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ÚVODNÍK
Totalita u nás

Na pozadí svátku sv. Václava, výročí za-
ložení Československa a studentské sa-
metové revoluce vám předkládáme říj-
nové číslo časopisu a doufáme přitom, 
že vám právě v tomto období bude 
dobrým průvodcem vaším roverským 
životem. 

Téma se zdá být prosté – totalita u nás. 
Je ale opravdu tak prosté? Víme o něm 
tolik, kolik je potřeba? 

Sama, ačkoliv humanitně vzdělávána, 
dobře vím, jak špatně se mi pa-
matují všechna ta data, jména, udá-
losti, apod. Kdo to byl Rudolf Slán-
ský, generál Heliodor Píka či Jan Ma-
saryk? Co to byla tzv. kolektivizace 
v zemědělství, únorový převrat nebo 
normalizace? Nemám ve svém životě 
potřebu být „chodící encyklopedií“, 
ale jsem přesvědčená o tom, že něco 
znát je přeci jen nutné, neboť jak ně-
kde píše německý spisovatel Lion 
Feuchtwanger, národ, který si ne-
pamatuje vlastní dějiny, je předurčen 
k tomu je prožít znovu. A nejde jen 
o to. Nám skautům by to obzvlášť 
být jedno nemělo. Několikrát jsme 
byli zakázáni, mnoho skautů prožilo 

část svého života v lágrech… A ta-
ké jsme se svým skautstvím přihlásili 
k odpovědnosti za to, co se děje ko-
lem nás. Stačí se podívat kolem sebe 
a vidět narůstající počet extrémistic-
kých skupin, upadající morálku ane-
bo malý zájem o věci veřejné. Jak to 
souvisí s komunistickou érou u nás? 
Nu, hodně – všechno se totiž dotýká 
jedné z nejcennějších hodnot, kte-
rou máme. Svobody. A jak píše hez-
ky Caesh v úvodním článku rubriky 
Téma Komunismus byl fuj, rodící se 
nesvoboda nemusí mít nutně podobu 
s rudou hvězdou a končit na –ismus. 
Jedno číslo časopisu nemůže mít am-
bici naučit nás, rovery a rangers, roz-
poznávat, kdy přesně se taková ne-
svoboda rodí, ale můžeme se pokusit 
na toto téma upozornit a pokusit se 
jej touto cestou vnést do našich ro-
verských kmenů či oddílů. 

A proto přinášíme rozhovor s Jiřím 
Stránským, skautem a spisovatelem, 
který část života prožil coby tzv. mukl 
(Muž Určený K Likvidaci) (Stejně 
jsem měl ohromné štěstí), tipy na vý-
lety na místa prodchnutá nedávnou 
československou minulostí (Na mís-

ta nedávné československé historie), 
konkrétní aktivitu pro váš kmen či 
oddíl (Všechno své nosím s sebou), 
rozhovor se studentkou Soudobých 
dějin (Připomínat, připomínat, při-
pomínat), článek o jedné z ne-
významnějších postav českého di-
sentu Janu Patočkovi (Pro co stojí za 
to žít), zamyšlení nad tím, co s kon-
troverzním příběhem bratří Mašínů 
(Bratři Mašínové: věčný český otaz-
ník) a výjimečně velkou dávku tipů 
na knihy, fi lmy a hudbu, které mů-
žete také využít ve své skautské čin-
nosti (Kulturní blechy).

A protože je říjen i měsícem nových 
začátků, můžete si přečíst o tom, jak 
nezadusit nadšení v lidech, kteří se po 
létě vrátili z lesních kurzů, anketní od-
povědi k problému, jak se vypořádat 
s odchodem R&R na vysokou školu či 
článek o brigádách. 

Pěkné čtení a dobrý začátek všeho, co 
vás (nejen) nového čeká, přeje 

J.

Foto: Jakub Pejcal – Boby

Jak moc uvědomělí občané jsme? Svítá nám na lepší časy?
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JAK BYLO NEJEN NA LESNÍCH AKCÍCH
aneb nechte se taky zlákat…

03

01

01  A už je na světě! Multifunkční stroj 
schopný obstát v každé situaci, ať 
už suchozemské nebo vodní, je zdár-
ně sestrojen a první jezdec již testuje 
jeho sílu. Inspirace géniem mistra Le-
onarda je více než patrná.

02  Fonticulus je kurz s koly a občas je po-
třeba kola trochu provětrat.

03  Čas je ale rozhodně i na kulturu. Ro-
meo a Julie v provedení stínového di-
vadla byl kulturní pamlsek, na který 
se nezapomíná!

04  A to jsme my. Všichni, kdo si na Po-
sekanci prožili letošní Fonticulus.

04

RLK Fonticulus
Roverský lesní kurz Fonticulus je určen začínajícím roverům a rangers, které láká rovering a nevědí, jak na to. Jedná se 
o kurz zážitkový, který by rád byl inspirací a motivací na další cestu. Je určený roverům ve věku 16–18 let a rangers ve věku 
15–17 let. Kurz bývá poslední týden v srpnu. Další informace můžete najít na www.fonticulus.skauting.cz.

