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ÚVODNÍK
Na čem záleží
Lidská bytost má ze své podstaty ome-
zené možnosti. Jinak řečeno: každý 
máme nějaké limity, které nám ne-
umožňují dělat všechno, co bychom 
rádi. Jsme omezení svými schop-
nostmi, dovednostmi, stavem na-
šeho těla i naší duše, časem, který 
je nám k dispozici, mnohdy také fi -
nancemi či obecně tím, jaký vliv na 
nás má naše okolí. Omezení je tedy 
hodně, ale to ještě neznamená, že se 
některým z nich nedá postavit a po-
sunovat tak svoje hranice dál, nebo se 
s nimi smířit a rozvíjet se jinde. Dů-
ležité je, že máme svobodu v roz-
hodování, a tak si, pokud víme, co 
chceme a máme směr, můžeme sta-
novit své priority. Můžeme si určit, co 
je pro nás důležité, do čeho je dob-
ré investovat a do čeho naopak méně 
či vůbec. To je něco, co nám pomůže 
v rozhodování a také v tom, aby naše 
střelka na životním kompasu udržela 
ten správný směr. 

Minulé číslo jsme věnovali volnému 
času, a tohle nám na něj docela hezky 
navazuje, neboť právě volný čas je pro-
storem, kde máme asi nejvíce svobody 
v rozhodování, ale tím zároveň i od-
povědnosti za něj. Jenže náš život není 
jen volný čas – studujeme, někteří již 
pracují, jsme součástí skautského hnu-
tí, máme svojí rodinu, někdo partnera 
či partnerku, jsme součástí společnosti 
a přírody. A tohle všechno je velký po-
tenciál, spousta možností, jak s tím 
vším naložit. 

My jsme se pokusili toto široké téma 
priorit naplnit tak, aby bylo inspirací 
k zamyšlení (Jeden zvláštní rozpor, 
Kosmova kronika II – o lítání nad-
světelnou rychlostí, Omezené mož-
nosti), dotýkalo se nás jakožto skau-
tů (Oddíl vs.kmen) nebo třeba jako 

partnerů (Najít si společný čas). Je 
tu ale i něco pro ty, co zvažují, jakou 
cestou se vydat studijně (Vzdorování 
tvrdé realitě) nebo pro ty, co mají 
rádi svoje město a chtějí se v něm cí-
tit dobře (Auto*mat aneb Ráno vsta-
nu a změním svoje město). Nakonec 
jsme se na téma podívali i okem pří-
rodovědce (Jak se volí vhodný part-
ner?, Fuj, plevel!).

V rubrice Rovering se nechte na-
dchnout pro jedinečný Roverský tá-
bor Naděje nebo zlákat k uspořádání 
vlastního tábora pro vaše rovery a ran-
gers (Jak se dělá roverský tábor). In-
spirativní jsou rovněž i všechny re-
portáže, ať už jde o ty vodácké (Zá-
vod Napříč Prahou přes tři jezy…) 
či o jednu horkou novinku na ro-
verském trhu akcí (Partnerská víken-
dovka). Ze světa tentokrát přinášíme 
zprávu o tom, jaké bylo mezinárodní 
setkání Th e Overture Network Mee-
ting a informace, jak funguje skauting 
ve Rwandě. Protože se blíží 13. val-

ný sněm, přinášíme o něm pár řád-
ků, které by ve vás měly vymýtit oba-
vy z aktivního zapojení se do této dů-
ležité události (Máme Junák, jaký si 
zasloužíme, zaslužme si lepší). Pustit 
se můžete i do tradiční humanitární 
akce Kapka, která se koná každým 
rokem v červnu. Tu tentokrát před-
stavujeme trochu netradičně, a to skr-
ze rozhovor s rodinou Vechetů, kteří 
mají osobní zkušenost s leukémií, jejíž 
léčbu se právě Kapka snaží podpořit 
(O zlé nemoci s dobrým koncem). 
A nakonec ještě exkluzivní tipy, které 
vám mohou poradit „jak na priority“ 
(Bleší trh) nebo návod, jak si vyzdobit 
pokoj luxusním věšákem, který zvlád-
ne vyrobit úplně každý.

Nu, a teď už nezbývá než vám popřát 
krásné prosluněné léto, vydařené tá-
bory a plno radosti na všech akcích, 
na které se vypravíte. 

J.
Foto: Jakub Pejcal – Boby

Kudy se v životě vydat?
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JAK NA ROVERSKÝ TÁBOR

Blíží se léto a s ním pochopitelně i tá-
bory. Protože valná většina roverů po-
máhá ve středisku či dokonce nějaký 
ten oddíl vede, má o zbytku prázd-
nin pochopitelně trochu jiné představy. 
Když už roverská akce, tak puťák, nej-
lépe do zahraničí, a pokud už stálý tá-
bor, tak si lze vybrat z bohaté nabídky 
lesních kursů, ať už zážitkových nebo 
vzdělávacích.Ovšem ouha, kromě vý-
jimek vás na takový kurs vezmou ma-

ximálně dva z jednoho střediska a dost. 
Pokud máte to štěstí, že u vás funguje 
velký roverský kmen, a chcete strá-
vit další kus prázdnin ve vybrané spo-
lečnosti svých spolukmenovců, stojíte 
před výzvou – uspořádat si podobný 
zážitkový tábor sami.

Náš roverský kmen Pentagramus má 
v tomhle výhodu – minimálně tři 
čtvrtiny členstva uplatňuje svou vý-
zvu SLOUŽÍM tím, že plní adminské 
funkce na webu – kouzelnické ško-
le www.pentagramus.com (kterou jsme 
vymysleli a celoročně provozujeme 
pro širokou veřejnost, děti tady mo-

hou soutěžit a smysluplně trávit čas), 
a tudíž se na vlastní tábor těší. Ta zby-
lá čtvrtina pracující u oddílu mlad-
ších povětšinou neodolá a jede taky. 
Po několika letech pořádání čistě ro-
verských táborů pro velký počet účast-
níků (zhruba 45 až 50 lidí) už jsme na-
brali pár zkušeností – něco se osvěd-
čilo a něco naopak ne. Počtěte si a tře-
ba vám to pomůže při pořádání vlast-
ních akcí.

Příprava tábora

Nejdůležitější je začít včas: tak-
tika „ono se pak něco vymyslí“ je ne-
bezpečná, ideální je mít nějakou před-
stavu půl roku předem.

Tvorba programu: jelikož se na ve-
dení roverského kmene často podílí 
více lidí, i tábor chystá skupinka, ale 
rozhodně ne všichni. Naopak, ostat-
ní účastníci by měli tušit co nejméně, 
přípravy se tají a nedočkavost na le-
tošní program se cíleně pěstuje. Jelikož 
schopných organizátorů je v kmeni 
více, chystá program tábora každý rok 

skupinka jiná (osvědčilo se nám tak 
zhruba 6 lidí). Jelikož studují i bydlí 
daleko od sebe, je ideální si na netu za-
ložit nějaké diskusní fórum provázané 
s mailovou poštou, takže jsou všichni 
neustále v obraze, co se děje, a pak sta-
čí dvě tři setkání „na živo“ a program 
je hotový.

Technické a administrativní zajištění 
tábora: hlášenky, rozpočet, jednání 
ohledně pronájmu tábořiště, domluvu 
se zdravotníkem a kuchařem a podob-
né technické náležitosti zařizují další 
dvě osoby, které jsou za tuto otravnou 
práci odměněny překvapením v po-
době kvalitního programu☺, který je 
jim taktéž utajen.

Největší rizika

Bez ohledu na věk je třeba jasně roz-
dělit účastníky na organizátory 
a účastníky a dbát na dodržování tá-
borového řádu (zákaz volného pří-
stupu do kuchyně či některých pro-
stor vedení, účast na programu, zá-
kaz opouštět bezdůvodně tábořiště, 
úklid).Vzhledem k tomu, že se všichni 
známe a mnozí jsou plnoletí, dochá-
zelo totiž ke třenicím (někdo si něco 
vypůjčil kupříkladu z kuchyně a za-
pomněl to vrátit, někoho nebavil pro-
gram, a tak se někde zašil a podobně). 
Nejstrašnější to bylo s úklidem – při-
padalo nám potupné bodovat sta-
ny a kontrolovat neumyté nádobí, ale 
po nalezení ložiska poloplných po-
plísněných ešusů v nedalekém lesíku 
a vzhledem k téměř magickému na-
množení hrnků s lógrem od kafe na 
většině pařezů v okolí kuchyně jsme 
tento názor poupravili☺.

Návštěvy – vzhledem k věku účast-
níků se každý rok našla spousta přá-

Roverský tábor – to je výzva pro lepší seznámení s ostatními R&R…

Jak strávit skvělý kus prázdnin s kmenem jinak než na expedici či kurzu
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tel a partnerů, kteří se chtěli na tábor 
podívat, někteří členové kmene do-
stali v práci dovolenou jen na pár dnů 
a chtěli přijet. Díky tomu však neustále 
někdo chyběl na programu, nebo tam 
naopak překážel, a nikdo neměl pře-
hled o tom, kde kdo zrovna je.

Museli jsme přijmout následující opat-
ření: návštěva může přijet maximálně 
na tři dny a přizpůsobí se táborovému 
programu (účastní se aktivit nebo as-
poň přihlíží), za poplatek se s námi 
i stravuje nebo si chystá vlastní jídlo, 
ale mimo společnou kuchyni, a nikdo 
z účastníků neopouští s návštěvou tá-
bořiště a nejbližší okolí.

Program – vzhledem k počtu a vě-
ku účastníků není možné, aby všech-
ny bavila stejná činnost. Místo nucení 
je dobré dělat program ve volitelných 
blocích. Téměř po celou dobu tábora 
(kromě výletů a celotáborového klá-
ní) si každý může vybrat ze dvou až tří 
paralelně probíhajících aktivit, které 
se většinou liší fyzickou i mentální ná-
ročností, a tak je každý spokojen.

Denní program je výhodné uzpůsobit 
věku – upustili jsme od časných bu-
díčků a celkem časné večerky (rover 
miluje dlouhé večerní diskuse a vyzpě-
vování u ohně a po ránu je nevyspalý 
a nevrlý). Ideální nám připadá budíček 
v osm ráno a večerka v jednu v noci. 
Když jsme trvali na vstávání v sedm, 
usínala třetina osazenstva o poledním 
klidu a o půlnoci bylo nemožné zajistit 
na tábořišti aspoň relativní ticho.

V roverském věku existují patrně nej-
větší rozdíly ve fyzické zdatnosti vů-
bec – kromě výběrových bloků pro-
bíhá na táboře vždy velký sportovní 
turnaj (viz Famfrpál). Soupeřící sku-
piny mají své týmy, které podávají ex-
trémní výkony, ale i podpůrný tým 
masérů, přestávkových dokrmovačů, 
osvěžovačů či skandujících fanoušků, 
takže se nikdo necítí zle – sportovci 
si máknou na dno a ti druzí si ne-
připadají trapně.

Dostatek volného času – rover má da-
leko větší potřebu si v klidu s někým 
podiskutovat nebo se sám zabývat ně-

čím, co ho zaujme. Kromě poledního 
klidu jsme proto zavedli i pravidlo, 
že večerní program je nepovinný, ač-
koliv jsou k dispozici minimálně dva 
volitelné programy, a také během 
dne jsou zařazeny dva hodinové blo-
ky, kdy lze získávat buď body do in-
dividuální soutěže, nebo se něčím sa-
mostatně zabývat (k dispozici je velká 

táborová knihovna a materiál na ru-
kodělky – korálky, měděné dráty, bar-
vy a podobně).

Klady

Rover je hravý – naši účastníci jsou ve 
věku 14 až 22 let, a kromě těch nej-
mladších jim tedy nevadí dělat nějakou 
činnost, při které si puberťáci připadají 
trapně. S rozkoší jsou ochotni chodit 
v libovolných převlecích a maskách, 
vyrazit do vesnice a zde natáčet 

…anebo se také něčemu novému přiučit
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nebo hrát jednoduché hříčky určené 
vlčatům a světluškám.Toho lze v pro-
gramu využít s velkým úspěchem.

Rover je duševně vyspělejší – rozhodně 
se vyplatí zařadit do programu více 
diskusních her (viz příklad), kdy kaž-
dý musí vyjádřit svůj názor (opět už 
se ho většinou nestydí říci), a tím po-
stupně tříbí svou morálku a současně 
objevuje, co to vlastně znamená být 
skautem.

Rover je manuálně zručný – nemusíme 
se bát dát mu do ruky složitější ná-
stroje. Velký úspěch mají činnosti, kdy 
skupiny musí společně vyrábět nějaké 
složité objekty, třeba funkční vor, ná-
bytek, katapult a podobně. Tyto ak-
tivity lze zabudovat i do velké ce-
lotáborové hry.

Roverský tábor je koedukovaný – 
vzhledem k věku i k tomu, že se dlou-
hodobě známe, je možné do programu 
zařadit i více kontaktní hry (viz pří-

klad), které není příliš radno pro-
vozovat ve skautském věku.

Rover miluje výzvy – málokdy se dá 
nutit k něčemu, co ho nebaví, ale na-
opak se dá vyhecovat k neskutečným 
akcím. Kromě celotáborové hry pro-
bíhá tedy na každém táboře současně 
i individuální soutěž, kdy zájemce sbí-
rá body za různé činnosti a znalosti, 
má li o to zájem (případně o kvalitní 
ceny, které se tímto způsobem dají na 
závěr získat). Pokud někoho soutěžení 

nebere, účastní se alespoň společné 
práce v týmu, kde už ho ostatní roz-
pohybují☺, a naopak ambiciózní je-
dinci (pokud se týmu nevede) se mo-
hou realizovat v soutěži individuální 
a nedělají dusno.

Tipy na nejosvědčenější 
programy

Chvilka poezie na kostelní věži: v kme-
ni máme mnoho psavců, a tudíž dis-

ponujeme spoustou vlastních veršů 
a povídek (lze ale použít i cizí).Večer 
vyrazíme na věž nedalekého kostelíka, 
kde člověk může, pohodlně usazen 
na ochozu, pozorovat zapadající slun-
ce a posléze i vycházející měsíc, a zde 
se předčítají dílka a diskutuje o nich 
(zhruba ve skupince 10 až 14 lidí). 
Zvláštní prostředí i nadhled navodí bá-
ječnou atmosféru.

Kulturní bleskovky: předem určený 
organizátor se během celé doby tá-
bora volně pohybuje a kdykoliv a kde-
koliv se může kohokoliv zeptat na li-
bovolnou otázku typu: „jak se jmenuje 
dívka ze slavné básně Máj“ či „je Th aj-
sko republika nebo království“. Pří-
padně se předem výhružně zeptá, zda 
chce zájemce otázku lehkou či těž-
kou☺. Za správné odpovědi se dají 
body do individuální soutěže získat, ale 
také ztratit. 

Diskusní hra Milost pro zločince: 
každý dostane seznam deseti kon-
krétních trestných činů s konkrétním 
pachatelem (liší se pohlavím i mno-
ha dalšími okolnostmi) a je mu řečeno, 
že minimálně jednomu a maximálně 
třem může udělit milost. Po sestavení 
žebříčku se účastníci sloučí do dvo-
jic, poté do čtveřic.V závěrečné čás-
ti hry spolu soupeří dva týmy soudních 
znalců. Cílem je sestavit jediný spo-
lečný pořadník a udělit milost jedné 
až třem osobám.Účastníci jsou mnoh-
dy překvapeni, jak moc se třeba liší po-
hled kluků a holek na stejné provinění, 
nebo jak odlišně posuzují stejný přečin 
patnáctiletí a dvacetiletí. Hra má mno-
ho modifi kací: někdy se transplantační 
komise pře, komu přidělí srdce, jindy 
záchranáři debatují, koho prvního za-
chrání z pomalu se potápějícího vraku.

Táborové taneční: jedna z volitelných 
činností. Každý den věnujeme hodinu 
a půl výuce tanců – jak klasických, tak 
latině. Na konci pochopitelně nechybí 
velká taneční soutěž, kde zbytek tábora 
s nadšením dělá diváky.

Muzikál: další z volitelných pro-
gramů. Dodnes se vzpomíná na Ami, 

Není nad táborovou pohodu, nebo ne? ;-)
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 INZERCE

která nic netušící skupince rozdala 
noty a pravila: „Nyní budeme zpí-
vat z listu!“, přičemž polovina jejích 
obětí neuměla noty. Přesto nás bě-
hem deseti dnů za vydatné pomoci 
nahrávek dokázala naučit většině pís-
ní (včetně sborů) i reakcím na před-
točený hudební doprovod, takže jsme 
byli schopní předvést trhák Červená 
Karkulka k všeobecné spokojenosti 
diváctva.

Famfrpálový turnaj: dovedli jsme té-
měř k dokonalosti pravidla této kou-
zelnické hry, nyní připomínající něco 
mezi basketem a vybíjenou (střelci úto-
čí na tři obruče v různých výškách, od-
rážeči vybíjejí hráče, brankář chytá 
a všichni u toho neustále sedí na koš-
těti, které svírají pomocí jedné ruky či 
trénovaných hýžďových svalů). Hraje 
se na tři třetiny po patnácti minutách. 
Nechybí ani exhibiční zápas v kou-
zelnických hábitech.

Jednoduchá kontaktní hříčka: hrá-
či stojí v kruhu se zavřenýma očima, je-
den hru řídí. Dotykem vybere jednoho 
z nich a současně nahlas určí typ doteku 
– třeba čelo.Vybraný hráč pak všechny 
v kruhu obejde a postupně se jich do-
tkne na čele. Poté, co se zařadí na své 
místo, hráči postupně hádají, kdo se 
jich dotýkal. Často jsou udiveni, že ne-
dokážou ani rozeznat kluka od dívky☺. 

Denní věštba: spadá do kategorie 
oněch převlek ových kreativních zá-
ležitostí. Jednotlivé týmy mají pri-
vilegium vybrat každý čtvrtý den ze 
svého středu věštce, který při ranním 
nástupu příslušně přistrojen provede 
věštbu (její typ je předem přidělen 
a odpovídá různým historickým ob-
dobím, takže se věštilo z dýmu, šumění 
listů, letu šípu, ale třeba taky z kostí). 
Je to oblíbená kratochvíle a veliká sran-
da, obzvláště pokud je následující pro-
gram dosud tajný.

Táborová výzva: kdokoliv se může 
zavázat, že po celou dobu tábora 
bude přemáhat svou největší sla-
bost, kupříkladu nepozře nic slad-
kého, nebude pít oblíbený nápoj, ne-
bude jíst maso, každý den ráno vsko-
čí do ledového potoka… Pokud vy-
drží, může si k přezdívce připojit ti-
tul a hlavně dokáže sám sobě, že si 
umí poručit. 

Táborová pošta: vzhledem k tomu, že 
roverům už nechodí pohledy od ro-
dičů, je u stožáru poštovní schrán-
ka, kam lze dávat soukromé dopisy či 
vzkazy pro vedení tábora, a to včetně 
anonymních. Na závěr večerního ná-
stupu je doručuje poštovní skřítek (po-
chopitelně v kostýmu☺). 

Vladimíra Loydová – Jezinka (47 let), 
Slatiňany

Foto: Jakub Pejcal – Boby
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Kdesi na začátku je skupinka mladých 
roverů, kteří se několik let po sobě pra-
videlně setkávají na tradiční podzimní 
akci. A jako v romantickém fi lmu (ať 

už dobrém nebo špatném) se jejich osu-
dy nakonec rozejdou – za studiem, za ro-
dinou, za prací. Ale když se (náhodou 
nebo záměrně) jejich cesty zase protnou, 
je pořád o čem mluvit a dávno vzniklé 
kamarádství je pořád spojuje.

Po několika letech se sejdou a všechno vy-
padá jinak – místo cesty od vlaku s usár-
nami zastaví u základny několik kom-
bíků, ze kterých se vybatolí děti, psi a ži-

votní partneři. Večer se zpívá u kytary 
a i když to nezazní nahlas, všichni ví, že 
roveři už vlastně rozhodně nejsou. Jsou to 
tedy oldskauti? Vlastně proč ne.

Takhle nějak začíná historie br-
něnského oldskautského klubu „Stof-
ka“, který vznikl a funguje na základě 
jednoduchého motta – „Jsme ochot-
ni se vídat“. Nevyřčeno zůstává i to, že 
je nám při tom dobře, a sem tam může 
vzniknout i něco, co má smysl.

Sestavit profi l typického člena Stof-
ky by nebylo nic jednoduchého. Sku-
pinka, která se v klubu sešla, je hodně 

různorodá a zahrnuje lidi od aktivních 
instruktorů na straně jedné až po usedlé 
rodiče s dětmi na straně druhé. Někdo 
učí na vysoké, někdo pilně buduje ka-
pitalismus, někdo bojuje v neziskovce za 
lidská práva. Kolem toho všeho se navíc 
motá pestrá směs domácích zvířat, ko-
čárků a ratolestí nejrůznějšího věku. 

Že musí být těžké vymyslet pro tu-
hle různorodou sestavu nějaký struk-
turovaný program? Tak to si pište! Ale 
něco se přece jen dělat dá, a tak se 
část členů Stofky podílí třeba na vzdě-
lávacích akcích, ať už v domovském 
středisku, nebo jinde v Junáku. Kromě 
tradičního podzimního víkendového 
setkání se pak potkáváme jak při pří-
ležitostech formálních (jako jsou třeba 
svatby našich společných kamarádů), 
tak i neformálních – prostě když se 
nám chce. Krom toho, že je účast zcela 
dobrovolná, jsou akce klubu otevřené 
široké skupině kamarádů, partnerů 
a blízkých i vzdálenějších známých. 
A i když to může znít trochu zvlášt-
ně, většina členů Stofky si v tomhle 
programu-neprogramu najde to svoje. 
Hyperaktivní štvanci milé odpočinutí 
od svého trysku, někdo další zase pří-
jemné vytržení z každodenního běhu 
dospěláckých starostí.

Takže až se jednoho zvlášť pošmourné-
ho rána vzbudíte s pocitem, že už ne-
jste roveři, není třeba zoufat. Stačí vy-
měnit šňůrku na kroji a vyrazit do svě-
ta aktivního oldskautingu. Je to mo-
zaika, která může být tak pestrá, jak 
budete sami chtít. 

