní ráz je ve srovnání se sjezdovým 
lyžováním jistě méně nepříznivý. Pro 
běžkaře není potřeba stavět lyžařské 
vleky a většinou ani kácet žádné stro-
my. Milovníci běžek se rovněž častěji 
spokojí s českými horami, neboť si pří-
liš nelámou hlavu s dlouhými frontami 
u vleků a příliš krátkými sjezdovkami, 
což jsou asi dva nejčastější důvody, 
proč vyjet za sjezdováním do Alp. Do 
baťůžku je možno sbalit jídlo na celý 
den a termosku s teplým čajem a po-
kud si přesto budete chtít vychutnat 
třeba čaj s rumem přímo na horské 
chatě, spíše jej dostanete do sklenice 
než do plastového kelímku. Vzhle-
dem k tomu, že ušetříte za lyžařské vle-
ky, vyjde vás dovolená (či výlet) na běž-
kách nepochybně levněji.

Kdy, kam a jak?

Ať už vás alternativa v po-
době běžek oslovila či ni-
koliv, stále je možno se 
rozhodnout pro eko-
logicky méně či více pří-
znivé varianty zimní do-
volené na horách. Po-
nechám nyní stranou 
způsob dopravy (auto 
x vlak) a místo (čes-
ké hory x Alpy), u kte-
rých je zvláště v případě 
sjezdového lyžování dob-
rý důvod zvolit onu „hor-
ší” alternativu. Na dru-
hou stranu v roverském 
věku jistě není problém 
vyměnit rodinné hory au-
tem za kmenové hory vla-
kem a luxusní penzion za 
skautskou základnu s oh-
něm praskajícím v kam-
nech a s večery s kytarou.

Za zamyšlení stojí rovněž čas, kdy se 
na lyže vypravit. Doby, kdy lyžování 
bylo závislé na přirozeně napadnutém 
sněhu, už jsou v některých místech 
zcela pryč a velká zásoba sněhových 
děl je připravena obstarat zájemcům 
lyžování sněhovou nadílku třeba ještě 
v květnu. Odvrácenou stranou květ-
nového lyžování je ovšem extrémní 
náročnost sněhových děl na vodu 
a energii.

Věřím, že pro mnohé je představa, že 
by už nikdy neměli vyrazit na své ob-
líbené lyže, téměř nemyslitelná. Nechť 
tedy lyžování aspoň zůstane zimním 
sportem a na jaře pojďme s kmenem 
do přírody po svých a naším lyžím do-
přejme jejich „letní spánek“. 

Štěpán Mairovský (25 let), Brno/Praha

Rub i líc oblíbeného zimního sportu

 POZVÁNKA
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Spousta věcí je pro nás automatická. 
Že z kohoutku teče teplá voda, že do 
pohorek naopak voda neteče, že kolem 
nás jezdí auta, nad hlavou létají letadla 
a také že v jehličnatém lese jsou smrky 
a v listnatém zas duby, popřípadě buky 
či javory. Ale jestli jsou pro nás tyto 
věci samozřejmé, ještě několik let zpát-
ky nebyly, anebo, v horším případě, 
naopak automatické již nebudou. Stej-
ně jako dříve nebylo samozřejmé, že 
podél břehů řek tvoří husté porosty ne-
týkavka žláznatá, kraje cest zarůstá im-
pozantní bolševník velkolepý a v pís-
kovcových městech převládá borovice 
vejmutovka.

Kolikrát člověka ani nenapadne, že ta 
či ona rostlina do naší přírody vlastně 
nepatří. Typickým příkladem je napří-
klad netýkavka nedůtklivá a netýkavka 
malokvětá. Oba druhy jsou si celkem 
podobné, výrazný rozdíl je ve stavbě 
a velikosti květu. Oba druhy rostou na 
podobných stanovištích, například ve 
stinných lesích či podél řek. Netýkavka 
nedůtklivá je však v posledních letech 
výrazně vytlačována příbuznou netý-
kavkou malokvětou. Pochází z oblasti 
Sibiře a Mongolska a pravděpodobně 
„utekla“ z nějaké okrasné zahrady či 
botanické sbírky na počátku 19. sto-
letí. Podobně se u nás zalíbilo její dal-
ší příbuzné, netýkavce žláznaté. Ta ma-
sivně zarůstá břehy řek, je těžké se jí 
zbavit, neboť velmi dobře regeneruje 
z oddenků a třeba při sjíždění Ohře 
pro ni nevidíte téměř nic jiného.