02

0301

01  Psychohygienické okénko – práce 
s vnitřní energií

02  Rozcvičky

03  Vítání vlastenců na recepci u pří-
ležitosti budování Národního divadla

04  Letošní účastníci

04

RLK Fons
FONS Beníšky je zážitkový lesní kurz se zaměřením na sebepoznání, sebevzdělávání, hledání životních cest a rovering v sou-
vislostech dnešního světa. Kurz Fons vytváří příležitost k hledání pramene životní síly v nás samotných a nabízí inspirační 
zdroje pro aktivní a tvořivý život. Letošní běh se nesl v duchu doby před vznikem první Československé republiky a opíral se 
o myšlenky T. G.Masaryka. Kurz je otevřen pro účastníky z řad skautů i neskautů ve věku 17–27 let.

02

Foto: Petr Kalousek – Robinson

Foto: Vašek Bolom 
a Jiří Vitinger – Sumec
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01  Letos jsme byli v Tibetu. 

02  Služba – úklid půdy kostela. 

03  Letošní účastníci. 

04  Malujeme.

04

RLK Fonticulus Maděra
Lesní kurz pro rovery a rangers, kteří jsou aktivní u svých skautských oddílů a hledají inspiraci pro oddílovou i roverskou činnost.

Staň se součástí kurzu, kde je každá minuta zážitkem na celý život!!! 
Pracuješ s družinou a dochází Ti nápady? Hledáš inspiraci?
Nebo místo, kde poznáš sám sebe?
Chceš si užít konec prázdnin naplno? Poznat nové lidi?
Ponořit se do nových vod? Chybí Ti snad motivace?
Pro koho?
Holky 15–16 let a kluky 15–17 let, kteří jsou aktivní u svých oddílů nebo chtějí začít žít svůj roverský život naplno.

http://madera.skauting.cz

02

Foto: Barbora Váchová – Čára, 
Michal Bareš – Majki, Jakub Fanta – Blondy

0301

01  Boli okolo mňa priatelia, ktorí sa sta-
rali o moje každodenné šťastie a do-
dávali mi neopísateľnú energiu na 
to, aby som to všetko s prehľadom 
zvládala. Boli to oni, kto mi dal ne-
zabudnuteľné zážitky. (Škrečok)

02  Podstatnou část tvořily rozmanité ak-
tivity zaměřené na sebepoznávání 
a osobní růst. Pro mě to byly asi jed-
ny z nejinspirativnějších. (Bára)

03  Ještě teď mi v uších zní ta krás-
ná slovenština. I když nejsme je-
den národ, v mnohém k sobě patříme 
a drobnostmi, kterými se lišíme, se 
navzájem obohacujeme. (Hanka)

RLK Fons Slovensko
Více na http://sites.google.com/site/fonsslovensko. 

02
Foto: archiv Fontu 



6

R
O
V
E
R
I
N
G

01

04

VLK Stříbrná řeka
Stříbrná řeka – to jsou vzdělávací akce pod hlavičkou Pardubického kraje. V krásném prostředí hájenky Maděra v kombinaci 
s uvolněnou náladou v týmu se snažíme o neustálé zlepšování všech našich kurzů, kromě jiného se aktivně podílíme na vý-
voji a testování vzdělávacího systému Junáka. Po experimentálních kurzech pro budoucí vůdce a čekatele v současné době roz-
víjíme nový model instruktorského vzdělávání spočívající v začlenění uchazečů do fungujícího týmu a „prožití“ celé přípravy 
i realizace vzdělávací akce. Hlavním cílem našich kurzů je praktický užitek a vysoká míra zapojení účastníků. 
Více na http://www.stribrnareka.cz

02

01  Autonehoda nedaleko tábořište aneb 
jak trénujeme zdravovědu

02  Souboj vorů

03  Večerní odpočinek

04  Faraon se svým harémem na Vysočině

Foto: archiv Stříbrné řeky

03

03

VLK Castor a ILŠ Pollux
Gemini – jedinečná kombinace instruktorské lesní školy (Pollux) a vůdcovského kurzu (Castor) přináší svěží vítr 
již od roku 1998. 
Více na www.gewiki.cz!

01

01  Ve velké dramatické hře docházelo 
k nečekaným zvratům. Zde si zloděj 
bere za rukojmí strážkyni zákona.

02  Součástí vůdcovského kurzu je i tzv. 
Předakce, třídenní práce s dětmi, ob-
vykle znevýhodněnými, z romských 
čtvrtí atp.

03  Když už lanové atrakce, tak pořádně :-)

Foto: Aleš Vitinger, Radek Procyk 

02
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ZLŠ Gong
Zimní lesní škola je dvanácti cestami: Cestou Krásy viditelně-neviditelnou na Fatranských holích. Cestou Přírody šplhající 
z údolí až k sedlu Mezirosutce. Cestou Služby, kdy jeden doprovází druhého. Cestou Víry jako důvěry v sebe, druhé a Boha. Ces-
tou Naděje jako zdroje síly vycházejícího slunce. Cestou Moudrosti jako sbírání životních zkušeností. Cestou Radosti jako ži-
votního postoje. Cestou Pravdy, kterou nelze oddělit od cesty Lásky, jinak by přestaly existovat. Cestou stávání se Člověkem. 
Cestou Skautingu jako pronikání do hlubšího lidství, toť skrytý cíl skautingu.
Více na: http://zlsfatra.skauting.cz.