Vítek Koutenský – Pudil (29 let), 
Nové Město na Moravě

Foto: archiv Stofky

STOFKA
Jsme ochotni se vídat… aneb Roveringem skauting nekončí

http://kossto.blogspot.com/

Pestré společenství brněnské Stofky



ROVERSKÝ TÁBOR
NADĚJE

Mohutné staré buky, hrubá žula ji-
zerskohorských skal, prudké srázy 
Poledníku a Svinského čela a trav-
naté lesní palouky dotvářejí krá-
su tohoto koutu na severu naší vlas-
ti. Od Oldřichovského sedla do Fer-
dinandova se táhne vyhlídková Vi-
ničná cesta a pod ní je na úpatí hor 
trochu ztracená malá louka. Tady se 
dají na konci prázdnin spatřit kluci 
a holky, chceš-li roveři a rangers, zva-
ní Nadějáci. 

V sedmnácti, devatenácti letech mů-
žeš ve skautském prostředí nabýt do-
jmu, že už budeš navždy jen při-
pravovat program pro mladší a už si 
nikdy neužiješ tábor, kde se o tvo-
je blaho starají jiní, kde na tobě neleží 
tíha odpovědnosti za přípravu pro-
gramu, kde si můžeš plně užívat tá-

borový život. Na Naději je tomu prá-
vě tak. Přijedeš na prázdnou louku, 
postavíš si s několika novými přáteli 
svoje týpí, podílíš se v prvních dvou 
dnech na zhotovení všech táborových 
staveb, vyrobíš si svou postel (až ne-
čekaně jednoduše) bez jediného hře-
bíku. Ráno se po rozcvičce smočíš 
v potoce, kdy se tělo tak krásně pro-
budí a zocelí, přes den na tebe občas 
vyjde služba v kuchyni a v noci opět 
pocítíš ty nádherné chvíle klidu a roz-
jímání na hlídce. Mimoto se ochot-
ně a často po hlavě vrháš do všech při-
pravených i nahodilých táborových 
dobrodružství.

Postupem času se vytvářejí nerozlučná 
přátelství, pevně spojená prožitými 
vjemy, společnými okamžiky, pří-
jemnými chvílemi, ale i útrapami. Od 

východu slunce na vrcholu hory přes 
řadu zcela originálních aktivit, o kte-
rých se nikde nedočteš, neboť pra-
mení z čiré fantazie tvůrců programu, 
až po večerní rozdělávání ohně třením 
dřev, povídání a zpívání. 

Kolikrát ti úkol, před kterým stojíš, 
připadá být nad tvé síly, a nebo třeba 
vůbec nevíš, jak začít. Něco takového 
děláš poprvé. Pak se do toho pus-
tíš a najednou máš dobrý pocit z to-
ho, jak si dokážeš poradit. Program je 
šitý na míru roverům a rangers, a ten, 
kdo hledá novou chuť do skautování 
nebo třeba jen další neotřelé nápady 
pro roverský program, by měl zavítat 
právě sem. Naděje není kurz, na jehož 
konci dostaneš certifi kát o jeho spl-
nění. Zbudou ti jen zkušenosti ze se-
bepoznání, zážitky, nové nápady, 

Nebát se a postavit se výzvám
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OBĚTÍ ŽIVLŮ

„Je ukrutné sucho, nedostatek vody. 
Vykopejte tady na kopci studnu a na-
plňte ji vodou…“

Tři družiny hrabou v určeném 
místě. Jde to nápadně dobře. Na-
jednou narazí na zakopaný me-
loun zabalený do kusu látky. Že 
může posloužit jako nádoba, na 
to přijdou hned. Odřezávají vršek 
a dlabou sladkou červenou duži-

nu. Svačina. Po chvíli jsou nádoby 
hotové a nezbývá, než dopravit 
vodu z potoka po napnutém laně 
vzhůru. Jak ale vodu vytáhnout? 
Někoho napadne nařezat látku na 
tenké pruhy a svázat z nich pro-
vaz. Všichni se zapojují. Jedni tr-
hají kusy úzké, provaz je pak ten-
ký a zbytečně dlouhý. Jiní to od-
hadli akorát. Uzlíky spotřebují vel-
ký kus látky.

A už se voda v melounu veze vzhů-
ru. Zdá se, že svázané lano ne-
vydrží. Provaz je tak pevný, jak pev-
né je jeho nejslabší místo. Jak sym-
bolické. Co když někdo uzlík špat-
ně dotáhl, nebo je proužek na-
říznutý? Uf, vydržel. Voda teče do 
studny, naplnila ji tak ze třetiny. 
A mírně se vsakuje, tak rychle zno-
vu pro další várku. 

trocha motivace a snad i pár nových 
přátel. Je to pouhý nikdy neopakova-
telný roverský tábor, kterých dříve ne-
bylo a ani v současné době opravdu 
není moc.

Naděje začala psát svou historii v létě 
roku 1996. První ročník se tehdy ode-
hrál v Lužických horách poblíž Ma-
řenic a Ledové jeskyně. Kousek od-

tud se na Hamerském potoce krčí 
malá chladivá přehrádka zvaná Naděje, 
s krásnou kamennou hrází s vodním 
přepadem, a právě podle ní dostal tá-
bor své jméno.

Některé historky dřívějších táborníků 
mohou znít až hrůzostrašně, ale ne-
věřte tomu. Oni si totiž své rádoby hr-
dinské kousky velmi rádi trochu při-

barví a okoření. Kdo z nás to však 
také nedělá? Táborová nálada a úroveň 
jednotlivých činností se odvíjí od ši-
kovnosti, připravenosti, nadšení a tvůr-
čích schopností všech účastníků. Kdo 
ví, komu letos tento roverský tábor 
ukáže svou cestu, kolik mladých hochů 
a dívek se vypraví do Jizerských hor za 
Nadějí… 
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„Blíží se stádo rozzuřených divočáků, 
dostaňte se všichni do bezpečí ve dvou-
metrové výšce.“

Vždyť na louce není nic jiného 
než ty obrovské těžké špulky sena. 
První pokusy, jak dostat dva vál-
ce na sebe, ztroskotávají. Jsou pří-
liš těžké. Chvíle přemýšlení, kon-
centrace sil tím správným směrem 
a už je komín hotov. Vylézt a vy-
táhnout se navzájem nahoru je pro 
družinu dílem okamžiku. Divočáci 
zuřivě pobíhají kolem, jsme za-
chráněni.

Pečlivě uklízíme špulky zpátky na 
místo. Sedlák nemusí vědět, jaké 
drama se tu odehrálo. 



http://www.tabornadeje.cz

Jan Špička – Hastrman (44 let), Liberec

Foto: Martin Synek

OHEŇ TŘENÍM DŘEV – NEJKRÁSNĚJŠÍ RITUÁL

Vyběhni do blízkého okolí tábora 
pro suchou lipku nebo odumřelý 
pahýl topolu. Naštípni na palec tlus-
té prkénko a nahrubo opracuj rov-
nou tyčku z téhož kusu. Nech na 
slunci doschnout a připrav kus ko-
ženého řemínku a kámen nebo tvr-
dý suk s jamkou uprostřed. 

Dřevo je materiál z nejkrásnějších 
a nejpřirozenějších, každé voní ji-
nak. Nepřestávej k němu při-
čichávat. Ještě skoč pro trochu té 
jemné, suché lesní trávy. Ve spodní 
části trsu jsou chomáčky té loňské. 
Opatrně prsty vyčesávej uvolněná 
suchá stébla. 

Nepospíchej. Každé přimíchané ze-
lené stéblo po vzplanutí štiplavě 
kouří.

Teď už se pokus o rozdělání ohně. 
Nech si ukázat, jaký zářez a jam-
ku do dřívka připravit, jak jej pod-
ložit plátkem březové kůry a travou, 
kterak zakleknout, jak všechny čás-
ti udržet ve vhodné vzájemné poloze 
a jakým způsobem udělit tyčce po-
třebnou rychlost a správný přítlak. 
Roztáčej, vrť, tři. Po chvíli se objeví 
tenký sloupec kouře. První úspěch. 
„Hurá, ono to opravdu funguje,“ 
pomyslíš si. Ale kdepak. Do vy-
šlehnutí plamene je ještě daleko…

Hnědý popel se rozprášil po dřívku. 
Musí být černý a má se hrnout záře-
zem k suché trávě, troudu. Když vše 
děláš dobře, vytvoří se v popelu žha-
vé jádro velikosti hrášku, které stisk-
neš do troudu a několika silnými 
dechy rozfoukneš plamen. Není to 
úplně samozřejmá dovednost, je tře-
ba se mockrát pokoušet, než získáš 
jistotu. Nezapomenutelně voní dřív-
ka, která rozdělala oheň. Náležitě 
hrdý je na sebe každý, komu se to 
poprvé podařilo. Pěkně se sedí u oh-
ně, jemuž vdechla život třecí dřívka. 
Posvátný rituál.
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…se opět blíží!

ZÁVOD NAPŘÍČ 
PRAHOU
PŘES 
TŘI JEZY…

Sportovní vyžití, soutěžení, týmová 
spolupráce, dobrodružství na jezech 
a prohlídka Prahy z hladiny Vltavy 
– to vše a ještě více je tradiční závod 
Napříč Prahou – přes tři jezy. 

Loňský ročník otevřel doširoka brá-
ny všem zájemcům z řad skautů i ne-
skautské veřejnosti. Celkem se závodu 
zúčastnilo 318 lodí a 1059 pádlujících. 
Nepočetnější kategorií bylo volné 
splutí mimo soutěž, určené všem zá-
jemcům o sjetí Vltavy. I letos se závod 
Přes tři jezy koná v tradičním termínu: 
na svátek svatého Václava, tedy 28. 
září 2010, a je otevřen všem zájemcům 
z řad vodáků i nevodáků, skautů i ve-
řejnosti.

Zážitek a dobrodružství

Téměř sedmikilometrová trasa závodu 
slibuje nejen náročný fyzický výkon, 

ale také adrenalinové dobrodružství na 
Vltavě v samém centru hlavního měs-
ta. Pouze kvůli závodu se unikátně ote-
vírají tři vorové propusti pražských 
jezů. Na prvním jezu vás čeká mírné 
ošplouchnutí, na jezu druhém, v těs-
né blízkosti Karlova mostu, je vlna již 
znatelně větší. I proto se mohla po loň-
ském ročníku řada účastníků zejména 
z řad kanoistů pochlubit, že se koupala 
pod Karlovým mostem. Na třetím jezu 
pak projedete nejdelší funkční vorovou 
propustí v České republice, která do-
sahuje délky přes čtvrt kilometru. 

Soutěžit můžete na pramici s celou po-
sádkou a zkusit si, jak váš tým dokáže 
spolupracovat na vodě. Závod Přes 
tři jezy má ale i jiný rozměr – je pře-
devším velkým setkáním skautů a vo-
dáků z celé republiky. Nabízí oje-
dinělou příležitost poměřit vodácké 
schopnosti s posádkami ze všech kou-
tů naší země.

Cílem závodu je však nejen vyhrát 
(případně se necvaknout), ale zejména 
si ho užít. 

Kultura a romantika

Trasa závodu prochází přímo středem 
Prahy. Závodníci sice obvykle nemají 
příliš mnoho času kochat se jejími krá-
sami, přesto si každý všimne mno-
ha památek, které během závodu míjí 
a které lze z Vltavy vidět – Národní di-
vadlo, Hradčany, ale zejména Karlův 
most, pod kterým závodníci projíždějí 
a ze kterého závod obvykle sledují davy 
lidí, pro něž je zajímavou atrakcí. 

Kdo nechce závodit, může si Pra-
hu projet jen tak, v rámci tzv. volného 
splutí, a v klidu si užít její prohlídku 
z hladiny Vltavy. Jediná omezení jsou 
základní bezpečnostní vybavení a do-
držení stanoveného času. V rámci vol-
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ného splutí můžete například pod-
niknout i exkurzi do Čertovky. 

Závod a speciality 
pro rovery

Start závodu je tradičně na Císařském 
ostrově, cíl na Štvanici pod Negrelliho 
viaduktem. První posádky vystartují 
v 10 hodin, zhruba o hodinu později 
bude možné si Vltavu splout volně 
mimo závod. 

Závodní kategorie jsou určeny zejména 
pramicím. Stejně jako loni, také letos se 
však bude otevírat kategorie kanoí pro 
dospělé nad 18 let. Nabízí se tak příle-
žitost pro všechny rovery, kteří nesestaví 
posádku na celou pramici, aby se moh-
li závodu zúčastnit a zazávodit si. No-
vinkou letošního ročníku bude kategorie 
pro jednomístně sea-kajaky pro všechny 
kajakáře či kajakářky nad 18 let. 

V rámci závodu Napříč Prahou – přes 
tři jezy se jede „Memoriál Huga Sed-
láčka“, určený pro posádky roverů. Ví-
tězem memoriálu se stane nejrychlejší 
posádka dorostenců na třídové lodi 
vodních skautů P550, složená vý-
hradně z členů jednoho skautského od-
dílu. Memoriál připomíná oběť praž-
ského vodního skauta Huga Sedláčka, 
který před 65 lety padl při Pražském 
povstání, těsně před koncem 2. svě-
tové války. 

Pokud máte zájem zúčastnit se závodu 
a nemáte k dispozici vlastní loď, sle-
dujte stránky závodu. Stejně jako loni 
totiž bude určitě možné si loď pro zá-
vod zapůjčit.

Bližší informace naleznete v propozi-
cích, to nejdůležitější se již brzy objeví 
i na skautských webech. Přihlašování 
bude možné přes webový formulář 
zhruba do poloviny září. 

100 let vodních skautů

Zatímco závod samotný loni osla-
vil 70 let svého trvání, letos si při-
pomínáme jiné kulaté výročí – 100 let 
od vzniku vodního skautingu. Akce je 
otevřena pro všechny skauty z celé re-
publiky, ale i další zájemce. 

Neváhejte, využijte příležitost 
a přijeďte si zazávodit na Vltavě 
v centru Prahy. Zapište si už teď 
datum závodu Přes tři jezy do svých 
kalendářů! 

Pavel Bár – Pavlík (27 let), Třebíč
Foto: Hana Dejmková – Bobr

Více o závodu se dozvíte na 
www.3jezy.skauting.cz

 INZERCE

VLADIMÍR STANISLAV

NEBEZPEČNÝ PROSTOR

OBJEDNÁVEJTE NA
www.skaut.cz/OBCHOD

V deseti letech jsem etl Foglara, ve t inácti Za-
pletala a dokáži si p edstavit, že v patnácti bych 
etl Stanislava. Ostatn , bavil mne i te , když je 

mi 25…

Koupil jsem knihu jako úplnou novinku p ímo 
v kancelá i TDC a utracených pen z nelituji. Už 
obálka dávala tušit, že kniha bude mít spád a ale-
spo  trochu ak ní d j. V tomto odhadu jsem se 
nezmýlil. Autor v duchu výše jmenovaných mistr
pracuje s krátkými kapitolami, z nichž každá má 
energii a náboj. D j knihy je p ehledný a sm uje 
v podstat  lineárn  k rozuzlení. Autor rozhodn
nepostrádá dar udržet si svého tená e až do po-
slední stránky, po jejímž oto ení nezbývá než íci, 
že to všechno uteklo až podez ele rychle a položit 
otázku, co bude dál?

Záv rem jedno doporu ení sou asné generaci 
i minulým generacím rover  a rangers:
„Vy lamy, neváhejte tuhle hustou knihu po ídit!
Aspo  jednu na st edisko, sou to rozhodn  dob e
investovaný prašule, kterejch, pokud nep ijde
žíze , nebudete litovat. Sice je to deset velkejch 
kofol, ale nejen tou ernou hmotou živ je rover, 
že jo.“

 Miloš íha - Šípek
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PARTNERSKÁ VÍKENDOVKA

Myšlenka uspořádat Partnerskou ví-
kendovku vznikla na vůdcovském kur-
zu Quo vadis v hlavách Jumpa, Han-
či, Kamzíka a Skřeta. Termín konání 
samozřejmě nebyl zvolen náhodou 
(30. 4.–2. 5. 2010). Víkend byl plný za-
jímavých situací, úkolů, diskuzí a sran-
dy. Přemýšleli jste nad tím, jaké to je, žít 
ve dvou za všech okolností? Jaké je žít 
ve dvou po pěti, deseti letech? Jaké je to 
překonávat všechny ty nástrahy partner-
ského života? Víte, jak na to? Některé od-
povědi bylo možné nalézt právě na Part-
nerské víkendovce. Podmínkou účasti 
bylo přijet v páru, ovšem pro ty, co mají 
štěstí spíše ve hře, byla tři týdny před 
startem spuštěna „seznamka“ na strán-
kách akce – http://www.seznamovacka.
freepage.cz. Víkendovky se zúčastnilo de-
vět párů plus jeden organizátorský ve 
věku mezi 17 a 24 lety, to vše postaveno 
z roverů zlínského RK Skřítek a rangers 
z olomoucké družiny Humrů. 

Ani nevím, kdy jsem se rozhodla na 
tuto akci jet. Snad mě pobavili účastníci 
seznamky nebo zlákal samotný námět, 
ale jak jsem později zjistila, cokoli týka-
jící se tématu kluci&holky je atraktivní 
i pro jedince s pubertou ukončenou. 

Ve Zlíně byl náš babinec uvítán s ote-
vřenou náručí a po krátké exkurzi 
v budově č. 21 jsme společně dojeli do 
Lukova, kde už nás čekal Skřet s prv-
ní aktivitou. V párech jsme se vydali na 
cestu po „kamenech partnerství“. Mezi 
úkoly jsme se také měli co nejvíc po-
znat ve všech možných oblastech od 
oblíbené barvy přes jídlo až k názorům 
na svět a lidské hodnoty. To vše jsme 
během večerního rautu zúročili při 
představování svého protějšku ostat-
ním. Před spaním jsme si ještě přečetli 
texty sepsané jednotlivými páry na 
téma, co pro nás znamená láska.

Kdo bude vařit? – Otázka 
čím dál tím aktuálnější

Sobotní ráno začalo velmi příjemně 
– chlapci přinesli holkám snídani do 
postele. Typicky ženské myšlení nás 
však dovedlo k tomu, že určitě budeme 
druhou snídani pro změnu připravovat 
my. Samozřejmě☺.

Při dopolední simulační hře jsme v pá-
rech usilovali o dosažení amerického 
snu (a mimo jiné se taky procvičili 

v angličtině). Společné vaření guláše se 
vzájemně svázanýma rukama prověřilo 
naši trpělivost a spolupráci. Po vášnivé 
diskuzi o rolích mužů a žen jsme vyra-
zili na nedaleký hrad Lukov. Z párů se 
stala jednolitá banda skvělých lidí. Ve-
čer jsme si opekli buřty, zazpívali u oh-
ně a vychutnali půlnoční klávesový 
koncert mistra Piskoře. 

Na hranicích tolerance

Nedělní program odstartovala diskuze 
o nevěře, důvěře, lži a žárlivosti. Zpes-
třením bylo rozpoznávání ostatních na 
fotografi ích z dětství, symbolizující po-
třebu znát minulost toho druhého. Při 
obědě jsme se naučili přijmout chy-
by partnera, tedy Skřeta a jeho ne-
dovařené rýže☺. Následovalo bleskové 
review a úprk na autobus.

A co jsme si z toho odnesli? Skvělé zá-
žitky, nová přátelství a dokonce vznikl 
i jeden regulérní pár… 

Kamila Vejrostová – Heřmánek (24 let), 
Olomouc

Víkend pro zadané páry i nezadané jedince

– Ženy nenechávají rozhodovat muže 
proto, že by toho samy nebyly schop-
ny. Zpočátku se jedná prostě jen o ja-
kýsi test partnerových dovedností. Poz-
ději je hlavní celou situaci vyřešit a ne-
chat na partnerovi předpřipravené zá-
věrečné slovo, pro jeho geneticky žá-
doucí dobrý pocit.

– Lež je horší než nevěra. Komu jiné-
mu už víc věřit a svěřit než svému part-
nerovi. Zatloukat, zatloukat, zatloukat 
je hloupost. Ať už máme jakýkoliv pro-

blém, jednejme na rovinu, ale ve vhod-
nou chvíli. Milosrdná lež je alibismus, 
který ubližuje. 

– Partnerství je jak cesta na horu. Stále 
je odkud spadnout a stále je kam spět. 
Čím výš, tím těžší může být pád, ale 
ustrnout na místě nelze. Překážky jsou 
někdy překvapující a nečekané, ale po-
kud jsou překonány, znamenají obrov-
ský posun, ať už se jedná o partnerovu 
minulost, naše chyby nebo nepřízeň 
prostředí. Občas máte možnost hledět 
zpět, nejlépe z vrcholu, a uvědomíte si, 
co vše je za vámi, co vše vás sbližuje. Pa-

radoxně to pak budou i ty překonané 
překážky a pády. Uvidíte také novou 
horu s novým vrcholem. Putování je to 
ale veskrze vzrušující a radostné, protože 
ve dvou se to přece lépe táhne. 

Co je láska:
Lidský pocit
Áááá moc ho musíš mít rád
Souznění duší
Kouzlo okamžiku
Alofok

Láska je vzájemné splynutí 
při současném rozplynutí. 

Perličky z diskuzí:
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MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 
THE OVERTURE NETWORK MEETING

Bylo nebylo… V polovině února to-
hoto roku jsem obdržela e-mail od 
Permoníka s nabídkou účasti na me-
zinárodním setkání Th e Overture Ne-
twork Meeting (19.–21. 3. 2010, Lu-
xembourg). V první chvíli jsem vů-

bec nevěděla, o co se jedná, a při pro-
studování bližších informací jsem se 
rozhodla zkusit se přihlásit do vý-
běrového řízení Zahraničního odboru 
Junáka. Vytvořila jsem se zapojením 
notné dávky kreativity motivační do-
pis, zaktualizovala životopis a s oče-
káváním vše odeslala na příslušná mís-
ta. Po nějaké době se mi ozvali z Od-
boru, že jsem byla vybrána a můžu jet. 