Akáty bílé, žaluji vám… 

Autor této písně, dnes již lidové, si ve 
své době rozhodně neuvědomil, jak ne-
bezpečnou dřevinou se akáty za pár let 
stanou. Tento strom pocházející ze Se-
verní Ameriky se v naší krajině úspěšně 
uchytil a začal se samovolně šířit. Jeho 
lehká semena jsou jako stvořená pro ší-
ření podél železničních tratí, kde pak 
mohou osídlit volný prostor. Úspěch 
akátu je umocněn také alelopatií, tedy 
schopností vylučovat do půdy toxické 
látky, které hubí ostatní druhy, protože 
– narozdíl od rostlin v jejich původním 
areálu – na ně nejsou zvyklé.

Botanické zahrady – 
prvopočátek invazí

Za všechno si ale můžeme sami. I když 
neúmyslně. Vůbec nejčastějším pr-
vopočátkem všech invazí jsou botanické 
zahrady. V 18. a 19. století byl dovoz ci-
zokrajných rostlin a dřevin velmi ob-
líbený. Odtud se pak spousta původně 
„okrasných“ rostlin začala šířit. Jako tře-
ba již výše zmiňovaná netýkavka žláz-
natá. Zavlékání druhů napomáhá do-
prava – jak mezikontinentální, tak i ta 
naše vnitrostátní. Spousta nových dru-
hů svým rozšířením velmi nápadně ko-
píruje velké silnice či železniční tratě. 

Alex Bernadová – Šuměnka (25 let), 
České Budějovice/Teplice

Foto: Miroslav Urban

O rostlinách, které do naší přírody (vlastně) nepatří

Invazní druh
je druh rostliny nebo živočicha, kte-

rý je na daném území nepůvodní 
a výrazně se na něm šíří. Nebezpečí 
tkví v tom, že vytlačuje (potlačuje) 
původní druhy, mění jejich přiroze-
ná stanoviště (např. vylučováním je-
dovatých látek, zarůstáním míst pro 
hnízdění), nese s sebou různé cho-
roby a škůdce (např. raci z Ame-

riky přenášejí plísně, které decimují 
naše domácí druhy raků, ale sami 
jsou vůči nim odolní), a tím může 

způsobit kolaps ekosystému.

Tipy na výlet:
Česko-saské Švýcarsko – pískov-
cová skalní oblast, která nemá ve 

světě obdoby. Také oblast, kde byla 
v minulosti hojně vysázena borovi-
ce vejmutovka (oproti naší lesní se 
snadno pozná podle delších, měk-
čích jehlic, kterých je ve svazečku 
pět, kdežto borovice černá má jeh-
lice po dvou). Krom toho, že dob-
ře zmlazuje a zarůstá, co může, je 

také přenašečem rzi vejmutovkové, 
která napadá a tak znehodnocuje 

i ostatní dřeviny.

Tipy ke čtení
 Sedmidílný seriál Jiřího Sádla, 
Petra Pyška a Petra Pokorného 

o rostlinných invazích z roku 2004 
nazvaný Zelení cizinci a nové kra-
jiny, který vyšel v časopise Ves-
mír. Online dostupný na adrese: 

http://www.vesmir.cz/
clanky/serial/serial/54

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) – krásná, ale nebezpečná
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O LEDNÍCH 
MEDVĚDECH

Co má společného lední 
medvěd se spacákem?