02

01  Pokud selžou vlastní nohy…

02  Hluboká návěj je lákavá.

03 Nejvyšší vrchol Malé Fatry je dobyt.

04  Vůdcovská hůl může být i účelná.

05  Nadhled nad zemí i nad sebou.

Foto: archiv ZLŠ Gong

03

ILŠ Collegium
Instruktor: lektor, moderátor, animátor
Skaut: člověk na cestě, člověk ve vztazích
Dospělost: svoboda a zodpovědnost
Duchovní dimenze: hlubina, povolání a poslání

Náročnost: systematická praxe
Kvalifikace: instruktorská
…a ta další se bude konat za dva roky, tedy v roce 2012
Více se dozvíte na: http://collegium.skauting.cz/

01

01  Dobrá spolupráce jako základ

02  Našli jsme si čas i na poznávání 
okolní krajiny

03 I přes všechno úsilí to stálo za to!

Foto: Vítek Bělohradský, 
Jakub Jebavý – Opičák 

02
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Severočeská lesní škola (Seleška)
Seleška je lesní škola zaměřená na zdravovědu a záchranařinu. Je nabitá poznáním, zkušenostmi a zážitky. Umožní Ti vyzkou-
šet si, jak na tom jsi ze zdravovědou Ty sám a co jsi schopen zvládnout. Připraví Tě na rozličné krizové situace, které Tě mohou 
v životě potkat, jak vyprostit člověka z auta, jak zachránit tonoucího, jak nejlépe poskytnout první pomoc. Dozvíš se, co dělat 
v případě dopravní nehody, požáru, povodně či laviny, ale i v běžných životních situacích. Kromě toho Tě čeká i tradiční skaut-
ské vzdělání a nahlédneš do tradic a rituálů lesní školy. 
Chceš-li vědět více, podívej se na www.skauting.cz/seleska

02

01  Povodně na Liberecku 2010 
– i Seleška vyrazila do boje s od-
straňováním následků srpnových po-
vodní, konkrétně do továrny Damino 
ve Frýdlantu.

02  Seleška není jen o zdravovědě, letos 
v létě účastníci zažili i „kočovný cir-
kus“, kdy každý odhalil své netušené 
možnosti a skrýté talenty.

03  Vakuové matrace, to je věc, a vy-
zkoušet si to na vlastní kůži stojí 
opravdu zato.

Foto: archiv Selešky

03

05

04
01  Poznávání přírody a krajiny

02  Beseda o roce 1968 s Jiřím Navrátilem

03  Zahájení kurzu při východu slunce

04  Příprava na vůdcovskou zkoušku

05  Hodnocení uplynulého dne

VLK Oikos
Vůdcovský lesní kurz Oikos je zážitkově-vzdělávací kurz zaměřený na vedení oddílu, určený pro skupinky oddílových rad. Na-
šim cílem je pomoci těmto skupinkám, aby dobře fungovaly a vedly oddíl s rozmyslem a rády. Na konci kurzu nabízíme složení 
vůdcovské, případně i čekatelské zkoušky.

Foto: Eliška Hanzlová – Pampa, 
Václav Kocián – Vašek

02

01
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 POZVÁNKA

04

ČLK a VLK Velká Morava
Velkomoravská vesnička, do jejíž podoby je stylizováno tábořiště, se po čas letního běhu stává centrem vzdělanosti, v němž se 
budoucí vůdci a čekatelé učí všemu potřebnému pro práci s dětmi. Oba kurzy, vůdcovský i čekatelský, se skládají z úvodního 
víkendu, letního běhu, zkouškového víkendu a nově přibyl závěrečný víkend, který je společný pro čekatele i vůdce. Informace 
o ročníku 2011 naleznete na http://velkamorava.skauting.cz

02

01  Brodem ke klášteru

02  Nadšení při rozcvičce

03 Velkomoravská masáž

04 Trefa do čistého

Foto: archiv Velké Moravy

0301
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NEZADUSIT NADŠENÍ

Zima

„Ty jo, to je ale kosa, už se těším na 
léto. Slunce, voda, maliny, tábor… 
No jo, tábor je sice na tři týdny, ale co 
budu dělat pak? Kam pojedu? Někam 
s roverama? To ale není na celý zbytek 
prázdnin. Hmmm, mohla bych třeba 
zkusit nějaký ten kurz. Ale jaký? Kdo 
se v tom má vyznat? Vždyť je jich úpl-
ně hafo moc. Vůdcák nebo roverský? 
Svatoplukovy pruty, Gemini, Oikos, 
Fontikulus, Fons… Mohla bych se ze-
ptat Áji, ta přece loni někde byla, tře-
ba mi poradí.“

Mám radost, že Káďa už v zimě začala 
přemýšlet o tom, že pojede na nějaký 
kurz. Orientace v širokém výběru akcí 
rozhodně není snadná. Je jich možná 
až moc. Na druhou stranu měla ještě 
dost času na vybírání, probírání, zkou-
mání a navíc si nechala poradit od zku-
šeného☺. Hodí se zvážit situaci ve ve-
dení oddílu: jaký by se nám měl člověk 
z kurzu vrátit? V našem případě jsme 
Káďě doporučili Gemini.