Najednou jsem si uvědomila, že je to 
velká zodpovědnost a že reprezentovat 
na takovém setkání nebude žádná sran-
da, a patřičně jsem znervózněla. Zá-
roveň jsem se ale těšila, že získám v ob-
lasti, ve které již dlouhou dobu pů-
sobím, nové zkušenosti a zároveň do-
stanu příležitost sdílet své vlastní 

s ostatními. A navíc na mezinárodní 
úrovni. Zkušenosti, které jsem si při-
vezla, a čas a energii, které jsem do 
projektu vložila, za to určitě stály a rá-
da bych se o ně touto cestou podělila.

The Overture Network

Th e Overture Network představuje ne-
formální síť v rámci evropského regio-
nu. Posláním této asociace je povzbudit 
skautská hnutí v Evropě k otevřenosti 
vůči mladým lidem pocházejícím z et-
nických a jiných minoritních skupin. 
Participace těchto mladých ve skaut-
ských organizacích je založena na prin-
cipu otevřenosti všem. V čele této aso-
ciace stojí Steering group, která or-
ganizuje dvakrát do roka mezinárodní 
víkendová setkání (Overture Network 
Meeting), jejichž obsahem jsou témata 
zabývající se aspekty interkulturalismu 
a kterého jsem se letos zúčastnila. Tato 
setkání jsou založena na výměně zku-
šeností mezi jednotlivými účastníky. 

Účastníci zaujímají v průběhu setkání 
aktivní roli, sami připravují pro ostatní 
vzdělávací a informační programy. Na 
těchto setkáních záleží na skupině a je-
jí ochotě sdílet zkušenosti a informace 
s ostatními.

Rozmanitost 

Na setkání jsem jela s několika málo 
informacemi ohledně situace v Čes-
ké republice. Bohužel zapojování mi-
norit prostřednictvím skautské činnosti 
u nás není dosud žádným způsobem 
uchopeno. Proběhlo již několik pokusů 
o vytvoření metodiky pro práci s rom-
ským etnikem a na lokálních úrovních 
probíhají ojedinělé projekty věnující se 
znevýhodněným, ale z hlediska struk-
tury, metodiky či podpory ze strany 
Ústředí zde není vytvořena žádná kon-
cepce. Jedním z cílů, s kterými jsem na 
setkání jela, bylo získat informace, na 
základě kterých by bylo možné se pus-
tit do konceptuálnější práce v této ob-
lasti nejen na lokální úrovni. 

Když jsem přijela do Lucemburku, ne-
jen že jsem byla nadšena z prostředí, 
ve kterém se setkání odehrávalo, ale co 
mě nadchlo mnohem více, byli lidé, 
kteří se setkání zúčastnili. Rozmanitost 
národů, jazyků, věku, povolání, ná-
zorů, postojů, zkušeností… Měla jsem 
pocit, že jsem jak Alenka v říši divů. 
Každý, kdo tam byl, byl osobností, kte-
rá vnášela do společného prostoru sdí-
lení svou osobitost. Dialogy, které jsem 
měla možnost vést, mě obohacovaly 
a čerpala jsem z nich nové inspirace, 
které jsem si plánovala využít po ná-
vratu do České republiky. A musím 
přiznat, že z nich čerpám stále.

Lucemburská pohádka o tom, jak jsme všichni tak odlišní a zároveň tak stejní

Společně, odlišní i stejní, na The Overture Network Meeting
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Vědomí toho, že v oblasti integrace 
minorit v rámci skautského hnu-
tí už v některých státech projekty 
fungují a mají již své výsledky, mě 
motivovala k tomu zkusit něco z to-
ho také u nás. Zároveň jsem ale do-
stávala zpětnou vazbu, která mi 
ukazovala realitu, v níž se mé ak-
tuální myšlenky budou zhmot-
ňovat. To byla další z velmi cen-
ných zkušeností. 

Přestože účastníci setkání pocházeli 
z různých prostředí, měli odlišné 
zázemí a postupy, cíl jsme měli 
všichni společný a díky tomu jsme 
měli přes veškerou odlišnost pocit 
jednoty. Tímto cílem bylo pomoci 
lidem, kteří se nějakým způsobem 
odlišují od majoritní společnosti, 
se do ní začlenit a bezproblémově 
v ní fungovat. Touto odlišností 
může být rasa, vyznání, fyzické či 
mentální znevýhodnění, sexuální 
orientace… Prostředkem, který 
by měl vést k tomuto začlenění, je 
sounáležitost a sdílení společných 
myšlenek takových jedinců s jedin-
ci z majoritní společnosti ve skaut-
ských oddílech. 

Setkání bylo koncipováno tak, že 
účastníci byli zároveň tvůrci to-
hoto setkání. Každý, kdo měl ně-
jakou zkušenost, se o ni mohl ve vy-
mezeném čase podělit s ostatními 
v rámci workshopů. Ty se prolínaly 
celým víkendem. Nechyběly zde ří-
zené i neřízené diskuse, které do-
pomáhaly k urovnání myšlenek 
a zprostředkovávaly cenné podněty 
k zamyšlení. 

Realita, povzbuzení

Nepobývali jsme pouze v jinak krás-
ném středisku, ale podívali jsme se i do 
okolí. Na některých workshopech jsme 
navštívili střediska a na vlastní oči vi-
děli, jak může projekt, o kterém jsme 
dosud jen slyšeli, fungovat reálně. 

Z Lucemburska jsem odjížděla plná 
nadšení a nabitá energií, která mi ještě 
dlouho poté vydržela. Ukázalo mi ne-
jen nový směr, ale i rozmanitost, která 
vychází z jednoty a opět se do ní vrací.

Závěrem bych chtěla povzbudit všech-
ny, kteří mají chuť se v rámci Junáku 
věnovat jakékoli oblasti více do hloub-
ky: využijte možnosti mezinárodních 
setkání. Je to veliká zkušenost, která 
vás může minimálně posunout ve va-
šem rozvoji. Sledujte stránky Zahra-
ničního odboru Junáka, ptejte se, buď-
te aktivní. Musím přiznat, že kdyby mi 
Permoník nenapsal a neukázal mi tuto 
možnost, na žádné setkání bych se ne-
dostala a o mnoho bych přišla. 

Tímto bych chtěla poděkovat nejen 
Permoníkovi, ale i Knedle, která na 
setkání byla se mnou a po celou dobu 
mi dělala příjemnou společnost. 

Martina Jetmarová – Mauglí (22 let), 
Brno/Vysoké Mýto

Foto: Kristián Šeff er

http://overture.europak-online.net/
http://krizovatka.skaut.cz/

mezinarodni-skauting/

Posláním naší „zahraniční mise“ byl monitoring situace v oblasti 
integrace minoritních skupin prostřednictvím skautských hnutí 

v evropských zemích. Tato cesta byla pro nás spíše informativního 
charakteru, kdy s nabytými zkušenostmi chceme terpve začít pra-
covat, než že bychom přispívaly do diskuse. Naším cílem po ná-
vratu je začít se aktivně věnovat tomuto tématu v rámci hnutí 

a zkusit jej pojmout koncepčněji.

PO
ZVÁ
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KA
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RWANDA
ASSOCIATION DES GUIDES 
DU RWANDA
Guiding in Rwanda began in 1962 
with the help of members of the 
Guides Catholiques de Belgique but, 
through the lack of support from local 
leaders, the interest in the Movement 
dwindled after Rwanda achieved 
independence later that year. In 1967, 
Guiding was revived as a branch of the 
Scout Association. Th e Girl Guides set 
up their own organization, the Fédéra-
tion des Guides du Rwanda, in 1972. 
Th e Federation was composed of two 
Associations, catholic and protestant. 
A proposal was made in 1974 to form 
a single Association, and this idea was 
accepted two years later by the fi rst 
National Assembly. Members of the As-
sociation undertake community service 
and development projects, including 
work in such areas as literacy, primary 
health care, vaccination, nutrition, 
hygiene and handicrafts. In the Butare 
region, the Girl Guides of Cyibumba 
run a small agricultural co-operative 
with a farm and craft studio. Members 
also carry out projects with the disa-

bled. Improving the lives and prospects 
of street girls has become a major 
programme initiative in Rwanda. 
Several projects have been launched 
to give girls who fail to profi t from 
school education the chance to learn 
vocational skills. Th e main project is 
run from the Association’s headquarters 
in Kigali where some 50 girls attend 
classes in singing, literacy, craftwork, 
gardening and baking. Rwanda Girl 
Guides Association also runs vocational 
projects in rural areas for street girls.

Amahoro Amani Peace – 
Rwanda

Th e Amahoro Amani project, set-up to 
engage several thousand young people 
in combating ethnic prejudice, has 
completed its fi rst year. Th e project 
aims to inspire young people to make 
a real contribution to social change 
in the Great Lakes Region of Africa. 
Th e two-year project involves the seven 

Guide and Scout Associations of Bu-
rundi, Democratic Republic of Congo 
and Rwanda, who are carrying out 
many practical activities including set-
ting up peace and reconciliation clubs 
for young people from diff erent ethnic 
backgrounds, and organizing peace 
and reconciliation days. 

Adapted from: 
http://www.wagggsworld.org/en/world

Vocabulary:
• Lack of = nedostatek (čeho)
• To revive = oživit, vzkřísit

• Assembly = shromáždění, valná 
hromada

• Literacy = gramotnost
• The disabled = tělesně postižení, 

invalidové
• To launch = zahájit, vypustit, odpálit
• Rural = venkovský, zemědělský, 

selský
• To combate = bojovat (proti, s)

• Prejudice = předsudek
• Reconciliation = usmíření

Guide Promise

On my honour and with God’s help,
I promise:
To do my best,
To serve God and my country,
To help others at all times, and
To keep the Guide Law.

Wagtail Promise

I promise to be faithful to God, to my 
parents, to the Law of the Pack, and to 
do a good turn every day.

Guide Law

1 A Guide keeps her word.

2 A Guide is loyal.

3 A Guide makes herself useful 
and helps others.

4 A Guide is a friend to all and a sister 
to every other Guide.

5 A Guide is polite.

6 A Guide loves and respects nature.

7 A Guide obeys joyfully and does 
nothing by halves.

8 A Guide is courageous and good 
tempered.

9 A Guide is thrifty and respects other 
people’s belongings.

10 A Guide is unaff ected and pure.

Wagtail Law

Th e Wagtail listens to the fully fl edged 
birds. Th e Wagtail does not pay too 
much attention to herself.
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VĚŠÁK
Tip na výrobu parádního a jednoduchého 
věšáku na vaše pohledy z cest, lístky s úkoly 
či jiné nepostradatelné drobnosti

Obr. 1: Na prázdninový věšák potřebu-
jeme zajímavý špalíček dřeva, pevnější 
drát (vázací 1,2 mm), kleště (nejlépe 
různé tvary a velikosti).

Obr. 2: Nachystejte si několik libovolně 
dlouhých „cik-caků“. Na záhyby použij-

te např. rukojeť vařečky, aby byl oblouk 
vždy stejný, a na obou koncích nechte 
volný kus drátku na dotvoření okrajů.

Obr. 3: Každá další řada by měla mít 
o 2 obloučky méně. Počet řad je na vás 
– čím delší špalíček, tím více může být řad.

Obr. 4: Přes pravítko nebo rukojeť va-
řečky ohněte spodní obloučky v jedné ro-
vině tak, aby byly vychýleny do prostoru. 
Ohněte si takto všechny vyrobené řady.

Obr. 5: První řadu háčků připevníte 
ke špalíčku delším drátem tak, že kaž-
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dý oblouček k němu „přišijete“ přesně 
v jeho prostředku.

Obr. 6: Postupně na každý háček jedné 
řady navěste háčky řady pod ní. Pokud 
to jde, háčky dole vždy mírně uzavřete.

Obr. 7: Z volných drátků po stranách 
řad si vyrobte ozdoby dle vaší fantazie 
– spirály, čtverce, skautské lilie – co-
koliv, co vás napadne. Nebojte se za-
pojit do zdobení třeba korálky nebo 
jiné doplňky.

Obr. 8: Nakonec z kousku drátu vy-
robte očko, které přidrátujete ke špa-
líčku v jeho těžišti tak, aby vám z vě-
šáku nic nespadlo. Pověste ho na zeď 
a dotvarujte dle potřeby.

Obr. 9: Věšák je hotový a připravený 
na vaše pohledy, ozdůbky a milé drob-
nosti (nejen) z prázdnin, které chcete 
mít pořád na očích☺. 

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

4 5

7 8

Tipy:

• čím pevnější drát, tím hůře se 
bude ohýbat, ale unese těžší před-

měty (klíče apod.) 

• zůstane-li na špalíčku pryskyřice, 
provoní vám věšák celý byt☺ 

• zkuste různobarevné kombinace 
– každou řadu z jinak barevného 

drátku
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O ZLÉ NEMOCI 
S DOBRÝM KONCEM

Jednoho pochmurného zimního večera 
jsme já a Marťan za tým KAPKY vyrazi-
li na návštěvu k rodině Vechetů. Věděli 
jsme, že jeden člen jejich rodiny v dět-
ství prodělal leukémii. Zajímalo nás, jak 
se na nemoc přišlo, jak probíhala léčba, 
jak tato událost ovlivnila život rodiny… 
Povídala si s námi i sama Fidli, která ne-
moc prodělala, ale hlavně její rodiče. 

Ahoj Fidli! Kolik je ti teď let?

Ahoj, je mi 17, teďka bude mi 18.

Kdy jsi prodělala leukémii?

Ve třech letech.

Měla jsi nějaké příznaky?

Rodiče: Poznali to ve školce, protože 
jim usnula po vycházce. Byla strašně 

unavená. Začala chodit v září do škol-
ky a paní učitelka nám říkala, že je to 
hrozně zvláštní, ale že by pořád spala. 
Zdálo se jim, že je i nějaká bledá. Za 
ušima měla zvětšené uzliny a zvětšilo 
se jí, pokud vím, i bříško. Šlo myslím 
o játra a slezinu. To byly prvotní pří-
znaky nemoci.

Jak jste to řešili?

Rodiče: Paní učitelka nám řekla, že 
máme jít za obvodní doktorkou. Tam 
jsme hned šli a – to si pamatuji velmi 

dobře – ta doktorka tvrdila, že děti bý-
vají bílé a unavené taky a že je vlastně 
úplně zdravá. Doktorka ve skutečnosti 
vůbec netušila, že by jí mohlo něco ta-
kového být. Ale pro jistotu nás tenkrát 
poslala na odběry. Tak jsem jeli, ještě 
ten den odpoledne, na pohotovost na 
odběry. Sestřička, která jí brala krev, ří-
kala: „Ta není zdravá. Uvidíte, že ještě 

dneska bude mít transfúzi.“ Večer jsme 
si zavolali pro výsledky a opravdu, ještě 
ten den ji vzali do nemocnice a dávali jí 
krev. To jsou takové moje první poznat-
ky. My jsme nic nepoznali. Je pravda, že 
bývala unavená, ale když s ní člověk žije, 
tak to ani moc nepozná. Spíš na to mů-
žou často upozornit druzí lidé, ale tře-
ba ta doktorka to taky nepoznala. Takže 
ono to asi není zas tak prokazatelné.

Od kdy myslíte, že byla Fidli nemocná? 

Rodiče: Ono to trvalo asi už od prázd-
nin, to byla na očkování ve třech le-
tech. Potom byla několikrát nemocná, 
měla různé virózy. A pak v září na-
stoupila do školky, ale vydržela tam asi 
jenom měsíc, možná čtrnáct dní.

A co se dělo potom?

Rodiče: Od té doby byla v nemocnici, 
tenkrát ještě dětská onkologie nebyla, 
tak skončila na interně. To nám dok-
torka volala, že se máme osobně do-
stavit, že s námi potřebuje mluvit. Že 
po telefonu to řešit nebude. Museli jsme 
přijít oba, aby nám přesně řekla, co je to 
za nemoc. Oznámení se řešilo v klidu, 
osobně, rozhodně ne po telefonu.

Od té doby zůstala v nemocnici?

Rodiče: Ano, nechali si ji tam. Ještě asi 
týden zjišťovali, jak ji budou přesně lé-
čit. Dali jí nějaké léky, aby to zastavili. 
Potom se delší dobu sledovaly odběry, 
aby se přesně zjistilo, co je to za druh 
leukémie a podle toho se nasadily už 
konkrétní léky. Léčba pak probíhala 
postupně v uzavřených cyklech.

Rozhovor s rodinou Vechetů o zkušenostech s leukémií

Čtyřletá Fidli
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Skautské prameny za 

www.skaut.cz/obchod

internetový obchod
skaut

Skautské publikace a propagační materiály na dosah myši...

Nepřeberná studnice 
nápadů a metodik klasic-
kého českého skau  ngu za bez-
konkurenční ceny. Slevy 60–80 %.

Akce pla   do 31. 8. nebo do vy-
prodání zásob.

Skautské prameny

Při nákupu nad 1500 Kč nepla-
 te ani poštovné. Všechny tyto 

akční nabídky pla   a můžete je 
využít zároveň!!!

Skautská praxe 1
Skautská praxe 2
Stezka zdatnos
Zálesácká praxe
Skau  ng
Vycházky, výlety a výpravy
Buď připraven
Náš poklad
Rukodělné práce
Skautské stavby
Drama  cká výchova

Využijte další slevy –
jen do 30. června !!!

Výhodné akční nabídky
poštovné zdarma•

výhodné balíčky•

dárky zdarma•

1+1 zdarma•

50% měsíční superslevy•

končí 30. června 2010

30 Kč
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Jak dlouho léčba trvala?

Rodiče: Nemoc byla intenzivně léčená 
asi rok, ale remisi uznali až tak po dvou 
letech. Tím, že léčba probíhala v cyk-
lech, tak byla Fidli zkraje 3 měsíce v ne-
mocnici. Potom ji pustili na 14 dní 
domů. Potom byla zase třeba dva týdny 
v nemocnici, týden doma. Vím, že byla 
doma na Velikonoce. To jí právě slezly 
vlásky, nosila kšiltovku, aby to schovala. 
To byla zrovna po chemoterapii, tak-
že měla strašně slabou imunitu. Měla 
zákaz chodit do jakéhokoliv prostředí, 
kde by se mohla nakazit třeba i je-
nom obyčejnou chřipkou. To, co je pro 
nás chřipka, to by pro ni byl třeba zá-
pal plic s vysokými teplotami. Ale vím, 
že v nemocnici jednou chytla nějakou 
virózu a byla týden v izolaci, měla vy-
soké horečky. Ani jsme tam za ní ne-
mohli na návštěvu. Tenkrát se naši far-
níci složili a koupili nám auto, aby-
chom ji mohli bezpečně převážet z ne-
mocnice domů. My jsme v té době 
auto neměli.

A jak se léčila?

Rodiče: Vyléčila se pouze chemote-
rapií, čili pomohly prášky a kapačky. 
Měla zavedený cévní katétr (umělou 
žílu) po celou dobu intenzivní léčby, 
takže přibližně rok.

A po těch dvou letech byla Fidli úpl-
ně vyléčená?

Rodiče: V nemocnici řekli, že je v re-
misi, a dál brávala nějaké slabší léky. Ze 
začátku chodila na kontroly často, ješ-
tě i teď chodí jednou za půl roku do ne-
mocnice na odběry. Jednou za rok bývá 
tak na 2 dny hospitalizovaná. Během 
té doby jí udělají všechny možné pre-
ventivní testy a vyšetření.

Odebírali ti někdy kostní dřeň?

Fidli: V rámci vyšetření ano, z hrud-
ní kosti a z páteře. Byl to pouze am-
bulantní zákrok, měla jsem to uspané 

jen lokálně. Teď to už všechno vozí na 
sál pod plnou narkózou. 

Máš nějaké trvalé následky?

Fidli: Mívala jsem problémy s imu-
nitou, ale teď už je to v pořádku. Trvale 
neberu ani žádné léky. Jen nesmím být 
dárcem kostní dřeně ani krve.

Prodělal leukémii ještě někdo z vaší 
rodiny, kromě Fidli?

Rodiče: Naštěstí ne, všichni jsme zdra-
ví. Leukémie nejspíš není dědičná.

Dozvěděli jste se, proč vlastně Fidli 
leukémii měla?

Rodiče: Doktoři říkali, že to mohlo být 
způsobeno tím očkováním ve třech le-
tech. Mohla být nějak oslabená, prý 
na to hodně působí i psychika. Nikdo 
nám ale nikdy nevysvětlil, jak to přes-
ně vzniklo.

Znáš, Fidli, KAPKU?

Fidli: Minulý rok jsem se do KAPKY 
zapojila s našimi vedoucími. 

Za rozhovor děkuje 
Jarmila Póčová – Jája (16 let), Brno

KAPKA
je humanitární akce Nadace pro 
transplantace kostní dřeně a Ju-
náka, svazu skautů a skautek ČR. 
Jejím cílem je pomoci lidem po-
stiženým nemocemi krvetvorby, 
například leukémií, a to jak zís-

káváním finančních prostředků, tak 
prezentací činnosti Nadace.

Letos se koná 
11.–13. 6. 2010

Více na 
http://www.skaut.cz/kapka/



MÁME JUNÁK, 
JAKÝ SI ZASLOUŽÍME… 

ZASLUŽME SI LEPŠÍ

Jak tak po očku sleduji zuřivé před-
volební zápolení udatných reků, mám 
trochu strach o věci příští, a to bez 
ohledu na to, jestli zvítězí Losna, nebo 
Mažňák. A přemýšlím, co můžu dě-
lat, abych tu obavu nemusel mít. Ať 
už to byl Joseph de Maestre, nebo Ni-
collo Machiavelli, kdo tvrdil, že „každý 
národ má takovou vládu, jakou si za-
slouží“, shrnul onen pán do téhle krát-
ké glosy kromě notné dávky cynismu 
i znepokojivě pravdivý fakt, že v ne-
malé části života máme většinu toho, 
co se s námi a naším okolím děje, ve 
vlastních rukou. A s tím souvisí i ne-
příjemný pocit zodpovědnosti, kte-
rý je s naším rozhodováním (ale i ne-
rozhodováním) spojen.