Lední medvědi jsou jistě fascinujícími 
zvířaty. Snad každý je někdy viděl v zo-
ologické zahradě a mohl si o nich pře-
číst známé informace, mimo jiné na-
příklad o tom, že lední medvěd je nej-
větším masožravcem na zemi, že do-
spělí samci mohou vážit přes 650 ki-
logramů a měřit téměř tři metry na 
délku. Nebo o jejich areálu, který tvoří 
arktické oblasti severní polokoule, kde 
se lední medvědi živí především 
lovem tuleňů. 

Již se však zřejmě nedozví, že v ja-
zyce Inuitů se lední medvěd řekne 
„nanook“ a podobnost tohoto názvu 
s českými nanuky z mrazáku rozhodně 
není náhodná ☺. Stejně tak se větši-
nou na informačních panelech nepíše, 
že chlupy ledního medvěda jsou duté 

– drží se tedy mezi nimi vzduch, který 
funguje jako izolant. Chlupy ledních 
medvědů rozhodně nejsou bílé, nýbrž 
průhledné. 

Kus medvěda v každém 
spacáku

Inspirováni přírodou, využíváme tyto 
technologie v běžném životě. „De-
káčům“ a péřovým spacákům již dáv-
no odzvonilo a dnes je duté vlákno 
běžnou výplní nejen spacáků, ale také 
zimního oblečení či ložního prádla. 
Duté vlákno je základem funkčního 
oblečení, kdy díky nenasákavosti a vel-
kému povrchu dobře odvádí vlhkost, 
která se pak na povrchu vlákna rych-
le odpařuje. 

A jsou medvědi opravdu 
bílí?

Jak již bylo řečeno výše, medvědí chlu-
py nejsou bílé, nýbrž průhledné. Bílou 
barvu způsobuje pouze vzduch, který 
se mezi nimi drží. A jsou opravdu bílí? 
Jedincům chovaných v zajetí totiž je-
jich srst často zezelená. Zelená barva je 
způsobena namnožením sinic z rodu 
Synechocystis, které se uchytily v med-
vědích dutých chlupech. Vnitřní du-
tina chlupů slouží jako takový obří 
spacák – díky tomu, že jsou chlupy 
průhledné, mají sinice dost světla, aby 
mohly fotosyntetizovat, a zárověň jsou 
v teple a dobře chráněné před vnějšími 
vlivy okolí. 

Alex Bernadová – Šuměnka (25 let), 
České Budějovice/Teplice

Foto: Adam Nawrot



Hlavními letošními tématy budou vývoj Nového roverského programu a regionální rozměr roveringu.

…vítáni jsou prostě všichni ti, kteří hledají zkušenosti, prožitek skautského společenství za hranicemi 
domovských středisek.

Skauting je především o hodnotách a o momentu rozhodnutí, o připravenosti „být první“.

…skauting nevypadá všude stejně a ne všude stojí ve společnosti na stejném místě…

V r. 2009 se vybralo 617 593 Kč.

Maďarští hostitelé pozvou ostatní účastníky na svá tábořiště, do svých kluboven či dokonce k sobě domů!

Určitě pomůže, když se snažíte být ve vztahu k cizincům otevřený a také trochu zvědavý.

Logo máme taky, jak jinak než žlutý topinambur na černém podkladu.

Pro mě osobně se ale to nejdůležitější z celého semináře vždy odehrává v hlavním atriu.

Letos byla radost objednávat si lístky!

Někdy přijďte!

Rádci a rádkyně jsou rodinným stříbrem každého oddílu.

… slovu sprcha se smějí snad i stromy.

…návod, jak příště zabránit sušení pětistovky

…zobecňovat se musí opatrně.

… po maturitě se chci hlásit na romistiku FF UK a dál se Romům, jejich mentalitě a kultuře věnovat.

…měl s sebou něco, co mu nikdo nemohl vzít. Trvalý otisk svojí kultury.

Na hladině zůstal jen prázdný záchranný člun.

…trhané urychlené pokyvování hlavou nebere konce po celý koncert.

Pouze jeden příběh se uzavřel dobrým koncem.