• Začněte o kurzu přemýšlet včas! Uzá-
věrky přihlášek většiny letních kurzů 
jsou koncem ledna.

• Výběr je široký, vyberte si dobře! 
Zamyslete se nad situací u vás v od-
díle/kmeni a nebojte se zeptat starších 
a zkušených.

Jaro

„Tak nevím, jestli jsem si vybrala dob-
ře. Víkendy byly docela fajn, lidi 
jsou skvělí, program nabitý, tým pří-
jemný… Ale v létě víc jak 14 dní před-
nášek a zkoušek? A těch úkolů už teď. 
Kdy to mám asi dělat? Teď mám sta-
rosti s táborem, tři týdny na něm budu 

a pak už je letní běh za dveřmi. Ale 
Ája říkala, že mi poradí a pomůže, 
a ať se toho léta nebojím, že to sto-
jí za to.“

Na úvodním víkendu se Káďě moc lí-
bilo. Se zájmem jsem si vyposlechla, 
kdo tam všechno byl a co tam vlast-
ně dělali, zkrátka co se letos událo ji-
nak, než když jsem tam byla já. Je-
nomže první víkend přinesl i nějaké 
starosti a povinnosti. Vypracovat pro-
jekt, analyzovat situaci v oddíle, po-
zorovat děti a další úkoly… Všechno 
vyřeší trocha plánování. Zkuste svému 
roverovi pomoci.

• Zájem, podpora, pomoc! To jsou 
tři věci, které by měl vedoucí své-
mu roverovi v průběhu kurzu po-
skytnout.

Léto

Podzim

„Bomba, hustokrutý, krutopřísný. Mám 
to, je ze mě paní vůdkyně. Stálo to oprav-
du za to. Jako bonus jsem získala hafo 
skvělých přátel, nezapomenutelné zážitky, 
užitečné rady a hlavně mám spoustu ná-
padů. Chtěla bych zavést nebo alespoň 
upravit desítky věcí u nás v oddíle.“

Káďa přijela plná nových zážitků i ná-
padů. Skoro všechno je prý u nás 
špatně. Většinu věcí bychom měli 
dělat jinak☺. Kdo by to byl čekal, 
ovšem moje osobní zkušenost z loň-
ska mi dovolila na chvíli zadržet dech 
a mou svěřenkyni si vyslechnout až 
do konce. Některé nápady byly dost 
bláznivé, ale jiné nebyly úplně od 
věci. Probraly jsme to spolu pěkně po-
stupně a domluvily se, že zrealizujeme 
její projekt pro novou družinu ran-
gers. Zatím.

• Vyslechněte své rovery! Nezaduste je-
jich nadšení, ale nezapomeňte jim po-
skytnout realistický pohled.

• Důvěřujte jim! Nechte je něco zre-
alizovat, poskytněte jim prostor, vždyť 
byli na vzdělávací akci.

Zima

„Na naší roverské akci jsem udělala pro-
mítání fotek z Gemini a povídání pro 
ostatní R+R od nás. Ája mě doplnila 
o další nabídku letních kurzů. Myslím, 
že se všichni docela nadchli a chtějí ně-
kam jet. Já taky zase někam pojedu.“

Projekt se líbil. Přemýšlíme, že by se 
z něj stala tradiční akce. Káďa do něj 
navíc zařadila krátkou ochutnávku ze 
„svého kurzu“ a značná část večera se 
pak nesla v přemýšlení, kam která naše 
rangers příští rok zavítá.

• Motivujte! Není nic lepšího, než se 
o zážitky podělit s dalšími rovery a jet 
příští rok zase někam jinam. 

Káďa (19 let) a Ája (21 let) Ondříčkovy, 
Praha, středisko Blaník

Foto: Aleš Vitinger

Jak využít lidi navrátivší se z kurzu

Momentka z léta
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Možno jsi už aj ty zažil podobný prí-
beh. Roverský kmeň sa úspešne roz-
behol, rok, dva praská klubovňa počas 
schôdzok vo švoch, roveri sa nevedia 
dočkať daľšej schôdzky. Znenazdajky 
príde obdobie, kedy na schôdzky chodí 
jeden, dvaja roveri, program poriadne 
nestojí za nič a kmeň sa pomaly za-
čne rozpadať. Ako v podobnej situácií 
vdýchnuť kmeňu nový život? Inšpiruj 
sa naším príbehom.

Začiatkom roku 2004 vznikol v Prahe 
vysokoškolský roverský kmeň Skryp-
ta. Po ôsmych semestroch úspešného 
fungovania (približne 80tich schôd-
zkach, troch zahraničných expedíciách, 
výraznom spolupodieľaní sa na or-
ganizovaní pár ročníkov Mikulášskeho 
víkendu) nastala počas generačnej ob-
meny kríza a vyzeralo to, že Skryp-
te pomaly zvoní umieračik, zopár me-
siacov sa neuskutočnila schôdzka.