Ať se nám to líbí nebo ne, je Junák ob-
razem toho, jací jsme my, jeho členové. 
Hlavou se mi honí hromady více nebo 
méně vzrušených diskusí, které na to-
hle téma občas s někým vedu a všech-
ny bolesti, které při nich vyplouvají 
na povrch – od nepohodlných krojů 
po obraz skautingu navenek. Na dru-

hé straně pak stojí společná idea, snaha 
být lepší a předávat to, co jsme získali. 
To je Junák, jaký máme a jaký jsme ho 
společně vytvořili. A Junák, který mů-
žeme změnit.

Období sněmů sice přichází řidčeji než 
období dešťů, ale je to podobná chvíle. 
Junák se může zazelenat a začít rozkvé-
tat, pokud ovšem o to mají jeho čle-
nové zájem. Krom toho, že si určíme, 
jak budou vypadat naše střediska (což 
je nepochybně důležité), nastavujeme 
kormidlo směrem, kterým budeme mí-
řit další tři roky. Chápu, že košile je 
vždycky bližší než kabát, a proto se ne-
můžu nijak zvlášť zlobit na ty, kdo řeší 
hlavně problémy svých oddílů, a o to, 
co se děje „výš“, se zajímají jen zlehka 
nebo vůbec. Ale může mi to být líto, 
protože mi zároveň dochází, že když 
budou všichni přemýšlet takhle, bude 
náš Junák podle toho vypadat.

Kdo může při tomhle uvažování ze 
sněmového kolotoče vypadnout? Sku-
pinka značně různorodá a s motivací 

všelijakou. Určitě to budou ti, pro kte-
ré je místo na okrese či kraji otázkou 
prestiže, lovci funkcí a medailí, v lep-
ším případě uspokojení získanou funk-
cí, v případě horším dělající paseku 
cloumáni záchvaty svého ega. Ne-
výhodou demokracie a jejích principů 
je, že takto motivovaní lidé nejsou ni-
jak fi ltrováni a není žádný důvod, proč 
by měl být právě Junák výjimkou. 
Druhou skupinkou (a já doufám, že 
nemalou) budou „nadšení idealisté“ 
a „poctiví pracanti“, lidi, kteří chtějí 
něco změnit a posunout, díky Bohu za 
ně. No a nepochybně zbude místo pro 
pár lidí, kteří funkci vezmou „z musu“ 
nebo budou delegováni dle tradičního 
postupu „Chceš se zbavit blba? Vy-
kopni ho nahoru!“. Že je to nekorektní 
a zjednodušující? Ať!

Přesně tak totiž bude náš Junák vy-
padat, pokud budeme považovat prá-
ci v jeho vyšších složkách za problém 
někoho jiného. Zkuste nad tím pře-
mýšlet, až se budou ve vašem středisku 
vybírat kandidáti na sněm, ať už bude 

O příštím, třináctém Valném sněmu Junáka (15.–17. dubna 2011)

R
O
V
E
R
I
N
G

20



R
O
V
E
R
I
N
G

21

okresní, krajský nebo valný. Stejně tak 
jsou sněmy šance pro ty z nás, kteří 
mají pocit, že je potřeba v Junáku něco 
změnit, a chtějí pro to udělat víc, než 
jen plkat u kofoly, greny, piva… Nic 
z výše napsaného nemá žádným způ-
sobem urážet a snižovat tu obrovskou 
hromadu práce, kterou vykonávají lidi 
u oddílů a ani nezlehčuje fakt, že po-
dívat se nad úroveň každodenních sta-
rostí které doma mám není ani trošku 
jednoduché. Ale jen když to dokážeme, 
bude mít Junák šanci být tím, čím byl 
i v době svého vzniku – moderní vý-
chovnou organizací v tom nejlepším 
slova smyslu.

Způsobů, jak se můžeme zapojit, je 
obrovská spousta, bez ohledu na to, 
co a kdo v Junáku aktuálně dělá. Prv-
ní a nejjednodušší formou je zapojit se 
do předsněmové diskuse a vyjádřit svůj 
názor, pomoci ostatním najít téma, 
které je pro Junák důležité. Stejně dů-
ležité může být i bavit se s lidmi oko-
lo sebe a motivovat je k tomu, aby pře-
mýšleli o práci, kterou dělají, a o tom, 
jestli a jak ji mohou dělat líp. Nicméně 
klíčovým rozhodnutím, které za nás 
nikdo jiný neudělá, je stejně aktivní 
přijetí zodpovědnosti – tedy vybrat si 

téma, kterému se chci věnovat, od-
povídající funkci a (jakkoliv to slovo 
zní děsivě) KANDIDOVAT.

To, jak a kam bude příští roky Junák 
směřovat, je na nás – v téhle jedno-
duché větě je hodně odpovědnosti, 
ale i spousta příležitostí. 

Vítek Koutenský – Pudil (29 let), 
Nové Město na Moravě

za pracovní skupinu 
Náčelnictva Junáka pro VSJ

valny.snem@gmail.com

Foto: Jan Bičovský – Chosé

• Skautský svět a Skauting – 
červen 2010

• Skautská křižovatka: 
www.skaut.cz/krizovatka

• prostor pro předsněmovou diskuzi: 
Křižovatka > Služby > Komunikace > 
Diskuzní fórum > Valný sněm 2011

• místo uveřejňování informací: 
Křižovatka > Organizace > 

Ústřední orgány > Valný sněm
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Batohy do přírody

i do školy!
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7 návyků skutečně 
efektivních lidí

Pokud bych měl doporučit je-
den jediný knižní titul z oblasti se-
beřízení a vedení lidí, bude to ur-
čitě 7 návyků skutečně efektivních 
lidí od Stephena R. Coveyho. Kni-
ha pečlivě popisuje 7 klíčových do-
vedností a přístupů, které je po-
třeba si osvojit, pokud máme žít ži-
vot, jaký opravdu chceme. Autor tvr-
dí, že základem je proaktivní pří-
stup a převzetí zodpovědnosti za 
svůj život. Odtud přechází k schop-
nostem (sebe)vedení a (sebe)řízení, 
které úzce souvisí se stanovováním 
priorit – právě Covey proslavil ma-
tici plánování času. Druhá část kni-
hy se více soustředí na mezilidskou 
komunikaci. Vrcholným návykem je 
pak tzv. ostření pily, kterým se udr-
žujeme ve všestranné psychofyzické 
kondici a předešlé návyky posilu-
jeme. Řada roverů se s konceptem 

7 návyků… poprvé setkává na ně-
kterých skautských kurzech. Tam ně-
kteří litují, že se o tomto know-how 
nedozvěděli dříve…

Petr Kubera – Štafl ík (23 let), Praha

Psychologie v otázkách – 
Petr Bakalář

Jste tvořiví, máte rádi psychologii nebo 
byste rádi jen vyzkoušeli svůj psy-
chologický talent?

Tato netradiční kniha klade čte-
náři mnoho otázek týkajících se růz-

ných odvětví psychologie (obecná, 
vývojová, evoluční atd.) a zároveň 
na ně i poutavě odpovídá. Zajímá 
vás, proč máme občas pocit, že ži-
vot tak rychle utíká, proč jsme občas 
na veselých oslavách smutní nebo 
jaký vliv má reklama na naše roz-
hodování? Pak si knihu určete pře-
čtěte a zkuste si nad některými otáz-
kami zapřemýšlet hromadně – třeba 
v rámci svého RK.

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

Hott notes

Odevzdat referát ve škole, zavolat ba-
bičce k svátku, vyzvednout batoh 
v opravně, vrátit knížky do knihov-
ny… Spousta každodenních ma-
ličkostí, na které tak často za-
pomínáme, a pak je z nich najednou 
spousta malých nepříjemností, co 
nám kazí náladu a berou energii tolik 
potřebnou pro důležitější záležitosti. 
Jednou z pomůcek pro chorobné za-
pomnětlivce a roztržité hlavy, kte-
ré nota bene tráví spoustu času u po-
čítače, jsou magické lístečky hott no-
tes, elektronická to obdoba lepících 
poznámkových lístečků. Tyto barevné 
zázraky vám při každém pohledu na 
plochu všeho PC připomenou, co 
všechno byste měli udělat pro hladký 
průběh svého žití. K volnému stažení 
(i s návodem k použití) na 
http://www.hottnotes.com. 

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

Tipy, jak na priority v každodenním životě

www.junshop.cz

Ukázku z knihy najdete 
na webové adrese 

http://www.mgmtpress.cz/
ukazky/2387_navyku_

ukazka_www.pdf
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JUNmåj skautsky obchod...sssssseeeee   zzzznnnaa kkkaaammmii 

původní cena

990,- Kč0
původnd

KčKčKčKčččKčKčKKčKKKKKKKKKKKKKKKK
ddovoůvvvvůvvvvvvůvvůůvůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůpůpůůůůůůůpůppp ní c

990,-
ní cení cení nneeeeí cccííí

00000000000990990999999999999999999999999999999999
původní cena

1890,- Kč0
původnd

0 - KčKč- KKčKKKKKKKKKKKKKK
ddovoůvvvvůvvvvvvůvvůůvůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůpůpůůůůůůůpůppp ní c

1890,
ní cení cení cenneeeeí cccííí

0009000000009009999999899898988989898999898888888888888888888

původní cena

3190,- Kč0
původnd

0 - Kč- Kč- KKččKčKKKKKKKKKKKKKK
ddovovvvvůvvvvvůvvůůvůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůpůpůůůůůůůpůppp ní c

3190,
ní cení cení cenneeeeí cccííí

00090000000090099999999999119919199991111111111111131

y chod...www.junshop.cz
www.junshop.cz

vvvvvvv eeeeeeetttttnnnnn   tttáááábboorrooovvéééhhhoooo. AAA pppoookkkuuudd ccchhhhccceeeššš .

ssssss ttttttttvvvvvvvoooooojjjjjjjíííííí   JJJJJJJJJUUUUUUUUNNNNNNN  kkkkkkkaaaaaaarrrrrrtttttooooouuuu..

spacák Magnum

1550,- Kč

TRIČKO PEPEK A PEPIČKA
Jedinečná edice vodáckých triček určených pro milov-
níky šplouchání pádel vyrobená z v j mečně kvalit-

ního dvouvrstvého materiálu v gramáži 280g. 
ZA PARÁDNÍ CENU 420Kč

stan Bird 

2250,- Kč

ak ní  HUSKY produkty

ak ní zboží od Kalouge

akce trvá do 22.8.2010 nebo do vyprodání zásob

karimatka Flab

850,- Kč
ušetříš 140 Kč

ušetříš 340 Kč
ušetříš 940 Kč

Zákaznícká karta

JUN

ý i
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DROBNÉ DŮVODY K RADOSTI 

Důvod číslo jedna

Po dlouhých letech pokračujícího ubý-
vání členů Junáka se v roce 2007 ten-
to proces zastavil. Následující dva roky 
čísla stagnovala, jako by balancovala 
ve vratké rovnovážné poloze a rozho-
dovala se, jakým směrem se dále pus-
tí. Je skvělou zprávou, že změny v po-
čtech členské základny nyní směřují 
do plusových čísel: konkrétně přibylo 
cca 1 100 členů. To, že při počtu 2 168 
oddílů by to znamenalo přírůstek jed-
né poloviny člena na každý oddíl, nej-
spíše nebude správný způsob, jak na 
věc nahlížet. Lepší bude žít s vědomím, 
že těch 1 100 nových dětí by vytvořilo 
pěkných pár oddílů.

Důvod číslo dva

V roce 2010 je registrováno bez-
mála 2000 členů do šesti let. Můžeme 
spekulovat o tom, nakolik je to za-
příčiněno porodností v rámci skaut-
ské komunity. Jiné vysvětlení by bylo, 
že skautování je atraktivní i pro rodiče 
nejmenších dětí.

V zásadě však u všech věkových ka-
tegorií platí, že čím mladší kategorie, 
tím více registrovaných členů. Je dobré 
vidět, že nám zatím nikde neujel vlak.

Důvod číslo tři

Zvedl se počet registrovaných oddílů! 
Jinými slovy to znamená, že se zakláda-
jí oddíly nové. Je skvělé vědět, že krom 
neustálého rušení či slučování oddílů 
je někde tento trend opačný. Znamená 
to, že střediska, kterým se daří, mají 
tendenci růst. Bylo by moc fajn, kdyby 
to pokračovalo i v roce příštím.

Důvod k radosti pro rangers

V roce 2010 je registrováno 3 431 
rangers a 4 030 roverů. Znamená to 
mimo jiné to, že rangers rozhodně 
mají slušnou šanci, že mezi rovery na-
jdou toho pravého☺.

Důvod k radosti pro rovery

Naše rangers jsou rok od roku krás-
nější. To by bylo, aby nepřicházeli noví 
členové!

Důvod k radosti poslední 
a největší

Skauting není mrtvý. Junák má dobře 
našlápnuto to dalších let. 

Michal Malík – Krišot (20 let), Praha

Jak jsme na tom po letošní registraci

V roce 2010 je registrováno celkem 
45 254 členů. Z toho je celkem 
30 525 členů mladších 18ti let. 

Zaregistrovaných roverských 
kmenů je 221 a nezaregistrova-

ných bezpočet. 

Počty v  letech 2006 2007 2008 2009 2010

Kraje 14 14 14 14 14

Okresy 86 79 69 67 67

Střediska 526 516 507 500 497

Oddíly celkem 2273 2223 2197 2158 2168

Dětské oddily 1581 1534 1757 1511

Kmeny R+R 134 224 221

Oldskautské kluby 525 465 401 401 401

Členové celkem 44470 43989 44016 44104 45254

z toho žen 19948 19701 19724 19697 20025

z toho mužů 24522 24288 24292 24407 25229

Do 18 celkem 29678 29021 28601 28610 29303

z toho dívek 13936 13661 13422 13295 13409

z toho chlapců 15742 15360 15179 15315 15894

18–26 celkem 7380 7438 7498 7909 7608

z toho dívek 3255 3269 3325 3141 3422

z toho chlapců 4125 4169 4173 4768 4186

Dospělých celkem 14792 14968 15415 15494 15951

z toho žen 6012 6040 6303 6402 6616

z toho mužů 8780 8928 9112 9092 9335

Počty v  letech 2006 2007 2008 2009 2010

Členové celkem 44470 43989 44016 44104 45254

Počty v  letech 2006 2007 2008 2009 2010

Členové celkem 44470 43989 44016 44104 45254

Do 18 celkem 29678 29021 28601 28610 29303

Dospělých celkem 14792 14968 15415 15494 15951
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BUĎME LEPŠÍ

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by měl 
vypadat dobrý oddíl nebo středisko? Cí-
tili jste, že byste chtěli svůj oddíl nebo 
středisko zlepšit, ale nebyli si jisti, kte-
rou cestou se do toho pustit? Pokud jste 
byli nebo stále jste aktivní u oddílu či 
střediska, tak vás zřejmě tyto úvahy ne-
minuly. Určitě jste u toho vycházeli ze-
jména ze svých pocitů a osobních zku-
šeností. Nicméně co když někdo tyto zku-
šenosti nebo jasnou představu nemá?

V hledání odpovědí na tyto otáz-
ky a v cíleném zlepšování naší čin-
nosti by nám měl pomoci projekt 
„Hodnocení kvality“, který je sou-
částí strategické priority „Kvalita od-
dílové činnosti“ (společně s tzv. No-
vým programem) a který je jak na-

bídkou pro každého, tak výzvou pro 
celého Junáka. Tento článek je krát-
kým seznámením s tím, o co by se 
mělo jednat. Projekt bude mít široký 
dopad na celé hnutí, a tak by o něm 
měli mít všichni aspoň základní 
představu.

Hodnocení kvality je příležitostí říct 
si, co si představujeme pod kvalitou 
v Junáku, a vytvořit podmínky pro tr-
valou snahu o zlepšení kvality naší 
činnosti. Jedním z úkolů bude po-
psat, jak si vůbec představujeme kva-
litní oddíly, střediska a jiné jednotky, 
a následné používání různých nástrojů 
sebehodnocení, které nám pomohou 
zjistit, kde se oddíl nachází a jak se 
může zlepšovat. 

O projektu Hodnocení kvality – velké výzvě a nabídce pro celého Junáka

Jaký je smysl hodnocení kvality:

• chceme vědět, co to vůbec je 
„kvalita“ v Junáku

• chceme se sami podívat, jak nám 
to jde

• chceme zvyšovat kvalitu našeho 
hnutí

• chceme vědět, jak na tom jsme
• chceme pomoci těm, kteří jsou 

pozadu
• chceme se motivovat ke zlep-

šování
• chceme se mít o co opřít při na-

šem plánování
• chceme mít něco, co nám pomůže 

v řízení hnutí a jeho činnosti
• chceme být kvalitním hnutím



26

A
K
T
U
A
L
I
T
Y

Jak probíhá sebehodnocení

Do hodnocení se bude moci zapojit 
každá jednotka, která o to projeví zá-
jem. Průběh hodnocení si ukážeme na 
názorném příkladu oddílu, u ostat-
ních jednotek to bude probíhat ob-
dobně. Oddíl, který se do hodnocení 
rozhodne zapojit, dostane jednoduchý 
dotazník týkající se oddílu (např. jak 
funguje oddílová rada, kolik získal 
oddíl nováčků apod.). Tento dotazník 
vyplní celá oddílová rada společně. 
Na odpovědích se musí shodnout celá 
oddílová rada: diskuse nad otázkami 
je tedy dobrou příležitostí pozastavit 
se nad stavem oddílu a popřemýšlet 
o tom, jak to s tím jejich vlastním od-
dílem vlastně je. Odpovědi na otázky 
budou sestaveny tak, že ty odpovědi, 
na které oddíl „nedosáhne“, budou 
ukazovat cesty, v čem by se měl/mohl 
zlepšovat (tj. co by mohl udělat, aby 
v příštím ročníku hodnocení získal 
oddíl lepší výsledky). Výstupy hod-
nocení se z papírového dotazníku za-
dají do systému SkautIS, který je vy-
hodnotí. Jednotlivé otázky se za-
počítávají s různou váhou – jsou zo-
hledněna specifi ka oddílu (věkově ko-
edukovaný, vlčácký, …). Výsledkem 
bude informace, jak moc je oddíl per-
fektní/dobrý/slabší/v krizi a v kterých 
oblastech.

Projekt „Hodnocení kva-
lity“ v základních krocích

1. Shodneme se na tom, jak si před-
stavujeme kvalitní oddíl a ostatní jed-
notky – v roce 2010

2. Tyto obecné představy zpra-
cujeme do podoby konkrétních otá-
zek neboli kritérií (např. zmíněný 
bod „Oddíl má dostatečnou člen-
skou základnu…“ rozpracujeme tře-
ba do těchto kritérií: počet členů, dél-
ka členství, práce s nováčky, přechody 
mezi oddíly)

3. Každé kritérium rozpracujeme do 
čtyř úrovní (hodně slabá, slabá, dobrá, 
hodně dobrá). Úrovně poslouží k to-

mu, aby bylo možné určit, kde se od-
díl nachází a v čem se musí zlepšit, aby 
dosáhl na úroveň vyšší

4. Vytvořená kritéria podrobíme roz-
sáhlému připomínkování a testování, 
aby byla využitelná pro celého Junáka 
(v roce 2011)

5. K zavedení projektu nabídneme 
podpůrné nástroje: dotazníky, mo-
dul do SkautISu, metodiku, motivační 
prvky, podrobné vyhodnocení

6. Začneme nabízet možnost zapojení 
se do hodnocení kvality, a to kaž-
doročně v období červen až listopad 
(od r. 2012)

Jako motivační prvky připadají v úva-
hu např. zveřejnění perfektních oddílů, 
nášivka za účast v hodnocení, ocenění 
opakovaného úspěchu či dopisy sta-
rostům, že mají v obci kvalitní oddíl. 
Výsledky budou využitelné pro jed-
notlivé organizační jednotky i pro ce-
lého Junáka a budou pro ně platit jasná 
pravidla (např. že oddíly v krizi se ad-
resně nezveřejňují, že se všichni mohu 
podívat na hodnocení své nadřízené 
jednotky, …).

Hodnocení kvality vnímáme jako vel-
kou příležitost ujasnit si, co je pro nás 
v Junáku důležité, jaké jsou naše pri-
ority. Díky tomu se pak budeme moci 
lépe zaměřit na zlepšování kvality čin-
nosti našich oddílů a tím i jejího vý-
chovného dopadu na naše členy. Pojď-
me společně toto hodnocení nastavit 
tak, aby bylo nástrojem, který nám 
bude pomáhat být kvalitní organizací 
a prostě „být lepší“. 

Ondřej Kupka – Dick (30 let), Písek

zpravodaj VRJ pro program, 
šéf projektu „Hodnocení kvality“

e-mail: ondrej.kupka@vol¬ny.cz, 
tel.: 776 197 340

Foto: Tomáš Tkáčik – Rozum

Jednotky zapojené 
do hodnocení kvality

• družina
• tábor
• oddíl
• středisko 
• okres, kraj
• rádcovský kurz
• vůdcovský, čekatelský kurz
• instruktorská lesní škola
• ústřední orgány 

• Chcete se dozvědět více? 
Podívejte se na web hodnocení kva-
lity http://www.skaut.cz/kvalita, kde 
naleznete všechny informace o pro-
jektu a můžete se rovněž zapojit do 

diskuse a připomínkování

• Chcete se zapojit? 
Sledujte Křižovatku, kde jsou zve-
řejněny představy o kvalitním od-
dílu, družině, táboru, středisku 

a rádcovském kurzu coby náměty 
k diskusi celého hnutí

• Máte nápad na lepší název než 
„Hodnocení kvality“? 

Tak nám jej prosím pošlete, rádi 
jej uvítáme a případně samozřejmě 

i využijeme

.-./-.--/--.././/..../.-./.-/..././-.-//--/.-./-.-/./...-//-.-/..-/-.-/..-/.-./../-.-././/.../-.--/.-.///

FEZIRNV IBAR, KIRNRXSZNV AVOVMRMF Z KLHBKVNV HBIVN.

A=Z, B=Y, CH=C+H
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O VÝZVÁCH, ČÁSTI NOVÉHO 
ROVERSKÉHO PROGRAMU
Z deníku šéfa NRP

Je nedělní podvečer a chystá se jedna 
z mnoha porad jednoho z mnoha týmů 
vytvářejících Nový roverský program, 
a to konkrétně týmu připravujícího ná-
stroj Výzvy. Po krátkém úvodu, kon-
trole úkolů a shrnutí doposud od-
vedené práce se dostáváme k hlavním 
bodům programu – základní kostře 
Výzvy a osnově „návodu“, jak ji re-
alizovat v praxi. 

Obecně jsou výzvy osobními zkouš-
kami, v nichž jde o dosažení kon-
krétního cíle, který si volí sám rover. 
Aby to neměl ze začátku tak těžké, do-
stane možnost vybrat si z nabídky pře-

dem zpracovaných výzev. Ty se pak 
snaží krok po kroku naplnit. Později, 
až se rozhodne realizovat výzvy vlast-
ní, bude mít k dispozici metodiku, jak 
je správně sestavit. To, co je výzvou pro 
jednoho, nemusí být pro druhého. Vy-
lézt na skálu, přečíst anglickou knihu, 
naučit se vařit… to všechno jsou vý-
zvy. Podstatou ovšem je, zda jsou vý-
zvou právě pro mě. Všechny výzvy bu-
dou zařazeny do oblastí roverské cesty, 
což je systém, který má roverovi uka-
zovat, zda se rozvíjí rovnoměrně. Lézt 
na skály je sice výborné pro posílení fy-
zické a psychické vytrvalosti, ale po-
kud budu jen a jen lézt na skály a slo-

vo „Shakespeare“ budu považovat za 
sprostou nadávku, je někde něco špat-
ně. Výzva je vědomou zkouškou sebe 
sama. Konkrétní činnosti tedy před-
chází vytyčení cíle a plán, po splnění 
pak následuje refl exe a zhodnocení.

Končíme pozdě večer a mě ještě čeká 
cesta zpět do Brna. Ale odjíždím na-
bit energií z nadšení lidí pracujících na 
Novém roverském programu a s dob-
rým pocitem, že se věci hýbou správ-
ným směrem. 

Daniel Šobáň – Dan (24 let), Brno
daniel.soban@junak.cz

 INZERCE

NEPOTOPITELNÁ NEROZBITNÁ

ZET Advanced Boats

kvalita bez kompromisů

k a y a k s  |  c a n o e s

www.zelezny.cz
tel: 271 402 024
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LÁHEV

CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM
Nové Stezky pro vlčata 
a světlušky

Po více jak dvouleté práci týmu, který 
dával dohromady novou podobu úkolů 
a aktivit pro nejmladší skauty a skaut-
ky, po zapojení desítek lidí, rozsáhlém 
testování a připomínkování, po ná-
ročné práci mnoha ilustrátorů a gra-
fi ckého studia vám můžeme představit 
první ochutnávku „Stezky pro vlčata 
a světlušky“. Nová stezka pro vlčata 
a světlušky se blíží svému dokončení 
a čekají ji už jen doplnění a korektury. 

Zemřel skaut 
Otakar Motejl

Život Otakara Motejla je příkladem 
služby jakou občan, právník a skaut 
má prokazovat své zemi. Chlapeckému 
slibu, který kdysi dávno složil v praž-
ském 5. oddíle vodních skautů, zů-
stával věrný v dobách zlých i dobrých 
– v době komunistického bezpráví 
i při nápravě jiných bezpráví v době 
opět nabyté svobody. Možná, že prá-
vě na skautské pramičce či na táboře se 

naučil čelit klidem i dobrou náladou 
různým – tehdy spíše jen drobným 
– strastem, jež potkaly jeho posádku, 
a plnit i nepříjemné úkoly se zvlášt-
ním, lehce skeptickým humorem.

JUDr. Jiří Navrátil, 
přítel Otakara Motejla 
a místostarosta Junáka

Parlamentní volby a jak se 
k tomu staví skauti

28. a 29. května 2010 vyrazilo k Par-
lamentním volbám velké množství pr-
vovoličů a mezi nimi i celá řada skau-
tů. Případová studie ukazuje, že za-
tímco k volbám bylo připraveno jít 
58 % mladých, volební účast te-
enagerů-skautů byla předpokládaná 
dokonce celých 72 %. 

„Skauting podporuje vztah mladých 
lidí k demokracii – internetovými vol-
bami pro neplnoleté, samotným za-
pojením demokratických prvků do 
programu oddílů nebo diskuzemi s lid-
mi, kteří žili v totalitě,“ vysvětluje vý-
sledek výzkumu skaut a sociolog Mi-
loš Říha.

Na skautském internetovém serveru 
Teepek.cz mají teenageři šanci vy-
zkoušet si, jak volby a demokracie 
fungují, v tzv. ‚Teeposlaneckých‘ vol-
bách. Každý, kdo ještě nemůže volit, si 
mohl založil vlastní stranu, sepsat pro-
gram a shánět voliče. Proč se do pro-
jektu zapojit, popisuje 16letá Josefína 
Nedbalová z Prahy: „Každý zakladatel 
nebo člen ‚teepolitické‘ strany zjistí, že 
politika není zas tak jednoduchá a že 
nemá cenu na politiky nadávat. Lep-
ší je pro to taky něco dělat. A jít k vol-
bám je přece to nejmenší.“

Na otázku, zda půjde k volbám, od-
povídá další účastník teenagerských 

voleb, 17letý Lukáš Dořičák z Ve-
řovic: „Určitě půjdu k volbám, až budu 
moci. Od skautů se očekává, že budou 
zodpovědní – nejít k volbám je ob-
rovská nezodpovědnost. Proto si mys-
lím že nejen já, ale všichni rozumní 
lidé k volbám půjdou.“

Převzato z e-magazínu

SEV Kaprálův mlýn

ORJ Brno-město uspěla v Operačním 
programu Životní prostředí s projek-
tem Středisko ekologické výchovy Kap-
rálův mlýn. S podporou EU bude kou-
sek od Brna zrekonstruována skautská 
základna mezinárodního významu.

Základnu Mlýn provozuje Junák od 
roku 1993, kdy jej získal do pronájmu 
za symbolickou cenu 1 Kč ročně na 
99 roků od Zdeny Kaprálové, kte-
ré byla nemovitost vrácena v restituci. 
Bohužel nájemní vztah a soukromé 
vlastnictví neumožnovalo získání vý-
znamnějších fi nančních zdrojů na re-
konstrukci a budova přes velké množ-
ství dobrovolné práce stále chátrala. 
Po smrti Zdeny Kaprálové darovaly 
její dcery v roce 2007 mlýn skautům 
do vlastnictví. Podrobný statický prů-
zkum prokázal značné poškození nos-
ných konstrukcí a doporučil zásadní 
rekonstrukci objektu. Byla zpracována 



29

A
K
T
U
A
L
I
T
Y

studie nového možného využití a sou-
časně se hledaly fi nanční zdroje na re-
konstrukci. Na podzim 2008 padlo 
rozhodnutí vybudovat Středisko eko-
logické výchovy Kaprálův mlýn s vy-
užitím fi nanční podpory Operačního 
programu Životní prostředí. V led-
nu letošního roku byla podána žá-
dost a v květnu byl projekt schvá-
len k realizaci. Za podpory Evropské 
unie zde vznikne pobytové středisko 
s kapacitou 50 lůžek, sálem pro 100 
osob, učebnou, vlastní kuchyní a sa-
mostatnou jídelnou. K nemovitosti 
patří 4 ha vlastních pozemků. Stře-
disko kandiduje jako první v post-
komunistických zemích na zařazení 
do celosvětové skautské sítě středisek 
SCENES (Scout Centres of Excel-
lence for Nature and Environment). 
Partnerským střediskem pro certifi kaci 
SCENES je KISC. Kaprálův mlýn se 
tak stane centrem enviromentální vý-
chovy mezinárodního významu. Více 

informací o projektu je možné nalézt 
na www.kapraluvmlyn.cz

Duchovní obnova 
pro vedoucí křesťanských 
skautských oddílů 
a jejich pomocníky – 
22.–24. října 2010

Po úspěšných seminářích pro vedoucí 
křesťanských skautských oddílů, kte-
ré se uskutečnily v roce 2009 na Se-
verce u Olomouce a v Daňkovicích 
a letos na Posekanci u Litomyšle, při-
pravuje Odbor duchovní výchovy na 
22.–24. října 2010 už čtvrté setkání 
vedoucích křesťanských skautských od-
dílů a jejich pomocníků na Lipinách 
u Benešova. 

Tentokrát se bude jednat o skautskou 
duchovní obnovu, vedenou skautem 
a knězem, br. Krakym (Josef Glogar, 

SDB, kterého mohli někteří poznat 
v Posekanci). 

Kromě duchovně zaměřeného pro-
gramu bude čas i na sdílení zkušeností 
z našich oddílů, jistě zažijeme i spous-
tu legrace, jak se na správnou skaut-
skou akci patří. 

Program akce bude přizpůsoben tomu, 
aby mohli pohodlně dojet i účastníci 
ze vzdálenějších koutů naší vlasti (Os-
travsko a podobně).

Přihlášky je možné zasílat ihned, nejdé-
le však do 20. 9. 2010 na e-mailovou 
adresu dabrowski@email.cz (br. Voj-
těch Dabrowski). Více na http://kri-
zovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5094-
duchovni-obnova-pro-vedouci-krestan-
skych-skautskych-oddilu-a-jejich-po-
mocniky-lipiny-u-benesova/.  

Převzato ze Skautské křižovatky

 INZERCE
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A
kc

e 
pl

at
í o

d 
1.

 6
. d

o 
15

. 7
. 2

01
0 

ne
bo

 d
o 

vy
pr

od
án

í z
ás

ob
.

BLÁZNIVÉ LÉTO S

1.090 Kč
UŠETŘÍTE 400 KČ

Původní cena 1.490 Kč

1.290 Kč
UŠETŘÍTE 400 KČ

Původní cena 1.690 Kč
1 090 Kč1 090 Kč

Náplň: 2 x 150 g/m2 
Hollowfi bre, 4kanálkové  |  
Konstrukce: dvouvrstvá
|  Vnitřní materiál: 
Polypongee  |  Vnější 
materiál: 70D 190T 
Nylon Taff eta  |  
Příslušenství: kompresní 
obal  |  Hmotnost: 1680 g
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tí 
od

 1
. 6

ce
 p

la
t

FLAGON -Materiál: 18/8 ušlechtilá nerez ocel  |  
Objem: 750 ml Rozměry: výška 23 cm  |
 ø 7 cm  |  Hmotnost: 150 gTeplotní určení

Extreme tested Low comfort High comfort

-5°C -0°C +5°C

34 x 18 cm
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AKČNÍ
SET

Teplotní určení
Extreme tested Low comfort High comfort

-10°C -4°C +1°C

36 x 21 cm

1 290 Kč1 290 Kč

Náplň: 2 x 180 g/m2 
Hollowfi bre, 4kanálkové |  
Konstrukce:  dvouvrstvá |  
Vnitřní materiál: Soft 
Nylon |  Vnější materiál: 
70D 190T Nylon Taff eta |  
Příslušenství: kompresní 
obal |  Hmotnost: 1760 g

Ná lň 2 150 / 2
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FLAGON -Materiál: 18/8 ušlechtilá nerez ocel  | 

CRACK - Objem: 30 l  |  Hmotnost: 1180 g  |  
Rozměry: 53 x 24 x 25 cm  |  Materiál: 420D HD
Nylon / 200D Diamond Ripstop Nylon
s nepromokavou úpravou

batoh CRACK 30L
+ sportovní láhev
FLAGON
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  |  Hmotnost: 1180 g  ||  
5 cm  |  Materiál: 420D HD

nd Ripstop Nylon

b.1.990 Kč
UŠETŘÍTE 600 KČ

Původní cena 2.590 Kč
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Milá Jitko,

poslední dobou docela často přemýšlím 
nad naším posledním povídáním. Roz-
por, o kterém jsme mluvili, se mě za-
číná dotýkat čím dál palčivěji – myslím 
ten zvláštní nesoulad a nepoměr mezi 
tím, jak bychom žít chtěli a jak žijeme 
ve skutečnosti. Jistě, takhle řečeno je to 
možná až moc obecné, ale víš přece, co 
tím myslím: když jsme si tuhle v kme-
ni sestavovali žebříčky hodnot, tak i ta-
kový Chroust nebo Vilda, do kterých 
bych to úplně neřekl, měli „službu“, 
„přátelství“ a „pravdivost“ překvapivě 
vysoko a „počítačové hry“, které pře-
ce jsou ve skutečnosti hlavní výplní je-
jich času, překvapivě nízko. To by ješ-
tě sama o sobě byla jedině dobrá zprá-
va, že? Ale poté, co jsme pro poskládání 
druhých žebříčků už zadali kritérium 
„kolik hodin denně čemu věnuji“, tak 
se výsledky poněkud proměnily… Leh-

ce trapné na tom samozřejmě je, že ta-
kovou rozpornost člověk pozoruje 
i u sebe. Na jednu stranu mi připadá, 
že sklony pěstovat si v sobě tenhle roz-
por máme všichni – ale na druhou je 
přece zřetelné, že jsou lidi, kteří mu ně-
jak zvládají odolávat. Napočítal bych 
jich ale po čertech málo, i když Ty mezi 
ně bezesporu patříš. Čím to propána 
je, že víme, co bychom chtěli dělat a ja-
cí bychom chtěli být, ale neděláme to 
a nejsme takoví? Jak si to vysvětluješ 
Ty? A hlavně: co s tím, jak to změnit?

Nejdřív ale to, co napadá mě: pře-
devším soudím, že příčin je víc. Obá-
vám se, že tuhle „rozpojenost“ vědomí 
a činů naše doba prostě hrozně snad-
no povoluje, respektive že v současných 
poměrech ta rozpojenost vyplouvá na 
povrch ve zvýšené intenzitě. Zdá se to-
tiž, že jsme na takové rozpory dnes-
ka už docela zvyklí. Dřív by přece jen 

asi nešlo stát se tak snadno populárním 
politikem, přestože se moje sliby a sku-
tečné činy naprosto míjejí. Co tady vní-
mám jako dost markantní je to, že naše 
doba umožňuje v nevídané míře „žít na 
dluh“, a sice na dluh budoucnosti. Platí 
to jak pro peníze, tak pro ostatní zdro-
je: půjčujeme si bez ochoty splácet, a to 
s tím, že nakonec možná nebudeme 
muset platit my, ale až někdo po nás. 
To je ale přece dost neodpovědné, tak-
hle vypočítavě krást budoucnost těm, 
kteří teprve přijdou. A opravdu tím ne-
myslím jenom současnou ekonomickou 
krizi. Dluh, který u nás vznikl během 
padesáti let totality, zejména kulturní 
nebo mravní („kdo nekrade, okrádá ro-
dinu“), nesplácejí ti, kdo jej způsobili. 
Splácet jej teď musíme my, my se mu-
síme aspoň pokoušet vyrovnat ne-
vyrovnatelné a hlavně se zbavovat pi-
tomých přežitků z minulosti. Moc nám 
to ale nejde. Kolikrát jsem doma sly-

Co je důležité a co ne
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šel od rodičů: „Hlavně do toho nestrkej 
nos, není to tvoje věc. Tebe se to ne-
týká…“ a tak podobně. Jak se pak má 
tedy něco změnit k lepšímu, když si 
budou všichni hrabat jenom na svém 
písečku a okolí je nebude zajímat? 
U nás je to teď spíš naopak: když se ně-
kdo chce opravdu o něco zasadit, ostat-
ní ho označí za aktivistu a buď se mu 
vysmívají, nebo ho rovnou nenávidí. 
Vlastně tak problémy jen posouváme 
dál a jednou je přenecháme jako milé 
dědictví svým potomkům. Určitě nám 
za to budou vděční…

Nechci ale opomíjet vlastní slabosti. 
Na vině toho rozporu jsou taky úplně 
obyčejné věci jako slabá vůle, lenost, 
pohodlnost a neochota podstupovat 
nepříjemnosti. Když o něco vážnějšího 
usiluju, neustále se musím s něčím 
prát, zejména sám se sebou. Pamatuješ, 
jak jsme se bavili o tom, že naše ge-
nerace je kupodivu neuvěřitelně ne-
konfl iktní? Kdo má kupříkladu odvahu 
napomenout při čekání na autobus ku-
řáka, který smrdí na celou zastávku… 
Myslím, že ta nekonfl iktnost se pro-
jevuje i tady: člověk se vlastně vyhýbá 
sporům uvnitř sebe a dělá, jako by bylo 
všechno OK, i když není. No jo, ale 

programově se vyhýbat nepříjemnos-
tem přece neznamená nic jiného, než 
jen tak plout s proudem, říkat a dělat 
to, co se mi zrovna hodí, a ve fi nále být 
vlastně docela srab.

Tisíckrát by mi mohl někdo – zejména 
mezi skauty – pořád dokola omílat, 
jak je pro něj děsně důležitá poctivost, 
upřímnost nebo třeba právě ta roverská 
služba, a stejně mi to nebude znít vě-
rohodně, dokud k tomu nepřibude ně-
jaké stvrzení skutky. Je smutné, když si 
člověk myslí, že o tom, na co si vzpo-
mene jen při sestavování žebříčků, 
může říkat, že to patří mezi jeho pri-
ority. Mně přijde, že na to, co je pro 
člověka opravdu důležité, si nakonec 
čas vždycky najde. A protože si vždyc-
ky najdeme čas na spoustu blbostí, ne-
zbývá, než si přiznat, že blbosti pro nás 
leckdy jsou důležité. Tím se už vlast-
ně ten rozpor mezi vědomím a ko-
náním likviduje, nemyslíš? Ne že bych 
byl tedy s takovým závěrem spokojen, 
ale něco důležitého už proběhlo: po-
jmenování situace. Co je pak potřeba, 
to už asi není nutné nějak zvlášť zdů-
razňovat: prostě si jasně říct, co je dů-
ležité a co ne, označit blbinky za bl-
binky a už se jimi nezabývat. Anebo as-

poň ne na úkor těch důležitějších pri-
orit. No, snadno se to řekne, že… Já 
teď poslední dobou hodně myslím na 
lidi, jako je třeba náš bývalý prezident 
Havel. Ten přeci prosazoval ideály, jimž 
věřil, zcela neochvějně, i když mu za 
to hrozilo vězení. A neustoupil z nich 
ani před soudem, a tak šel prostě sedět. 
Když si na to vzpomenu, vždycky se na 
sebe rozčílím a říkám si: „Ty vole, tak 
někdo dokáže tohle a já tu jako houska 
sedím celý odpoledne u fejsbuku!“ No 
není to fakt trochu hanba? 

Já vím, že Tebe v tom asi umravňovat 
úplně nemusím. Ale ber to jako takový 
můj slib, že se sebou něco provedu. 
A máš právo se mi posmívat, kdykoli 
mě nachytáš, že jsem na svá vlastní slo-
va nějak pozapomněl. 

Těším se na Tvoji odpověď!
S přáním dobrých dní,

Tvůj VáCa

Václav Dostál – Václavka (20 let), 
Praha/Studénka

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

 Foto: Jakub Pejcal – Boby

TIP NA AKTIVITU VE VAŠEM KMENI

Fáze 1. Zkuste si na chvíli představit, 
že již nejste na světě, ale že jste pro-
žili plný a hodnotný život. Máte 
děti a dokonce i vnoučata, která na 
vás s láskou často vzpomínají. Zkus-
te si sepsat, čeho by si na vás v ide-
álním případě měli nejvíce vážit, na 
co by měli podle vašich představ nej-
více vzpomínat. Váš seznam pak 
zkuste v kmeni zkonzultovat s ostat-
ními, třeba přijdete ještě na další dů-
ležité body. Výsledek si pak na chvíli 
někam uložte: je to vlastně výčet pri-
orit, které jsou pro vás nejdůležitější.

Fáze 2. Jeden týden si pečlivě a co 
nejpodrobněji zapisujte všechny své 
činnosti, cokoliv, co plní obsah va-
šeho dne. Důležité je, o jakou činnost 
šlo a kolik času jste jí věnovali. Za-
měřte se především na svůj volný čas, 
tedy ten mimoškolní či mimopracov-
ní, na jehož obsah máte největší vliv. 
Ten „povinný“ si stačí zapsat jako je-
den blok, např. „7.30–14.00 škola“.

Fáze 3. Po týdnu proveďte součet 
a zjistěte, kolik procent času vám ta 
která činnost v týdnu zabere. Vý-

sledky jsou opět dobrým podkladem 
pro diskusi v kmeni. Odpovídá re-
alita výčtu z první fáze této aktivity, 
čili žijete skutečně podle svých pri-
orit? Proč a v čem se skutečnost od 
vaší představy odchyluje? Lze s tím 
něco provést – není to výzva k ně-
jaké změně? Kdo je na tom z kmene 
nejlépe? Není možné nechat se od 
něj v tomto směru „inspirovat“? 

Volně převzato z „Člověk a čas“. 
Petr Pacovský, GRADA Publishing, 
2006.
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O LÍTÁNÍ NADSVĚTELNOU RYCHLOSTÍ

Objev hyperfotonového motoru byl roz-
hodně nejvýznamnější minimálně od dob 
objevení elektrického proudu, možná do-
konce nejvýznamnější vůbec. Jak lidé rádi 
(a samozřejmě nepřesně) říkali, umož-
ňoval lítat „nadsvětelnou“ rychlostí a zde 
je třeba na chvíli se zastavit u fyzikálního 
jevu, jemuž se odborně říká dilatace času. 

Už stovky let (někdy od Einsteina) se 
mezi vědci ví, že tělesu pohybujícímu se 
vysokou rychlostí ubíhá čas pomaleji než 
jeho pozorovateli. Pohybuje-li se ovšem 
těleso rychlostí blízkou rychlosti svět-
la, ubíhá mu čas nekonečně pomalu, čili 

vlastně téměř stojí. Důsledky takového 
vynálezu byly nedozírné. Lidé najednou 
mohli procestovat celý vesmír a vrátit se 
na Zemi několik vteřin po startu. 