Skupina „šiestich statoč-
ných“ prichádza na scénu

Prišlo nám škoda, aby sa myšlienka vy-
sokoškolského roveringu vytratila z na-
jväčšieho univerzitného mesta v repub-
like, a tak sa formuje skupina „šiestich 
statočných“, ktorá sa rozhodla vdýchnuť 
Skrypte nový život. Květen namiesto 
bozkávania pod čerešňami trávime za-
tvorený v klubovni a spoločne trápime 
naše hlavy nad príčinami vtedajšieho 
stavu. Po dlhých večeroch presedených 
s otlakmi na zadku zvoláme: „Heuréka!“ 
a analýza je na svete. Najväčší pro-
blém sme videli v nedostatočne atrak-
tívnom programe z hľadiska nových čle-
nov, časom získanú uzatvorenosť sku-
piny a vnímanie nášho kmeňa ro-
verskou verejnosťou ako elitného klu-
bu. Našu ďalšiu predprázdninovú ener-
giu sa rozhodneme venovať rozbehnutiu 
weboviek a propagácie pod novou mar-

ketingovou značkou „Rovering v Pra-
ze“ a tvorbe koncepcie programu na na-
sledujúci semester.

3, 2, 1 štart

Neklamným znakom toho, že skon-
čil čas prázdnin, sú dlhé fronty v men-
ze, na študijnom a zaplnene hospody 
v okolí vysokoškolských kolejí. Pre nás 
nie je čas na zaháľanie, spúšťame na-
jväčšiu plagátovú akciu v dejinách Pra-
hy. Dobrovoľník Fčela chodí tri dni po 
meste, navštevuje každú fakultu, men-
zu a kolej a vylepuje tam naše zvadlo na 
prvú schôdzku. Na naše prekvapenie sa 
plagáty ukázali viac účinne, než sme si 
pôvodne mysleli. Z neskoršej ankety vy-
plynulo, že vďaka nim prišlo na prvú 
schôdzku výrazne viac ľudí než na zá-
klade inzerátu na rovernete a skautských 
emailových konferenciách. 

SKRYPTA RELOADED

O vysokoškolském roverském kmeni, ale také o tom, jak skomírajícímu kmeni vdechnout nový život
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Nastal deň D, deň prvej zoznamovacej 
schôdzky. S napätím stojíme na ná-
dvorí Pražského hradu a očakávame 
príchod prvých účastníkov. Postupne 
prichádzajú prvý odvážlivci, je nás 10, 
20, 30 a pár ľudí k tomu. Také množ-
stvo ľudí sme rozhodne nečakali, ale 
nedáme sa zaskočiť a rozbiehame pri-
pravený program. Na konci schôd-
zky riešime tak trocha milý problém, 
máme problém sa zmestiť do klu-
bovne. To sme ešte netušili, že o rok 
nás policajti z hradného nádvoria vy-
ženú preč, 65 hlavový dav vyhodnotili 
ako nepovolené zhromažďovanie sa :-) 
Nasledujúcich niekoľko schôdzok sme 
vsadili na kvalitný program s množ-
stvom team buildingových aktivít, kto-
rej vyvrcholením bola víkendová vý-
prava s nočnou hrou v terezínskej pev-
nosti. Príprava programu bola časovo 
náročná, v pôvodnej koncepcii sme 
počítali s menším počtom ľudí, ale vlo-
žená námaha sa vyplatila. Po pár týž-
dňoch sme vytvorili príma partu ľudí, 
ktorá akoby sa poznala už celé roky. 

Aká je Skrypta dnes?

Dnes po skoro dvoch rokoch od pr-
vej schôdzky máme približne 50 ak-
tívnych členov. Nafukovaciu klu-
bovňu ešte nemáme, preto máme po-
čas semestra tématicky zamerané 
schôdzky dvakrát do týždňa. Špor-
tové a schôdzky „na vyblbnutie“ (ta-
nečná, masáže, základy sebaobrany, 
piknik v Stromovke, degustácia vína, 
deskohraní, hawai párty) striedame 
s tzv. academic level schôdzkami, kde 
si vzájomne rozširujeme naše obzory 
v rôznorodých oblastiach (ornitológia, 
fotografovanie, cestovanie, fi nancie, 
psychológia, fi lozofi a). Top akciou se-
mestra je víkendovka s nabitým pro-
gramom. Tradičnými akciami, ktoré si 
žiadny Skrypťan nenechá ujsť, sa sta-
li spoločná oslava Sylvestra (dle vzoru 
Skrypta) a skryptí letný tábor. 

Služba v Skrypte

Heslo roverov je slúžim a aj my sa ho 

snažíme plniť. Uš od svojho vzniku sa 
skrypťania tradične angažovali pri or-
ganizácii Mikulášskeho víkendu. Počas 
niekoľkých ročníkov sa 2/3 užšieho or-
ganizačného týmu Miksemu stretávalo 
okrem tímových porád práve na skryp-
tích schôdzkach. Ďalšia celoštátna ak-
cia, ktorej organizačný tým sme zobrali 
útokom, bol ObRok 09. Na veľkých 
podujatiach sa ako organizátori zúčast-
ňujeme každý podľa svojich možností 
a schopností. Niekto si svoje miesto 
nájde medzi radovými servisákmi, ďalší 
si rovno vyskúša riadenie celej akcie.