Pár měsíců od představení první hyper-
fotonové rakety ale zkrachovaly všech-
ny letecké společnosti, protože komu by 
se chtělo cestovat dvanáct i více hodin, 
když můžete být na druhé straně země-
koule v podstatě hned? Po čase se začalo 
mluvit o globálním ochlazování, proto-
že v důsledku zrušení všech spalovacích 
motorů rapidně pokleslo množství oxi-
du uhličitého ve vzduchu. Tvořily se le-

dovce, mořská hladina o několik de-
sítek metrů klesla a mnoho pří-
mořských letovisek najednou zůstalo 
na suchu, což způsobilo nevídanou 
ekonomickou krizi. Postupem času 
lidé přišli na to, že vlastně při letu ra-
ketou téměř nestárnou a mohou letět 
neustále. Z jednotlivých planet včetně 
Země se pak staly ostrůvky nabízející 
různé typy vyžití. 

Zastavit se někde znamenalo umí-
rat, lidé si tedy velmi vybírali, čemu 
věnují svůj drahocenný čas. Někteří 
to brali zodpovědně a rozhodovali se 
pro nejlepší planetu tak dlouho, až 
procestovali sto světelných let a ze-
mřeli dříve, než stihli cokoliv zažít. 
Zato ovšem přečetli všechny digitální 
knihy, které fi rmware rakety už z fab-
riky obsahoval. 

Poměrně často se létávalo ve sku-
pinách přátel. Domluvit se ve více li-
dech na výběru planety bylo ale po-
stupem času stále náročnější – vždyť 
šlo také o to nejcennější, co lidé měli 
– o jejich životní čas. Já sám si pa-
matuji rozpory mezi přáteli, z nichž 
jedny zajímala více planeta Aqua 
Furioso se svými divokými řekami 
a druhé zase táhla planeta plná lesů 

a plání Scherma Avventura, na níž se 
odehrávaly historické bitvy. Parta se 
nejdříve podřídila silnějšímu, ale po 
čase se rozpadla a všichni létali v ra-
ketách už jen sami – proč se s někým 
dohadovat a přít? 

Občas, ještě v dřevních dobách, se stá-
valy nepříjemné nehody. Malá planeta 
vyhlásila reklamní akci a v jedné vte-
řině na ní přistálo tolik zájemců, že se 
vychýlila ze své oběžné dráhy a všich-
ni návštěvníci tragicky zahynuli. V zá-
jmu všech bylo tedy nutné systém re-
gulovat. Zájemci o jednotlivé pla-
nety se museli nejprve online re-
gistrovat a rezervovat si místo. To ale 
nefungovalo dlouho. Záhy se objevili 
překupníci a rozbujel se černý obchod 
s rezervacemi. Nakonec tedy centrální 
server přiděloval registrovaným uži-
vatelům přesný čas a každý zájemce se 
musel podřídit jeho rozhodnutí. Ani 
to se ovšem neujalo – přetížené planety 
totiž byly pochopitelně zejména ty, 
které poskytovaly gastronomické nebo 
sexuální služby. A každý uzná, že při-
dělování jídla či milování na povel není 
zcela ideální… 

Problém se nakonec vyřešil sám tech-
nickým pokrokem: zpočátku jen ně-
kteří experimentátoři, posléze pak té-
měř všichni pořídili do svých raket za-
řízení, na které se napojili a které jed-
nak dodávalo tělu potřebné živiny, jed-
nak promítalo do vědomí člověka zvo-
lený program. Lidé tedy nemuseli vů-
bec nikde přistávat a přitom mohli ve 
snech zažívat všechno, po čem zrovna 
v daný moment zatoužili. A tak zkra-
chovaly všechny planety se službami 
a od těch dob létá vesmírem rychlostí 
světla spící lidstvo. 

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

IN
ZERCE 
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Vzhledem k tomu, že náplní času 
mnoha roverů a rangers je právě práce 
u oddílu, musí si členové kmene najít 
prostor, kde se nebudou křížit oddílové 
akce s akcemi kmenovými. Pokud to 
neudělají, budou postaveni před těžké 
dilema mezi oddílem a kmenem, jehož 
výsledkem může být buď nízká účast 
na kmenových aktivitách, nebo naopak 
odtáhnutí rovera od oddílu (což určitě 
není cílem žádného kmene).

Další překážkou může být příprava 
činnosti pro kmen, obzvlášť pokud 
všichni jeho členové zároveň chystají 
programy pro své oddíly (a nemají tím 
pádem náladu, chuť nebo čas vymýšlet 
další). Pro někoho zas může být pro-
blém připravovat program pro rovery 
z jiných oddílů, protože ti jsou zvyklí 
na jiné aktivity a baví je jiné hry. Tento 
problém má více řešení. 

Prvním je situace, kdy několik členů 
kmene nepotřebuje připravovat pro-
gram pro oddíly a plně se soustředí 
pouze na kmen. Toto řešení je prak-
tické a účelné: kmen má ucelený pro-
gram, který je pečlivě připravený, 
a protože ho tvoří užší skupina lidí, tzv. 

kmenová rada, je větší pravděpodob-
nost, že se na něm tvůrci shodnou. 

Dobrá, ale co dělat, když v kmeni 
všichni pracují u oddílů a nikdo se ne-
může stát roverem na plný úvazek? 

V tomto případě se nabízí model, kdy 
každý člen kmene připravuje malou 
část roverského programu, jejíž pří-
prava nezabere mnoho času. Toto ře-
šení se zdá být na první pohled ideální. 
Všichni se můžou věnovat oddílům 
a kmen má svůj program. Poměrně 
brzy ale vyletí na povrch mouchy: pro-
gram bude pravděpodobně neucelený 
a útržkovitý a červená nit bude při-
nejlepším potrhaná, přinejhorším bude 
chybět úplně. Programy chystané tím-
to způsobem bývají navíc často špatně 
připravené, protože se většina roverů 
bude chlácholit představou, že právě 
na té jejich části nezáleží. 

Třetí alternativa je úplně jednoduchá 
a lze ji pojmenovat třeba recyklace. 
Prostě vezmete hru, kterou jste hrá-
li na minulé schůzce se skauty (svět-
luškami, vlčaty, skautkami, …) a za-
hrajete ji s kmenem. Na první pohled 

se tato metoda možná zdá hloupá, její 
výhodou však je, že se dá použít prak-
ticky kdykoliv. Nebojte se, že by pro-
gram pro vlčata byl moc přímočarý 
a jednoduchý. I jednoduché hry snad-
no získají jinou formu, a mnohdy sta-
čí malá úprava pravidel, jako třeba za-
vázání očí nebo použití nohou mís-
to rukou, a obtížnost je rázem o ně-
kolik úrovní výše. Recyklace se dá vy-
užít i naopak – hru připravenou pro 
oddíl můžete předem otestovat na ro-
verské schůzce, a ještě se vám dostane 
kus cenné zpětné vazby k případným 
dírám v pravidlech.

Náš kmen je plný lidí zaměstnaných 
u oddílu, ale má pravidelné schůz-
ky. Co je u nás nepravidelné, je to při-
pravený program (rozuměj program 
vymýšlený primárně pro nás), a tak 
případná bílá místa řešíme recyklací. 
Není totiž úplně jednoduché přejít od 
připravování oddílové činnosti k vy-
mýšlení programu pro sebe. Musíte to-
tiž přijít s něčím, co bude bavit všech-
ny rovery, ne jen ty z oddílu, z něhož 
jste vyšli vy sami.

František Čech – Fanda (16 let), Praha

Jak spojit působení u oddílu s aktivitou roverského kmene?

ANKETKA

JAKUB HAJIČ – KUBA (18 let), Praha
ve vedení oddílu

Daří se mi to docela obstojně, ob-
zvlášť proto, že náš kmen je takový 
– no – relaxační☺. To, co mě na skau-
tingu naplňuje, je možnost být pro-
spěšný. Tuhle možnost vidím hlavně 

u oddílu, v kmeni hledám spíš „jen“ 
uvolnění a dobrou partu. A sklou-
bit tyhle věci není až tak složité, pro-
tože akce kmene s akcemi oddílu ko-
lidují málokdy – a když už, tak má 
oddíl přednost. Mé působení v kmeni 
je však vzhledem k mému pasivnímu 
přístupu časově dost nenáročné. 

Zkrátka a zjednodušeně: když oddíl 
(a i jiné věci) dovolí, jdu si do kme-
ne odpočinout. Kdybych však v kme-
ni měl být aktivním a iniciativním 
členem, asi by toho skautingem za-
braného času bylo na moje poměry 
opravdu hodně... 

Jak se Ti daří spojit působení u oddílu a u roverského kmene?
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Jak mnohým příjmení napoví, 
jsi vdaná za pravděpodobně nej-
zaměstnanějšího muže českého 
skautingu. Sama také aktivně skau-
tuješ. Lze to vůbec skloubit do-
hromady? Má dvojnásobná skautská 
domácnost nějaké speciální výhody 
a nevýhody?

Velkou výhodu vnímám v obrovském 
množství společných přátel, které 
máme právě díky tomu, že jsme oba 
dost aktivní. Nicméně u mě poslední 
dobou aktivita poklesla, myslím i na 
základě toho, že José má takové po-
volání. Je pak náročné najít si společný 
čas, když přes den je člověk v práci a ve 
škole a večer jsou různé porady. Takže 
potom i naše organizace času vyžaduje 
značné úsilí. Určitě jsem ale méně ak-

tivní i kvůli škole, která mě vyčerpává 
po stránce kreativního vymýšlení.

Dalo hodně práce, než jste našli ně-
jaký přijatelný společný režim? 
A stálo to ještě jiné ústupky než 
omezení tvých aktivit?

Nu, ono vymyslet přijatelný společný 
režim je ještě docela jednoduché, hor-
ší je ho potom i dodržovat. To pak 
jsou nutné ústupky z obou dvou stran. 
Důležitější je ale spíš organizace času 
– snažíme si plánovat porady nebo po-
vinnosti na stejný večer, abychom třeba 
ten další měli oba volný.

Máte nějakou konkrétní pro-
blematickou oblast, ve které je sta-
bilně hodně těžké ty dva nabité re-
žimy sladit?

Víkendy jsou nejnáročnější. Hlav-
ně proto, že v měsíci jsou jenom čty-
ři ☺. A vzhledem k tomu, že skauti 
mají čas převážně jen o víkendech, má-
lokdy se nám podaří mít víkend čistě 
jen pro sebe.

Čemu se tedy v současné době 
skautsky i neskautsky věnuješ? 
A kde se na tom pomyslném pri-
oritním žebříčku hodnot nachází 
skautské aktivity?

Momentálně jsem v týmu roverského 
lesního kurzu Svatoplukovy pruty, člen 
skautského sboru Cantuta a oldskaut-
ského kmene Stofka. Kromě skaut-
ských záležitostí se věnuji škole, která 
mi zabírá většinu mého volného času, 
vedení výtvarných kroužků, fotogra-
fování a všemožnému tvoření. Musím 
říct, že za poslední půlrok se mé pri-
ority mírně změnily. Je to hodně dané 

i typem školy, ve které jsem ve stálém 
kontaktu a spolupráci s lidmi a jsem 
nucena pořád něco kreativně vytvářet. 
Což jsem si dříve, při studiu výtvarné 
výchovy, právě vynahrazovala ve skaut-
ském prostředí. I když pořád vnímám 
skaut jako důležitou organizaci a vidím 
velký smysl v jeho výchově, tak je v tu-
to chvíli až za školou.

A měla jsi někdy období, kdy 
pro tebe skuting znamenal jednu 
z top-priorit?

Určitě. V době, kdy jsem pomáhala 
v oddíle, a nejvíc, když jsem začala při-
pravovat program pro rovery, nejprve pro 
náš roverský kmen a pak i akce celostátní.

Vybavíš si, kdy se to začalo měnit 
a proč?

Po ObRoku 2007. Věnovala jsem teh-
dy jeho přípravě příliš mnoho ener-
gie (skoro dva roky), která mi pak ne-
zbyla na školu, tu jsem dost zanedbala. 
A došlo mi, že je pro mě důležité ne-
jen abych dostudovala, ale že se musím 
v té škole i něco naučit.

Podle čeho si vybíráš, čemu věnuješ 
svůj čas? Dostávají se často do kon-
fliktu rodina, práce a zájmy? Je 
něco, co bys doopravdy chtěla dělat, 
a není na to čas?

Vybírám si primárně podle povinností 
a pak záleží na tom, jaké jsou potřeby 
okolí a na co mám ještě chuť a energii. 
Konfl ikty tohoto směru nastávají pra-
videlně tak jednou za týden ☺. A moc 
bych chtěla víc tančit a jezdit na koni. 

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

Rozhovor s Beruškou, činorodou ženou jednoho z nejzaměstnanějších mužů českého skautingu

VERONIKA VÝPRACHTICKÁ – 
BERUŠKA (25 let) 

momentálně zakotvila v Praze, ač 
kořeny má v Brně. Vystudovala uči-
telství výtvarné výchovy v Olomouci 
a nyní si doplňuje vzdělání v Pra-

ze na DAMU oborem Dramatická vý-
chova. Kromě studia vede kroužky 
výtvarné výchovy a tvoří, ráda čte, 
chodí do divadla, poslouchá hudbu 
a zpívá. A samozřejmě je skaut ☺.
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Jsme zmateni vždy, když kolem nich 
procházíme. Nevíme, kam s očima, 
v hlavě se nám splétají dohromady 
útržky společenských imperativů, otá-
zek po normalitě a po hranicích vlast-
ní tolerance – a už to, že nad nimi za-
čneme přemýšlet, nás sváže a vyrve 
z běžné spontaneity. Tak se začneme 
soustředit na svou chůzi nebo obrátíme 
myšlenky na práci, která na nás 
čeká. Nějak to zvládneme.

Vozíčkáři jsou i nejsou podobní 
každému z nás zdravých. Mají 
různá rodinná zázemí, různé ka-
marády, různé vzdělání, různé 
problémy a různý přístup k ži-
votu. Jedinou zásadní věcí se 
od nás odlišují – jednoduše ne-
mohou vykonávat některé čin-
nosti. Překvapí vás ale, jak málo 
jich je a jak velké množství čin-
ností dělat mohou a skutečně dě-
lají. Nicméně denně se setkávají s lid-
mi, vůči nimž je jejich pole možností 
stále ještě o něco menší.

Zdravý člověk má ovšem ruce vol-
né, možnosti neomezené a díky stá-
le se zlepšující dostupnosti čehokoliv, 
zejména informací a dopravy, čím dál 
tím neomezenější. Je to tak lákavé, 
a to zejména v mladém věku, sáhnout 
po všem, co se mu tak bezostyšně na-
bízí. Nabrat si toho na svá bedra co 
nejvíc, aby se snad nezdál jako lenoch 
či budižkničemu. V dnešní době je 
člověk člověkem skrze změny své oso-
by, skrze série rychlých úspěchů a do-
končených úkolů. Nic není nemožné, 
neoddělitelnou částí jakýchkoli ome-
zení je možnost jejich překonání. Po-
kud potřebujeme překonat vlastní 
tělo, máme zde kofein, paralen, bar-
bituráty. Pokud cokoli nevíme, po-
díváme se na internet s jeho nekoneč-
nými encyklopediemi a anonymními 
fóry a poradnami. Ba i vlastní názor si 

tam můžeme vyhledat. Všechny pře-
kážky překonáme. Jak byste se dnes 
tvářili třeba na někoho, kdo by tvr-
dil, že nikdy nenalezneme lék na ra-
kovinu? Že to z principiálních dů-
vodů jednoduše nelze? Zamysleme se 
nad tím – dokázali bychom se s tím-
to omezením, takříkajíc vlastní ne-
dostatečností, smířit?

Z rozhovorů s kamarády vozíčkáři 
jsem si odnesl jeden, možná trochu po-
vrchní, poznatek. Týká se jejich růz-
ných přístupů k vlastním omezením. 
Pracovně jsem si pro tyto přístupy vy-
tvořil dvě škatulky. První přístup je 
přístupem neobyčejně silným a od-
hodlaným, kdy se člověk na vozíku vší 
svou bytostí napíná k fyzickému vy-
rovnání se zdravým lidem. Tito lidé 
jsou obvykle neobyčejně úspěšní ve 
sportovních aktivitách – zejména to 
bývá plavání, ale i další disciplíny, na-
mátkou třeba rukodělné práce. Jenže 
bohužel často osobní štěstí těchto lidí 
závisí na momentálním umístění v ta-
bulce závodníků. A když pak jednou 
stanou na vrcholu… co potom? Ne-
poznáváme se v tom taky?

Druhý přístup asi neústí v to, co by 
dnes většina lidí popsala jako „plný ži-
vot“. Spočívá v přijetí fyzických ome-
zení jako něčeho, co je dané a ne-
měnné, nebo alespoň takové, že nemá 

smysl si s tím lámat hlavu. Spočívá 
v odmítnutí snah o kompenzaci a hon-
by za něčím stále lepším. Život je stej-
ně přesycen podněty tak, že je možné 
si nějaké vybrat a mít radost z toho, co 
mohu dělat bezprostředně. Tento pří-
stup jsem si pro sebe nazval „aktivním 
smířením“. 

Setkávání s vozíčkáři mě přinutilo za-
stavit se a trochu se poohlédnout po 
svých prioritách. Jako mladík špl-
hající pomalu na špici svých sil jsem 
velmi často ovládán pocitem nut-
nosti zvládnout veškeré problémy 
světa, dokonale a pokud možno sám. 
Technologické zázemí k tomu má 
každý průměrný Evropan i Ame-
ričan – je to ta lidská stránka, která 
se před nepřeberným množstvím cest 
musí sklonit. Přiznání si vlastní ne-
všemocnosti je velkým krokem do té 
pravé dospělosti a zároveň (poněkud 

technicky řečeno) skvělým stresovým 
fi ltrem, který člověku dovolí zjistit své 
silné a slabé stránky a podle toho vy-
ladit i svůj postoj k životu. 

Jiří Richter (21 let), Praha
Foto: Jakub Pejcal – Boby

K napsání článku jsem byl inspirován se-
tkáváním se s vozíčkáři – klienty ne-
ziskového občanského sdružení Ramus, 
které zajišťuje volnočasové aktivity pro 
(většinou dospělé) lidi s fyzickým a men-
tálním postižením, pomáhá při jejich in-
tegraci do běžné společnosti a jehož jsem 
členem. Lehké teoretické pozadí a ak-
tivační impuls mi poskytla přednáška 
o skotském psychiatrovi R. D. Laingovi 
na přírodovědecké fakultě UK.

Nejen o vozíčkářích a prioritách

www.ramus-os.cz 

Mít radost z toho, co můžu dělat bezprostředně
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Začněme obligátní otázkou: byla 
medicína „jasná volba“, náhoda, 
nebo obrat na poslední chvíli? Jaká 
povolání se vystřídala mezi tvými 
favority?

Medicína u mě byla jasná volba. Máme 
v rodině zájem o živé tvory, fungování 
věcí a biologii jako takovou, takže to 
na mě přešlo asi od mamky. Velkou 
roli samozřejmě hrálo i to, že ona sama 
medicínu studovat chtěla, ale nemohla, 
takže moje rozhodnutí přirozeně pod-
porovala. Chtěla jsem od začátku stu-
dovat v Praze, takže jsem se hlásila jen 
na pražské fakulty. Na konci gymnázia 
jsem sice měla hodně ráda i jazyky 
a bavila mě i novinařina, ale i tak jsem 
tenkrát nic jiného než medicínu v hla-
vě neměla. 

Takže jsi asi hodně intenzivně proží-
vala přijímací zkoušky, že ano? Nebo 
ne? Připravovala ses na ně (a jak)?

To se ví, že jsem je prožívala, a nejen 
já – celá rodina! Moje nevýhoda spo-
čívala v tom, že jsem maturovala kro-

mě dvou jazyků jen z biologie, zatímco 
v přijímacích zkouškách je důležitá ješ-
tě fyzika a chemie. Oba tyto předměty 
jsem se musela doučit tak, jako bych 
z nich měla maturovat, a kde není bič, 
tam není velká motivace, takže učeb-
ní morálka nebyla veliká a bylo to o to 
těžší☺. Protože ale na 1. a 2. LF (lé-
kařskou fakultu, pozn.red.) prodávají 
sady testů ke zkouškám i s výsledky, 
věděla jsem, na co se mám soustředit, 
a to mi práci dost ulehčilo. Na 3. LF se 
testy nezveřejňují, na webových strán-
kách mají pouze ukázky otázek z pře-
dešlých let, ale úroveň požadavků 
k přijímačkám na lékařské fakulty je co 
se týče biologie, chemie a fyziky prak-
ticky stejná. 

Vždycky jsem jako úplný laik bá-
dala nad tím, jaký je mezi těmi jed-
notlivými lékařskými fakultami roz-
díl: 1., 2., 3., … je vůbec nějaký? 
A na kterou jsi nakonec vyrazila Ty? 

Nejsi jediná, na tuhle otázku už jsem 
odpovídala asi milionkrát☺! Obec-
ný úzus je, že 1.LF je největší, pra-
cují v ní největší kapacity, vydávají nej-
více učebnic a cizinci ji považují za nej-
prestižnější, protože nese v názvu čís-
lo jedna. 2. LF je vzhledem ke své-
mu umístění (Motol) spojována s pe-
diatrií – dětským lékařstvím. Má zde 
mnohaletou tradici, takže se dá říci, že 
kdo má rád děti a chtěl by se ně ori-
entovat, bude tu k nim mít nejlepší 
přístup. Já jsem zvolila 3. LF. Hlavně 
proto, že je nejmenší a poskytuje pro-
to pocit rodinného prostředí, které je 
pro mě nesmírně důležité. Ne všude se 
mohou studenti pochlubit tím, že šli se 
svým profesorem po pitvě na pivo☺. 
Naše fakulta bývala fakulta hygienická 
a tento směr jí částečně zůstal, např. 
v intenzivní, ale výborné a zajímavé vý-
uce mikrobiologie nebo preventivního 

lékařství. Posledním důvodem, proč 
jsem se pro tuto fakultu rozhodla, bylo 
to, že nabízela reformované, „pro-
blematicky orientované“ curriculum 
(studijní program – pozn.red.) – a to 
zatím na žádné jiné fakultě není. Mys-
lím si ale, že nezávisí na čísle fakulty, 
ale na tom, co student od budoucí fa-
kulty očekává, a proto nelze říct, kte-
rá je ta „nej“.