Služba je súčasťou aj nášho ce-
lokmeňového programu. Tak sme sa 
na tohtoročnom tábore urobili v spo-
lupráci s CHKO brigádu v miest-
nych lesoch, pomáhali sme na eko-
farme, spolupodieľali sa na príprave 
vianočnej besiedku pre obyvateľov 
obce Horní Maršov a skúsili sme aj 
službu netradične – rozhodli sme sa 
vylepšiť náladu zachmúreným ces-
tujúcim metra. 

Tomáš Tkáčik – Rozum (26 rokov), 
Praha / Bratislava

Foto: archiv autora

Staň sa súčasťou nášho príbehu 
aj ty. Začiatkom října rozbiehame 

program nového semestra, 
viac informácií na www.skrypta.eu.

http://is.skaut.czhttp://is.skaut.cz

Můžeš Můžeš 
si změnit si změnit 
časopis !časopis !

UŽ JE TI 16 A VÍC NEBO TĚ 
V ČASOPISE SKAUT MOC 
ČTENÍ NEZAUJALO? 

Pak bys měl/a vyměnit SKAUT 
za časopis Roverský kmen! 
Přinese ti více zajímavějšího 
čtení a výzev pro tebe i tvůj 
kmen. O změnu časopisu po-
žádej vůdce svého oddílu nebo 
si ji sám nastav na is.skaut.cz! 

MÁTE V ODDÍLE NOVÁČKY 
A TI ZATÍM ČASOPIS 
NEDOSTÁVAJÍ ?

Zapojte své nováčky do oddí-
lové činnosti se vším všudy – 
objednejte jim i skautské ča-
sopisy! Není nic jednoduššího, 
než přidat požadované časo-
pisy v systému skautIS (http://
is.skaut.cz). Časopis je možné 
kdykoli opět odhlásit, nejedná 
se o závazné předplatné. Na 
konci roku dostane středisko 
fakturu podle skutečně ode-
braného počtu kusů. 

IN
ZERCE 
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CO DĚLAT, KDYŽ R&R 
ODEJDOU NA VYSOKOU ŠKOLU?

Když je dobrá parta, scházejí se ro-
veři i poté, co odejdou na VŠ. Ale ně-
kdy je škola tak náročná, že někteří 
už na roverské schůzky prostě nemají 
čas. V takovém případě není dobré ně-
komu něco vyčítat, ale naopak nechat 
všem dveře otevřené, aby mohli aspoň 
o prázdninách společně s ostatními vy-
razit na tábor nebo na nějaký vandr.

Odchod členů roverského kmene na 
VŠ mimo bydliště bych nebral jako ně-
jakou tragédii, je to prostě další ne-

zbytná a přirozená etapa v životě rovera 
i kmene. Samozřejmě tato změna žádá 
i změny v programu – místo každotý-
denních schůzek třeba třídenní výprava 
jednou za dva až tři měsíce. Větší důraz 
lze také klást na individuální prvky no-
vého roverského programu. Z pohledu 
samotného rovera se nabízí naplňování 
hesla Sloužím v místě studia – ať už za-
pojením se do činnosti nějakého od-
dílu či roverského kmene (třeba vy-
sokoškolského), nebo i jinak, například 
při pořádání velkých akcí typu ObRok 
nebo MikSem. Každopádně v tom-
to věku by už každý měl mít rovering 
a heslo Sloužím – sobě, druhým, Bohu 
– zaryté pod kůží natolik, že si nějakou 
cestu jistě najde.

Okolo dvacítky se každému z nás ote-
vírá celý svět a jít na vysokou školu je 
jen jednou z možností, jak k tomu při-
stupujeme. Dokážu si představit, že 
nejen pro oddíly, ale i pro střediska to 
může být obtížná chvíle, protože roveři 
a možní činovníci, kteří mají spous-

tu zkušeností, mohou najednou zmizet 
z denního života oddílu. Udržet si ně-
koho takového i nadále ale nemusí být 
náročnější, spíš jde o změnu postoje. 
Myslím, že každý se chceme uplat-
nit, být užiteční, a kdo by necítil po-
chybnosti ve chvíli, kdy má strávit vět-
šinu týdne odtržený od dění v oddíle 
a s lidmi, kteří většinou o naše skau-
tování nejeví příliš velký zájem. 

Jak to ale všechno dohnat, když máme 
na víkend nejen skaut, ale i další hro-
madu činností? Myslím, že to není 
úkol jen pro samotného rovera, ten se 
musí především rozhodnout, ale i vůd-
ce kmene. Základem je určitě kva-
litní a atraktivní víkendový program, 
na kterém by se měl kmen dohodnout, 
a snaha najít alespoň nějaký ten pá-
teční večer, kdy mají roveři čas, aby 
se parta scházela a neodcizovali jsme 
se. Pokud se navíc objeví někdo s ně-
čím neotřelým a zajímavým, pak je to, 
myslím, kus cesty k vítězství. 

Aby tento sytém mohl u nás fungovat, 
používáme funkční internetovou dis-
kusi na kmenových stránkách, kde si 
vyměňujeme nápady na akce a do-
mlouváme podrobnosti. Když se pro 
akci najde termín, vůdce kmene ji vy-
věsí do kalendáře akcí s popisem, aby 
každý v kmeni viděl kdy a kde se co 
děje, kdo tam všechno vlastně bude 
a kdo to má na starost. Hodně tomu 
ale taky pomáhá to, že jsme se zavázali 
k přípravě části programů v průběhu 
roku v kmenových stanovách.

V každém kmeni i oddílu to bude ale 
trochu odlišné. Myslím, že pokud mají 
roveři vydržet aktivní i při dojíždění 
z vysoké školy, tak to chce určitě dob-
rou partu a pochopení ostatních pro 
to, že se tito členové prostě tak často 
ukazovat nebudou. 

VOJTĚCH HOMOLKA – VLK (25 let), 
Praha/Hlinsko

PETR BRABEC – VRABČÁK (24 let), 
Olomouc/Praha

JAN RYSNER – LOUDA (24 let), 
Zlín, člen roverského kmene Skřítek, 

45. oddílu Lesní moudrosti
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ŽONGLOVACÍ MÍČKY
Tip, co vyrábět s kmenem za dlouhých podzimních večerů

Kdybyste chtěli míčky šít třeba s dětmi 
na schůzce, můžete šablonu naskenovat, 
vytisknout na laserové tiskárně a na ko-
ženku jí přižehlit. Barva se na koženku 

obtiskne a papir jde snadno odlepit. Tím-
to způsobem můžete rychle připravit 

spoustu šablon nebo míčky ozdobit. Bar-
va je voděodolná a tak si můžete vyrobit 
míčky třeba puntíkaté. Jenom dejte po-
zor, ať žehlička nezajede přes okraj pa-

píru, špatně se pak čistí…

1

5

2

3

1   Podle nákresu si vyrobíme 
ze čtvrtky šablonu

2   Vystřihneme z koženky dva díly 
podle šablony. Vykousnuta mista 
oznacime, nevystrihavame.

3   Sešijeme oba díly z rubu. V bodech 
vyznačených v předchozím kroku se 
musí oba díly překrývat, jinak ne-
bude míček kulatý.

4   Když nám zbývají asi 3 cm nedoši-
té, obrátíme míček lícem nahoru

5   Do míčku vložíme mikrotenový sá-
ček a do něj nasypeme rýži

6   Sáček na konci zauzlujeme 
a ustřihneme přečnívající ocásek

7   Míček došijeme

6

4

7

Co je potřeba?
Koženka dvou barev, nůžky, jehla, jeansová 
nit, mikrotenový sáček, (váha), plnivo 
(např. rýže,kuličky z kuličkové pistole, 
korálky, kuskus, …)

Renča Farkašová (18 let), Praha

Tipy:
• Pokud chcete s míčky žonglovat, měly by 
být stejně těžké. Běžné žonglovací míčky 
mají 90–130 g. Pokud v krocích 4 a 7 mí-
ček zvážíme a hmotnosti odečteme, získáme 

hmotnost plniva pro další míčky.
• Chtěli byste žonglovat a nevíte, jak na to? 
Plno triků pro začátečníky i pokročilé na-

jdete např.na http://zonglovani.info/
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VZKAZ R&R OD JIRKY NÁVRATILA

Služba sobě i společnosti

Skautské hnutí právě před sto lety za-
ložili – vlastně neúmyslně – britský 
důstojník R. Baden-Powel a americký 
přírodopisec E.T.Seton, a koření tedy 
v půdě anglické a americké demokracie 

a učí „pokládat sebe za součást celku 
lidstva i celku svého národa a těm je 
třeba sloužit…“ (BíPí)

Tato služba spolu s myšlenkou světo-
vého bratrství a svobodného poctivého 
života, která byla a je solí v očích kaž-

dého diktátora, má na počátku 21. sto-
letí ještě větší význam než tenkrát před 
sto lety.

Filosof Jan Patočka tvrdil, že pravá lid-
ská společnost je společností výchovy, 
jejíž význam v nadcházejícím století 
nepochybně poroste. Neporoste-li, 
hrozí nebezpečí, že brzy nebude koho 
vychovávat. Nabídka: „Pojďte s námi, 
budeme vás vychovávat!“ samozřejmě 
nikoho nezíská a heslo „Sloužím!“ 
samo o sobě rovněž ne.

Především jde o to vytvářet přátelské 
vztahy a naučit se spolupracovat – nej-
prve: v oddíle, v kmeni, v zemi a na-
konec v mezinárodním hnutí. Dávat 
chlapcům a dívkám pocit společenství 
je důležitější než kdy předtím – právě 
v době roztříštěné společnosti a v čase 
rozvolnění pevných rodinných svazků. 
Skautští vůdci slouží už tím, že mohou 
být prvními mužskými vzory, s nimiž 
se chlapci v životě setkají. A oddíl sku-
tečně děvčeti může nahrazovat rodinu.