A jaká byla Tvá očekávání? A jak to 
s nimi dopadlo poté, co se setkala 
s realitou?

Dost odlišná . Asi je to dané hlav-
ně tím, že na konci gymnázia je člo-
věk plný představ a ideálů – o tom, jak 
bude zachraňovat lidi, řešit globální 
problémy, léčit děti v Africe atp. Na-
konec to ztroskotá na konfrontaci s re-
alitou: nedostatek fi nancí na zaplacení 
vyučujících, kteří by se studentům vě-
novali, nedostatku učebního materiálu 
pro naše speciální curriculum, zma-
tek v organizaci, a s blížícím se koncem 
studia také fi nanční stránka věci – uži-
vím se? Mám šanci dělat to, co mě 
baví, nebo budu muset dělat obor, kte-
rý je dobře placený? Je toho dost, ale 
podle mě tyhle problémy řeší dnes 
i studenti jiných oborů… Jen u nás 
mediků je to vzhledem k investicím do 
studia (jak časovým, tak fi nančním) asi 
o dost palčivější problém.

Dostala ses někdy do fáze, že bys 
doopravdy vážně litovala, žes na 
medicínu šla?

Asi v loňském roce (4. ročník). První 
dva roky jsou u nás těžké, ale po jejich 
splnění na vás čeká začátek klinické vý-
uky – chození na kliniky, za pacienty 
… právě to, kvůli čemu jste na me-
dicínu šli, takže se těšíte. Jenže u nás 

Se Šamankou o studiu medicíny, ztrátě iluzí i touze zachraňovat

PETRA EISNEROVÁ – ŠAMANKA
běhá už 24 let po světě. Pochází 
a skautuje ve městě proslaveném 
akcí „Hopsa hejsa do Brandejsa“. 
Potkat jí můžete na stránkách 

Roverského kmene nebo na chodbě 
3.LF v Praze☺. Zbožňuje tanec, 
ruční práce a spřízněné duše 

z Fonsu – ročník 2007.
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časopis, 

který ti 

pomáhá 

vést

Nepostradatelný pomocník 

každého činovníka ve vedení 

oddílu a střediska. 

▶ instantní programy

▶ spolupráce s rodiči

▶ bezpečnost při činnosti

▶ právní poradna

▶ jak na stezku

▶ jak s oddílem do zahraničí

▶ jak sehnat kvalitní činovníky

▶ jak pracovat s dětskými časopisy

▶ jak využít kurzy

▶ termíny akcí

▶ inspirace odjinud

▶ jak motivovat děti

▶ potřebujete nováčky?

▶ střediskové revize

▶ jak propagovat skauty

▶ jak udržet skauty v oddíle

▶ kvalitní oddílová rada

Toto a desítky dalších praktických 

témat najdeš každé 2 měsíce 

v časopise Skauting. K objednání 

ve skautISu zdarma nebo za 10 Kč. 

S
tředisko bývá v Německu rozděleno na 4 
koedukované skupiny podle věku (vlčata, 
mladší skauti, starší skauti, roveři). Sku-

piny čítají i 16 členů a jsou vedeny dospělými. 
S družinovým systémem jsem se v Německu 
nesetkal.

S K A U T S K Ý  R O K …

Schůzky starších skautů a skautek trvají 1,5 
hodiny. Scházejí se na faře ve sklepě, kde mají 
uloženo i táborové vybavení. Středisko využívá 
i další společné klubovny, kuchyň či sál. Schůz-
ky „mé“ skupiny byly neobyčejně statické. Sko-
ro žádné hry, jen tu a tam nějaká nepohybo-
vá. Starší skauti většinou připravují programy 
a hodně diskutují. Celou schůzku klidně pro-
bírají, jak budou vypadat jejich skupinová trič-
ka. Oproti tomu schůzky mladších, které jsem 
navštívil, byly zábavné a plné her. V průběhu 
roku středisko pořádalo poměrně málo výprav 
do přírody, v Berlíně je přitom několik rozleh-
lých lesů.

Středisko Don Bosco se účastní mnoha ak-
cí své farnosti, např. před Velikonocemi skauti 
barví vajíčka, která pak rozdávají věřícím po 
bohoslužbě. O letnicích (přelom května/červ-

na) střediska DPSG z Berlína společně pořá-
dají čtyřdenní tábor.

V každém roce organizace DPSG vyhlašu-
je celoroční charitativní projekt. V roce 2009 
byl zaměřen na postižené děti. Šlo o to po-
znat a vyzkoušet si, jak žijí. Projekt byl spo-
jen s dobročinnou sbírkou na handicapované 
děti v Kongu. Líbí se mi otevřenost němec-
kých skautů – nejen světu, ale i novým nápa-
dům a přístupům: berlínské středisko Keltové 
má v repertoáru nejen německé a anglické, ale 
i ruské či makedonské songy!

… A  TÁ B O R

Letní tábory pořádá středisko jednou za dva 
roky. V letech, kdy se nekoná střediskový tá-
bor, vyrážejí jednotlivé skupiny na samostatné 
akce – třeba na mezinárodní tábor do Skot-
ska.

Měl jsem tu čest být přítomen skautskému 
slibu dvou skautek. Je zajímavé, že nerecito-
valy naučený text, nýbrž zformulovaly závazek 
vlastními slovy. Slavnostní obřad byl ale trochu 
odbytý: stáli jsme za táborem ve vyšlapaném 
kruhu trávy, místo slibového ohně jsme v ru-
kou drželi pochodně. Slibující skautky si ne-
přály přítomnost ostatních členů skupiny.

J A K  F U N G U J E  S T Ř E D I S K O

Tzv. Leiterrunde vedoucích z Don Bosco se 
konají vždy u někoho v bytě. Kolektiv vedou-
cích je mladý, převládají lidé od 20 do 30 let. 

reportáž

SKAUTING  24

Berlínský skauting

VOJTĚCH HOMOLKA – VLK 

(25 let)* 

je studentem historie 

na Filozofické fakultě UK 

a činovníkem hlineckého 

střediska. Dva semestry 

studoval v Berlíně.

Vojtech.Homolka@seznam.cz

VOJTĚCH HOMOLKA - 

VLK

Košile mají podobnou barvu jako naše. S krojem se někdy 

zachází jako s kusem hadru. Viděl jsem skautíka, který 

měl košili na zádech počmáranou různými podpisy. Holky 

chodí běžně s rozepnutou košilí. Leckdo má kroj odshora 

až dolů pošitý frčkami. Jednomu vedoucímu se na límci 

vyjímala nášivka Pilsner Urquell. Proč? Prý je to památka 

na návštěvu Plzně…

K šil jí d bK šil jí d b b j k š Sb j k š S k j ěkdk j ěkd

Ne každému se poštěstí poznat běžný skautský život v cizí 

zemi. Co se odehrává týden co týden na družinových 

schůzkách, jak vypadají střediskové akce? To vše 

prozkoumal Vojta Homolka – Vlk ve středisku Don Bosco.

záhlaví

www.skaut.cz/skauting

V Německu existuje několik 

velkých skautských organizací. 

Největší z nich jsou katolicky 

orientovaní Němečtí skauti 

svatého Jiří (DPSG), k nimž 

se hlásí přibližně 95 tisíc 

členů. Následuje evangelický 

Svaz křesťanských skautů 

a skautek (VCP), který má 

srovnatelně velkou členskou 

základnu jako Junák. Trojlís-

tek nejpočetnějších doplňuje 

Svaz skautů a skautek (BdP). 

Svazy jsou otevřené členům 

jakéhokoliv vyznání.
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Začátkem ledna jsme plánovali akce na celý 
rok. Porada trvala 3 hod. a panovala příjem-
ná tvůrčí atmosféra. Na první pohled bylo 
vidět, že vedoucí jsou dobrá parta. Patrně 
k tomu přispívá i to, že vedení vyráží dva-
krát ročně na společné víkendy – jeden pra-
covní, druhý zábavný. Výsledný plán byl na-
bitý –vedoucí středisku obětují hodně svého 
času.

Registrační poplatek činí 70 eur, z če-
hož se polovina odvádí vyšším organizač-
ním jednotkám. Další peníze na činnost 
Don Bosco získává z dotací a vlastním při-
činěním. Střediskové tábory jsou zčásti fi-
nancovány prodejem koláčů, do kterého se 
v jarních měsících zapojují všechny skupiny. 
Jiná střediska takto prodávají vlastní pohle-
dy nebo pomáhají zákazníkům u pokladny 
dávat zboží do tašek.

Z ÁV Ě R E M

Pokládal jsem si otázku, co bych chtěl změ-
nit, kdybych se v berlínském středisku an-
gažoval jako vůdce déle. Chtěl bych rozpo-
hybovat statické skupinové schůzky, kladl 
bych důraz na skautskou ideu a slavnostněj-
ší slibové obřady, podnikal bych víc výprav 
do přírody. A prosazoval bych, aby vedoucí 
nekouřili v přítomnosti dětí.

Své hostování u berlínských skautů pova-
žuji za přínosné. Vysoko hodnotím přede-
vším kamarádské prostředí a vážím si důvěry, 
kterou mi středisko dalo.  Doufám, že roz-
vineme spolupráci „mé“ německé skupiny se 
skauty z mého českého střediska. Už plánu-
jeme první společnou akci!

CO JE PŘÍZNAČNÉ PRO 

NĚMECKÉ SKAUTY?

Moje skupina po disku-

si odpověděla takhle:

sounáležitost s přírodou

ochota pomáhat

otevřenost světu

týmový duch

přátelství

angažovanost
Zažil jsem ve středisku velký projekt: velkolepou hos-

tinu o pěti chodech pro farníky. Několik měsíců ji při-

pravovala „má“ skupina, 4 schůzky malovala plakáty, 

vařila, další schůzku pro jídla vymýšlela originální 

názvy. 

V den D jsme od rána chystali předkrmy, polévky, ze-

leninové zákusky, hlavní jídla a sladké dezerty pro 36 

hostů. Servírované pokrmy měly takřka profesionální 

kvalitu. Starší skauti a skautky tak ukázali hostům, že 

se při schůzkách učí praktické věci, rozvíjí schopnost 

týmové spolupráce a ještě vydělají peníze.

Z žil j tř diZ žil j tř di k lký j ktk lký j kt lk l hlk l h
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je na konci 4. ročníku dost nehezká 
a stále ještě nedomyšlená zkouška, kte-
rá většině mediků dost zkomplikuje ži-
vot. Zjistíte, že ani medicína není tolik 
o znalostech, ale o štěstí, a najednou 
se není na co těšit. Život v nemocnici 
znáte, začíná to být rutina a čekají 
vás jen hordy zkoušek, testů a státnic 
a mezi tím není nic nového. Každý si 
to asi zažije jindy, v různé míře a ně-
kdy i víckrát, ale když se poohlédnete 
zpět, co všechno už jste prošli, bo-
jujete dál!

Zmínila jsi se o obavě z toho, že 
Tě možná neuživí obor, který Tě 
baví, a budeš muset jít dělat jiný, 
dobře placený. Který je ten, co 
bys chtěla, a který je ten finančně 
atraktivní?

Čím déle studuji, tím méně vím☺. 
Při vstupu na fakultu jsem měla jasno 
– chci dělat pediatrii! Přeci jen jsem 
skaut a mám k dětem blízko. Ale po-
stupem času jsem zjistila, že mě hod-
ně baví a zajímá psychiatrie, a během 
posledních letošních stáží se mi pro 
změnu zalíbila endoskopie, takže stá-
le mám nad čím přemýšlet! Co se týče 
těch fi nancí, tak obecně jsou výdělečné 
obory, které jde dobře spojit se sou-
kromou praxí a nadstandardem – kož-
ní, estetická chirurgie, dietologie, ale 
i gynekologie a porodnictví. 

Prozraď prosím nevzdělanému ja-
zykovědci, co znamená to tajemné 
slovo na „e“…☺.

Myslíš endoskopii? Jde o takovou tu 
nepříjemnou (ale velmi užitečnou) vy-
šetřovací metodu s takovou hadicí, 
ve které je světlo a zvětšovací optika, 
a tím vyšetřuješ různé prostory v lid-
ském těle. Ať je to žaludek, střevo 
nebo kloubní dutina.

Ach tak☺. A v jaké fázi studia se 
nyní nacházíš, co Tě ještě čeká? Co 
musíš udělat, než se začneš jed-
nomu z oněch oborů věnovat?

Až dodělám tento ročník, tak mě čeká 
poslední – 6. ročník. Pět státnic a na-
konec titul MUDr. Ten ovšem bez ates-
tace prakticky nic neznamená, tak-
že uvažuji o tom, že odjedu za atestací 
do Německa. Atestace znamená, že má 
doktor už dost zkušeností, aby nemusel 
pracovat „pod dohledem” a může si pří-
padně otevřít soukromou praxi. Kaž-
dý obor má navíc jinak dlouhou ates-
taci – neurochirurg se musí učit déle 
než jen samotný chirurg, takže samotná 
atestace, během které pracujete v ne-
mocnici, trvá kolem 4 až 7 let.

A jaká je Tvoje ideální představa 
o profesní budoucnosti, krom ates-
tace v Německu? Chtěla bys radši do 
nemocnice, nebo mít vlastní ordinaci?

Určitě bych ráda měla vlastní ordinaci. 
Být svým pánem je přeci jen jiné 
kafe☺. Ale do té doby mám před se-
bou ještě dlouhou cestu a stát se může 
ledacos. Dovedu si představit i prá-
ci v nemocnici, když tam bude dobrý 
kolektiv – ten někdy hraje stejnou roli 
jako peníze. Nedovedu si představit, že 
bych dělala tak náročnou práci někde, 
kde bych se necítila dobře! Medicína 
je hlavně o spolupráci, takže jakékoliv 
mezilidské spory se tam okamžitě pro-
jeví. A protože mám ráda lidi, tak pů-
jdu tam, kde mi bude fajn.

Co bys na závěr vzkázala případným 
zájemcům o medicínu z řad čtenářů 
Kmene?

Medicína je těžká. Ale rozhodně ne tak, 
jak si většina lidí myslí. Nejde o to, ko-
lik se toho musíte za těch x let naučit, 
ani o pohled na krev či „mrtvoly“. Me-
dicína je jako Cesta. Je o hledání rov-
nováhy mezi životem a smrtí, vzdo-
rování tvrdé realitě a pohledu do vlastní 
třinácté komnaty. Pokud chcete poznat 
sebe sama, jděte do toho! Medicína je 
totiž Výzva na celý život a ten, kdo vy-
trvá, se stane lepším člověkem.. 

Za rozhovor děkuje Veve – J.P.Poncarová 
(21 let, Louny/Praha)
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Burza knih ve Francouz-
ském institutu v Praze

Jako každoročně se v IFP (Institut 
français de Prague) koná 21.–22. 6. 
burza knih, a to přímo na dvoře IFP 
od 10.00 do 18.00 pod širým nebem. 
Můžete sem donést knihy, které máte 
již přečtené, a získat na oplátku Prous-
tovo Hledání ztraceného času či Pla-
tónovu Ústavu. K mání zde nebudou 
jen knihy ve francouzštině, ale také 
v češtině, samozřejmě s trochou fran-
couzské vůně. Více na www.ifp.cz.

Žebrácká opera 
v Národním divadle

Klasické dílo Bertholda Brechta a Kurta 
Weilla. Zápletka je jednoduchá, Polly, dce-
ra krále žebráků, se zamiluje do Macheata, 
krále všech lapků, zlodějíčků a prostitutek, 
ovšem jejich svazku není přáno a Pollyin 
otec, pan Peachum, se snaží dostat Ma-
cheata tam, kam patří, za mříže. Jestli se 
vše podaří, se můžete přesvědčit sami na 
reprízách 13. června či 7. září.
Toto představení vnáší na jevištní prk-
na kapku kapitalistického, zdravého, 
soutěživého humoru a pro mne lehce 
zarážející slovník nejenom mluveného, 
ale také hudebního projevu, tedy pře-
devším okrajové vrstvy jazyka, slangu, 
vulgarismů.Vřelý pohled i poslech.

Joanna Newsom – 
Have One On Me

Nová deska americké zpěvačky spat-
řila světlo světa po dvou letech ml-
čení. A to s ohlušující intenzitou – des-
ka hraje bez mála dvě hodiny, samotné 
skladby jsou rozloženy do tří disků.
Pokud bychom chtěli hovořit o ima-

ginativně audiovizuálním zážitku, ne-
budeme mít slov. Zpěvačka-harfenistka 
sama není ovlivněna žádným hudebním 
proudem či hudebním obdobím, obsa-
huje vše. Prolínají se zde africké perkuse 
s renesančními rytmy, klasickou harfou 
a intimní poezií. Šťavnatý zážitek!

Eva Skopalová – Efča (18 let), Praha

CocoRosie a jejich 
nové album Grey Oceans

Sestry Sierra a Bianka, otcem pře-
zdívané Rosie a Coco, vydaly své čtvrté 
album Grey Oceans. Album je stejně 
hravé a energické jako ta předcházející. 
V Grey Oceans se mísí Sierriyn oper-
ní zpěv s poetickým a melancholickým 

hlasem Coco. To doprovází zvuky hra-
ček, vidět je vliv hip hopu, ale i fre-
ak-folku. Album nese posmutnělý tón, 
je hodně intimní, přesto z něj ener-
gie jen sálá. Za doporučení stojí i jejich 
skvostný, imaginativní a lehce, 
ale vkusně kýčovitý videoklip k písni 
Lemonade. Ke kouknutí na 
http://vimeo.com/11650003 ☺. 

Dominika Potůčková – Julča (21 let), 
Brno

Údolí včel 
(František Vláčil, 1967)

Věrnost slibu, nebo věrnost sobě sa-
mému? Poslušnost, nebo svoboda? 
Vznešené cíle zasvěceného života, nebo 
obyčejné manželské štěstí? Krutá spra-
vedlnost, nebo lež z přátelství?

Mezi těmito protipóly se rozhodují dva 
hlavní hrdinové historického fi lmu Fran-
tiška Vláčila: Ondřej, který utíká z as-
ketického rytířského řádu zpátky domů, 
a jeho přítel Armin, který ho pronásleduje 
a chce jej přivést zpět na „správnou cestu“. 

Údolí včel není tak známé jako Mar-
kéta Lazarová, ale nenabízí o nic men-
ší porci mistrovské fi lmařské práce, 
skvělých hereckých výkonů (Petr Če-
pek, Jan Kačer, Věra Galatíková) a zá-
běrů-obrazů, které se neodbytně vra-
cí i po měsících. Vláčilova fi lmová ver-
ze románu Vladimíra Körnera je jed-
ním z opomíjených pokladů české ki-
nematografi e, který je nadčasový jak 
díky své úchvatné vizuální stránce, tak 
i pro závažnou a působivou výpověď 
o lidském životě, kterou podává. 

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

Tipy, jak si zpříjemnit červnové školní šílenství nebo jak si aktivně odpočinout o prázdninách



www.skaut.cz/obchod

internetový obchod
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Využijte naše slevy, 30. 6. končí následující akce:

poštovné zdarma•

výhodné balíčky•

dárky zdarma•

1+1 zdarma•

50% měsíční superslevy•

Konec června – konec výhodných akcí

Ekonomika neziskové organizace
(příručka pro hospodáře)

Stezky vlčat a světlušek 
45 Kč
Nováčci světlušek a vlčat
40 Kč

akce 
Skautské prameny za 30 Kč

Akce – originální dárky zdarma – končí 30. června 2010
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Skauting pro chlapce
Robert Baden-Powell
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Expedice Delta

Kouzelná lucerna

Skau  ng pro chlapce 
+ DVD
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+ dárek zdarma

Skau  ng pro chlapce

+ dárek zdarma

Se skautským pozdravem

Skautskou stezkou

+ dárek zdarmama

sleva 14 % sleva 15 %

sleva 14 % sleva 10 %

sleva 11 %
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AUTO*MAT ANEB RÁNO VSTANU 
A ZMĚNÍM SVOJE MĚSTO

Pražáci to znají. V našem překrásném 
městě je občas těžké žít: strašlivou do-
pravní situací, kvůli které se den-
nodenně srdcem Prahy prohání de-
setitisíce aut, trpí zdraví naše i zdra-
ví matičky stověžaté. Musíme dý-
chat tuny zplodin. Většina chodců 
se neustále musí přizpůsobovat men-
šině řidičů aut. Strategií magistrátu 
je ale usnadňovat pohyb skrze měs-
to automobilistům, namísto aby usi-
loval o jejich přesun mimo centrum 
(zmínit lze například ekonomicky ne-
transparentní a ekologicky nesmyslný 
projekt Blanka) a investoval do pod-
pory alternativních dopravních pro-
středků, jak je zvykem v kultivovaných 
západních metropolích. Ekonomická 
a lobbyistická síla voličů z řad řidičů 
totiž převyšuje vliv chodců a cyklistů. 

Nepoměr sil se rozhodla změnit sku-
pinka aktivistů okolo iniciativy Au-
to*Mat. Toto občanské sdružení si kla-
de za cíl „…podporovat a rozvíjet cyk-
listickou, pěší a veřejnou dopravu v Pra-
ze. Usiluje také o zodpovědné používání 
automobilů ve městech a zklidňování do-
pravy. Auto*Mat chce proměnit Prahu 

uzpůsobenou dnes spíše k autoprojíždění 
na město příznivější životu.“ (www.
auto-mat.cz). Pravděpodobně se ně-
kteří z pražských roverů již někdy zú-
častnili zřejmě nejviditelnější aktivity 
Auto*Matu – cyklojízdy. Právě poté, co 
se na podzimní cyklojízdě roku 2007 
projíždělo přes dva a půl tisíce lidí, se 
z Auto*Matu jakožto po několik let 
fungující neformální platformy pro 
pražské občanské aktivisty stalo ob-
čanské sdružení. 

Mezi pilíře činnosti aktivistů z Au-
to*Matu dnes patří kromě pořádání vše-
možných happeningů či festivalu „Za-
žít město jinak“ především předkládání 
odborných návrhů a vyjádření k pro-
blémům dopravní či urbanistické si-
tuace v Praze, péče o rozvoji sítě cyk-
listických stezek a tras, politický lob-
bing, práce s médii a vysvětlování do-
pravní problematiky obyvatelům města.

O dobrodružstvích, která tuto iniciativu 
provázejí, vypráví i stejnojmenný fi lm 
z roku 2009, jehož režisérem je jeden ze 
zakladatelů Auto*Matu – dokumenta-
rista Martin Mareček. Hravý snímek 

vypráví příběh celého sdružení – vývoj 
od občasných aktivistických výstřelků 
k soustavné, mravenčí práci a snaze 
o spolupráci s magistrátem či policií, 
kontrolování politiků či sbírání podpisů 
na petice. Film se také snaží odpovědět 
na to, zda je náš současný primátor spí-
še cyklista či populista…(?)

Především je ale osobní výpovědí 
o tom, jak se jeden člověk může poku-
sit změnit své okolí k lepšímu – o tom, 
co zaplatí a co získá. 

Jste-li pražští, lze Auto*Mat lze pod-
pořit podpisem petice, mailem, který 
odešlete svým zastupitelům, koupí trič-
ka, či pár hodinami dobrovolné práce. 
Nejste-li, vždycky můžete nechat auto 
doma a jít pěšky či jet na kole… ale 
hlavně je možno se zamyslet nad tím, 
jak můžeme změnit svoje město. 

Kristýna Drápalová – Kika (19 let), 
co má ráda svoje město

O pražské iniciativě, jenž může být výzvou nejen pro Pražáky

www.auto-mat.cz
http://www.automatfilm.cz/

1 Zručnost, dovednost

2 Podnebí

3 Sníst

4 Bourání

5 Nereálný plán

6 Souhrn schopností

KŘÍŽOVKA
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JAK SE VOLÍ VHODNÝ PARTNER?

Každý má svou tajnou představu 
o tom, jak by měl její či jeho vysněný 
partner vypadat. Měl by mít husté 
hnědé vlasy, modré oči, anebo by měl 
být raději bloňdáček? Intelektuál, ane-
bo pragmatik? Věřím, že nejednou se 
člověk zamiloval do někoho, kdo na-
prosto neodpovídal jeho představám, 
aniž by věděl proč.

Etologové či evoluční biologové se již 
dlouhá léta zabývají touto nelehkou 
otázkou a docházejí k překvapivým 
závěrům. Pro jejich pochopení je 
nutné zmínit dvě teorie, které jsou 
pro svět evoluční biologie velmi 
důležité.

Sobecký gen a Červená 
královna

První je „teorie sobeckého genu“, již 
shrnul Richard Dawkins v knize „So-
becký gen“. Navazuje na známou evo-
luční teorii Ch. Darwina. Jen zde 
již nejde o přežití silnějšího (adap-
tabilnějšího) organismu, nýbrž o co 
největší rozšíření genů jedince. Jsou to 
jeho geny, kterým záleží pouze na tom, 
jak se úspěšně rozmnožit. Přežití, na-
tož pak štěstí jednotlivce zde vůbec ne-
hraje roli.

Druhá teorie, nazvaná dle postavy 
z knihy Alenka v říši divů, Červené 
královny – „Red Queen“, se sna-
ží osvětlit původ lidské přirozenosti. 
Dle autora této teorie, Matta Ri-
dleyho, platí, že nelze pochopit 
lidskou přirozenost, dokud ne-
pochopíme její evoluci, a evoluci lze 
pochopit pouze porozuměním vývoji 
lidské sexuality. 

„Je nutné stále běžet, abychom zů-
stali na stejném místě,“ řekla právě 

Červená královna Alence v říši za zr-
cadlem… Stejně tak fungují i ony 
– sobecké – geny. Geny lidské, zví-
řecí, rostlinné. Geny predátorů, pa-
razitů i jejich hostitelů. Všichni chtě-
jí přežít a rozmnožit se. Parazit musí 
být o krok napřed, aby přežil. A po-
kud se rozhodne běžet (vyvíjet) rych-
le, jeho hostiteli nezbude nic než bě-
žet alespoň stejnou rychlostí jako jeho 
nepřítel, aby také přežil. Princip této 
knihy se nepochybně promítá i do 
běžného života. Zjednodušeně řečeno 
– stále nám jde někdo (= paraziti) po 
krku, jen k tomu používá stále lep-
ší a lepší zbraně a to, že stále žijeme, 
znamená, že jim (těm zbraním) do-
kážeme odolávat. 

Hezky to také ilustruje věta z kni-
hy „Jak se dělá evoluce“: „Na počátku 
byla jemná křehká bylinka, kterou ob-
čas někdo sežral; na konci je trnitá a je-
dovatá obluda, kterou také občas ně-
kdo sežere.“

A jak se tedy tyto teorie promítají do 
našeho života? Aniž si to uvědomuje-
me, tento boj člověka (a nejen jeho) 
s parazity ovlivňuje naše chování při 
výběru partnera. To, že jsme dvě růz-
ná pohlaví, nás staví do dvou pozic: sa-
mec = svůdce a samice = ta, která si vy-
bírá. Obě dvě pohlaví mají za svůj ži-
votní cíl se rozmnožit. Zatímco sa-
meček má materiálu na rozdávání, sa-
mička musí pečlivě zvážit, jací potomci 
by spojením s konkrétním samečkem 
vznikli.

„To mi nevoní!“

V boji proti parazitům hraje velkou 
roli imunitní systém, jehož podobu 
máme do jisté míry v genech. Protože 
při pohlavním rozmnožování dochází 

k mísení genů obou rodičů, je pro sa-
mičku výhodné, aby její partner měl 
imunitní systém co nejvíce odlišný. Vě-
decké výzkumy prokázaly, že velkou 
roli hraje při výběru partnera čich. Ně-
který zpocený chlap ženě voní, jiný 
ne. A čím víc muž ženě voní, tím od-
lišnější má svůj imunitní systém a tím 
variabilnější imunitní systém budou 
mít i jejich potomci. 

Do této hry zasahuje také sobecký gen, 
který zas ženu nutí podvědomě pre-
ferovat muže úspěšné i u jiných žen. 
Potomci mužů, kteří se líbí mnoha že-
nám, mají velkou šanci, že i jejich sy-
nové budou pro ženy atraktivní a bu-
dou tak mít větší šanci úspěšně se roz-
množit a šířit geny dál.

Výsledky vědeckých testů ukazují, že 
vrozenou schopnost žen vycítit gene-
ticky vhodného partnera by mohlo na-
rušovat užívání antikoncepce. Ženy mo-
hou považovat za atraktivní i muže, kte-
ří by jim jinak za normálních okolností 
vůbec nevoněli. V dnešním světě mo-
derní medicíny není odolnost vůči pa-
razitům zas tak velký problém. Ty mo-
hou spíš nastat, kdy žena antikoncepci 
brát přestane a hladina hormonů se vrá-
tí do normálních hodnot. Co když žena 
zjistí, že jí partner vlastně vůbec nevoní?

Čich není jediným kritériem pro vý-
běr partnera. Stejně tak samečci hra-
jí aktivní roli a snaží se samičky pře-
svědčit o své dokonalosti. Nebojí se při 
tom dokonce lhát a skrývat své vady. 
Samozřejmě, i oni mají své preference 
při výběru partnerky. Ale o tom zas ně-
kdy příště! 

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

Několik postřehů evolučních biologů
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DOMÁCÍ SEBEZPYTOVÁNÍ

Při prohlížení/čtení vaší knihy čte-
nář nalézá spousty nápadů pro še-
trnější život. Od vydání uplynuly již 
tři roky. Přišla jste za tu dobu na 
nějaké nové podněty k šetrnějšímu 
životu?

Nová inspirace sem tam přichází. 
Upravila jsem za tu dobu několik po-
stupů, více či méně. A až teď, po té 
delší pauze, připravuju upravené vy-
dání „Sebezpytu“, a to i vzhledem k to-
mu, že stále po kouskách a velmi po-
malu provádíme rekonstrukci bytu, 
v němž se všechno odehrává. 

Je alternativní přístup k životu va-
ším hlavním tématem, nebo byl 
pouze tématem jedné (diplomové) 

práce a již se jím nezajímáte? Jaká 
témata jsou pro vás stěžejní?

Mě hledání a zažívání alternativ pořád 
moc baví. Ale pravdou je, že jsem od 
diplomky podobnou věc nezpracováva-
la. Můj život se kolem tohoto tématu 
točí neustále, ale hlavním pracovním 
tématem zatím bohužel není.

Můžete porovnat způsob vašeho ži-
vota a života lidí ve vašem okolí? 
Existuje více cest?

Nemyslím si, že bych žila nějak vi-
ditelně jinak než ostatní. Můj způsob 
života mě nijak výjimečně neomezuje 
a není nepohodlný, spíš se mi to zdá 
naopak, v tom bude možná ten roz-
díl – nepřidělávám si nadbytkem nad-
bytečné starosti. 

Cesty vidím jen dvě: jednu čistě kon-
zumní, druhou čistě alternativní, a ty 
se vzájemně prolínají jako černá s bí-
lou. Množství šedých odstínů = množ-
ství životních přístupů. 

Podle mého názoru je vaše dílo ve-
lice nadčasové, ale co vy osob-
ně – přehodnotila jste některé své 
přístupy a postoje?

Je pravda, že ty recepty jsou hodně 
nadčasové, většina z nich asi nezestár-
ne, ale rozhodně ne mojí zásluhou. 
Rčení, že v jednoduchosti je síla, ne-
platí jen pro vizuální komunikaci a de-
sign, je to myslím platné i pro oby-
čejnou údržbu domácnosti a těla a vů-
bec pro způsob života. Tím nechci říct, 
že bych si život uměla pořád jen usnad-
ňovat, někdy je to právě naopak a dost 
si ho komplikuju☺.

Domácí sebezpytování je na denním 
pořádku. Spíše na tom, co už mám 
ustálené, stavím nějaké vychytávky 
a sem tam vylovím nějakou pro mne 
zajímavou „novinku“ a pokouším se 
jí do toho systému naroubovat. Jde to 
všechno tak nějak přirozeně, prostě to 
funguje.

Plánujete další knihu?

V budoucnu bych ráda navázala dal-
ším záznamem alternativ, tentokrát 
v pečování o nového člena rodiny. 
Miminka a to všechno okolo nich mě 
hodně zajímá a mám možnost sledo-
vat a vstřebávat, jak to chodí u mých 
přátel a známých, kteří už čerstvou 
rodinu mají. Takže až si to sama vy-
zkouším a zažiju na vlastní kůži, chtě-
la bych zpracovat pokračování 
„Sebezpytu“. 

Prozatím ale tohle téma bude ještě ně-
jakou dobu u ledu. 

Za rozhovor děkuje 
Eva Skopalová – Efča (18 let), 

Praha

Rozhovor s Magdalenou Kalistovou, autorkou knihy „Můj domácí sebezpyt“, 
o které jsme psali v minulém čísle

MAGDALENA KALISTOVÁ (30 let), 
absolventka střední výtvarné ško-
ly Václava Holara, v roce 2007 di-
plomovala v ateliéru Tvorby pís-
ma a typografie na VŠUP v Praze. 
Diplomová práce – autorská kni-
ha Můj domácí sebezpyt (prak-

tické a vyzkoušené návody pro eko-
logicky citlivější péči o domácnost) 

byla vydána nakladatelsvím Re-
volver Revue ve spolupráci s VŠUP 

v Praze.
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FUJ, PLEVEL!

Zaplevelená zahrádka rozhodně není 
dobrou vizitkou žádného pěstitele. 
V minulosti se vynaložila spousta ener-
gie na vyvinutí metody čištění osi-
va, která by redukovala množství ne-
žádoucích druhů na minimum. Což je 
samosebou v pořádku, na poli má růst 
obilí a ne nevzhlední (a z ekonomic-
kého hlediska také bezvýznamní) pří-
živníci. Ale při pohledu zblízka jsou to 
vlastně moc pěkné a zajímavé rostliny.

Kde se plevel vzal?

Je důležité si uvědomit, že rostliny se 
plevely staly teprve díky lidem a pře-
chodu na zemědělství, kdy lidstvo za-
čalo cíleně narušovat, kypřit a později 
i hnojit půdu, čímž připravilo ideální 
podmínky pro druhy, kterým tato sta-
noviště vyhovují. Původně tyto dru-
hy rostly například na stepích, stráních 
či krajích skal, ale poté, co objevily lu-
xus obdělávaných polních ploch, začaly 
člověka provázet a z(ne)příjemňovat 
mu okolí, až se na člověku staly zce-
la závislými.

Do kategorie plevelů spadá spous-
ta rostlin. Od nízkých po vysoké, pla-
zící se po zemi či šplhající po jiných. 

Květy mají jak výrazné a barevné, tak 
drobné, téměř neviditelné. Ale spoustu 
vlastností mají společných. Povětšinou 
to jsou druhy rostlin, které mají rády 
dostatek slunce a neumí se vypořádat 
s konkurencí. Kvetou nejraději zjara, 
kdy vyseté obilí či jiná plodina teprve 
klíčí, popř. naopak po sklizni, kdy mají 
dostatek prostoru, slunce a opylovačů, 
aby mohly úspěšně vytvořit zásobu se-
men do příštího roku. Proto také nej-
více hýří barvami příkopy ohraničující 
obilná pole, místa, kde se otáčí trak-
tor, nebo stržený kraj. A uznejte, že 
rozkvetlé rudé vlčí máky, modré chr-
py, barevné violky, drobné drchničky 
a rozrazily či majestátní koukol si han-
livé označení nezaslouží.

„Trade off“ – aneb nic 
není zadarmo

Dalším společným znakem téměř 
všech druhů plevelů je krátký ži-
votní cyklus a vysoká produkce se-
men. Tento životní styl se perfektně 
hodí do prostředí, kde dochází k čas-
tému narušování (motyka, traktor, zá-
plava) a je označován jako „r-stra-
tegie“ (viz rámeček). Velké množ-
ství semen se dobře rozptýlí po oko-

lí, a je tedy velmi vysoká šance, že ale-
spoň nějaké dopadne na vhodné mís-
to a zajistí přežití rostliny do příš-
tí sezony. Aby se semena dobře šířila, 
musí být malá a lehká (velká a těžká 
zas tak dobře nelétají). Avšak malá se-
mena v sobě nemohou mít dostatek 
zásobních látek, které by zajistily pod-
poru při klíčení v ne zcela ideálních 
podmínkách, a proto musí doufat, že 
dopadnou do správné půdy (tedy tam, 
kde bude akorát vlhko a teplo, při-
měřené množství živin a málo jiných 
rostlin, které by stínily). 

Bylo nutné se tedy rozhodnout, čemu 
dát přednost. Velká semena mají dost 
zásobních látek, aby vyklíčila i v mé-
ně příznivých podmínkách a obstála 
konkurenci o světlo. Na druhou stra-
nu, velké semínko je těžké, nelítá tak 
dobře a dopadne nejspíš jen kousek od 
mateřské rostliny, kde však hrozí vy-
tržení semenáčku či rozjetí traktorem. 
A produkovat hodně velkých semen je 
zas velmi energeticky náročné. Na tuto 
druhou strategii vsadila chrpa modrák 
nebo koukol – produkují velká a těž-
ká semena, která mají přibližně stej-
nou váhu jako obilky a nechají se skli-
dit spolu s úrodou, napřesrok zas vysít 
a tak pořád dokola…

Je plevel v záhonku či na polích dobrý, či špatný? A je opravdu nutné se ho zbavovat?

Chrpa modrák, vlčí mák, rmen a svízel při kraji ovesného pole Koukol polní – krásný květ ukrývající jedovatá semena
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Mít, či nemít rádi?

Důvodem, proč netrpět plevel (po-
mineme-li fakt, že se někomu zdá ne-
estetický ☺), je především ten, že kon-
kuruje ostatním rostlinám, kvůli kte-
rým si dáváme tu práci s obděláváním 
polí a okopávání zahrádek. Okrádá je 
o vodu, o živiny a také o světlo. Může 
přenášet některé choroby anebo vy-
pouštět jedovaté látky do půdy. Reálné 
nebezpečí hrozí v případě koukolu, je-
hož semena jsou jedovatá – kvůli nim 
tato krásná kytka upadla v nemilost. 

Na druhou stranu nelze nevyzdvihnout 
ani pozitivní vliv, protože tyto rost-
liny zpevňují půdu a napomáhají pro-
vzdušňování, slouží jako pastva pro 
včely a také pro oko, neboť mají určitě 
i estetický vliv v krajině.

S plevelem na věčné 
časy…?

Plevel, jako r-stratég, se sice tvá-
ří jako věčný společník, kterého ne-
lze vymýtit, ale není to zcela prav-
da. Lidstvo se s jejich přítomností 
sice smířilo, ale některým druhům, 
jako je již výše zmíněný koukol, to 
nedarovalo. Naši rodiče znají kou-
kol jako běžný druh, postrach kaž-
dého zemědělce, neboť jeho semena 
způsobují vážné otravy organismu, 
ale v dnešní době, díky vylepšeným 
agrotechnickým postupům, zdoko-
naleným čištěním osiva a častou apli-
kaci herbicidů, zcela vymizel a v Kvě-
teně České republiky je označen jako 
kriticky ohrožený druh naší fl ory. Po-
dobně je na tom i chrpa modrák či 
prorostlík okrouhlolistý. 

Alex Bernardová – Šuměnka, 25 let, 
České Budějovice/Teplice

Foto: Petr Pokorný, Charlie Nepraš, 
Alexandr Pospěch 

TRADE OFF A r-, K-STRATEGIE

Trade off , přeloženo nejlépe jako 
„něco za něco“, je evoluční di-
lema, kdy se organismus musí roz-
hodnout, do čeho investovat ener-
gii, aby mohl úspěšně vyrůst, pře-
žít a rozmnožit se. Nemůže mít vše 
najednou, výhoda v jednom směru 
vede k znevýhodnění v jiném – viz 
případ lehkých a těžkých semen.

R-strategie, z ekologického ozna-
čení pro růstovou rychlost (r), je ži-

votní strategie založená na tvor-
bě spousty „nedokonalých“ po-
tomků, jejichž produkce není to-
lik energeticky náročná, proto jich 
může být hodně. Typickými r-stra-
tégy jsou již zmíněné plevele, bak-
terie, ryby…

K-strategie, z označení pro nosnou 
kapacitu prostředí (K), naopak alo-
kuje energii do tvorby malého počtu 
dokonalejších potomků (semen). 

Malé množství potomků je vynahra-
zeno jeho větší šancí na přežití. Ty-
pickým K-stratégem je člověk.

R-strategie je vhodná do nestabil-
ního prostředí, K-strategie do sta-
bilních podmínek. R-stratégové se 
rozmnožují rychle, často a ve vel-
kých počtech, zatímco K-stratégové 
vytváří potomky s nižší frekvencí 
a v nízkých nákladech, zato mno-
hem lépe vybavených.

Tipy na výlet:

Zkuste se právě nyní projít po cestě mezi poli. Nejlépe tam, kde je rozorané 
místo od traktoru či vyšlapaná stezka od zvířat – schválně, kolik pěkných ple-
velů potkáte! Ideálně kolem menších políček, kde je zachováno tradiční hos-

podaření. V teplejších oblastech republiky (střední Čechy, jižní Morava) najdete 
i některé vzácnější, teplomilnější druhy. Úspěšný lov!

Některé ohrožené druhy 
plevelů v ČR:

hlaváček letní – Adonis aestivalis
koukol polní – Agrostemma githago 

drchnička modrá – 
Anagallis foemina

prorostlík okrouhlolistý – 
Bupleurum rotundifolium
čistec roční – Stachys annua 

dejvorec velkoplodý – Caucalis 
platycarpos 

černucha rolní – Nigella arvensis
zdravínek jarní – Odontites vernus 

vochlice hřebenitá – Scandix 
pecten-veneris 

sveřep rolní – Bromus arvensis
sveřep stoklasa – Bromus secalinus

Vlčí máky v hořčičném poli… a hned je ten 

svět barevnější ☺



Rozmanitost národů, jazyků, věků, povolání, názorů, postojů, zkušeností…

Pověste ho na zeď a dotvarujte dle potřeby.

Minulý rok jsem se do KAPKY zapojila s našimi vedoucími.

Ať se nám to líbí nebo ne, je Junák obrazem toho, jací jsme my, jeho členové. 

Skauting není mrtvý.

Chceme vědět, co to vůbec je „kvalita“ v Junáku.

To, co je výzvou pro jednoho, nemusí být pro druhého.

…naše doba umožňuje v nevídané míře „žít na dluh“, a sice na dluh budoucnosti.

Zastavit někde znamenalo umírat, lidé si tedy velmi vybírali, čemu věnují svůj drahocenný čas.

Mnohdy stačí malá úprava pravidel a obtížnost je rázem o několik úrovní výše.

Rover miluje dlouhé večerní diskuze a vyzpěvování u ohně a po ránu je nevyspalý a nevrlý.

Jsme ochotni se vídat.

Zbudou ti jen zkušenosti ze sebepoznání, zážitky, nové nápady, trocha motivace a snad i pár nových přátel.

Pokud to jde, nikdy nepouštěj pádlo, první zachraňuj sám sebe, potom ostatní a nakonec materiál.

Cílem závodu je však nejen vyhrát (případně se necvaknout), ale zejména si ho užít. 

…cokoliv týkající se tématu kluci&holky je atraktivní i pro jedince s pubertou ukončenou.

Medicína u mě byla jasná volba.

Amahoro Amani project, set-up to engage several thousand young people in combating ethnic prejudice, 
has completed its first year. 

Ono vymyslet nějaký společný režim je ještě docela jednoduché, horší je ho potom i dodržovat.

 Život je stejně přesycen podněty tak, že je možné si nějaké vybrat a mít radost z toho, 
co můžu dělat bezprostředně.

…zamyslet se nad tím, jak můžeme změnit svoje město.

Na počátku byla jemná křehká bylinka, kterou občas někdo sežral; 
na konci je trnitá a jedovatá obluda, kterou také občas někdo sežere.

Nemůže mít vše najednou, výhoda v jednom směru vede k znevýhodnění v jiném.