Ne všichni se mohou stát dobrými 
vůdci, ale ostatní mohou sloužit tím, 
že jim vůdcování co možná nejvíc 
umožní a usnadní. 

Služba má smysl a na oplátku umož-
ňuje osobní růst – je tak nejen službou 
sobě, ale svým způsobem i společnosti, 
ta totiž opět víc než kdy předtím po-
třebuje osobnosti. 

Jiří Navrátil

TIP KE SLUŽBĚ:

Konfederace politických vězňů České re-
publiky (KPV ČR), je dobrovolnou or-
ganizací, která sdružuje politické vězně 
komunistického režimu bývalého Čes-
koslovenska. V současné době se KPV 
zaměřuje především na důstojné uctí-

vání památky obětí komunismu a na se-
znamování mladé generace se svými dě-
jinami jako je např. Muzeum třetího od-
boje v Příbrami, skanzen tábora Voj-
na v obci Lešetice u Příbrami, nebo Pa-
mátník obětem zla v Plzni-Doudlevcích.

Zájemci, kteří by rádi nabídli po-
mocnou ruku při organizaci akcí po-
řádaných KPV, se mohou hlásit 
Veve – Petře Poncarové na adrese 
poncarova@gmail.com. 
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Slovíčkaření na VSJ 
nepatří

V polovině dubna 2011 (15.–17. 4.) se 
v Kolíně uskuteční 13. valný sněm Junáka. 
Jedná se o nejvyšší orgán naší organizace, 
který má několik výsadních práv. Mezi ta 
přísluší i fakt, že přijímá usnesení závazná 
pro všechny členy a orgány Junáka.
Přesto, že se VSJ účastní vybraní de-
legáti, jednání a usnesení VSJ má mož-
nost a právo ovlivnit každý člen naší 
organizace.
Zodpovědně rozhodovat o sobě a tím 
pádem o společnosti, ve které žiji, je 
jedním z úhelných bodů demokracie. 
Rozhodovat je třeba i v Junáku a vel-
ká rozhodnutí začínají klepat na dveře 
spolu s blížícím se Valným sněmem.
Zajímáš se o témata navržená ústřed-
ními orgány Junáka k předsněmové 
diskuzi? Víš, kdo z vašeho střediska 
bude reprezentovat i tvůj názor na sně-
mech vyšších organizačních jednotek? 
Máš svůj názor na skautský kroj? Vy-
jádřil/a bys další podporu novému 
skautskému programu a stávající or-
ganizační struktuře Junáka? Zapoj se 
i ty do předsněmové diskuze na skaut-
ské křižovatce: www.skaut.cz/snem. 
Úspěšnost jednání VSJ je i v připravenosti 
delegátů. Pomož jim ve správném roz-
hodování svým aktivním zapojením do 
předsněmové diskuze. Valný sněm Junáka 
má jednat o faktech a ne o slovíčkách.
Máš jasno ve slovech „nepolitický“, 
„apolitický“ a „nestranický“ a v tématu 
„Apolitičnost Junáka“? Jaký je tvůj ná-
zor jakožto platného člena naší ob-
čanské společnosti? Nenech o sobě roz-
hodovat ostatní, zapoj se aktivně.
Vše o sněmu nalezneš na skautské kři-
žovatce: www.skaut.cz/snem, obrátit 
se můžeš i na pracovní skupinu Ná-
čelnictva Junáka na emailu: valny.
snem@gmail.com.

Eva Měřínská (31 let), Tábor/Praha
za pracovní skupinu NJ pro VSJ

Pro kvalitnější 
Roverský kmen

Výzva pro všechny čtenáře – hle-
dáme dobrovolníky ochotné pomáhat 
s přípravou časopisu. Konkrétně shá-
níme tzv. oponenty, tedy takové lidi, 
které by bavilo sem tam přečíst ně-
jaký nový článek ještě dříve, než vy-
jde v tištěném časopise, a poslat k ně-
mu autorovi svůj komentář. Hledáme 
i externí pisatele, kteří by byli ochot-
ni čas od času napsat článek na za-
dané téma. Zaujala-li vás naše výzva, 
napište na adresu kmen@skaut.cz. 
Pomozte nám zvyšovat úroveň člán-
ků v Kmeni! 

Nové stezky pro vlčata 
a světlušky 

Nové stezky pro vlčata a světlušky jsou 
na světě. Můžete si je prohlédnout 
nebo rovnou stáhnout na skautské kři-
žovatce. Hotová je již i metodika, která 
se pro práci se stezkami v oddílech jis-
tě bude hodit. Zajímá-li vás víc, určitě 
mrkněte na níže uvedené odkazy ane-
bo kontaktujte skupinu pro Nový pro-
gram – novyprogram@skaut.cz. 

ObRok 2011

Největší roverské setkání v roce 2011 se 
uskuteční v Blansku, v pomyslné brá-
ně do CHKO Moravský kras, která patří 
k nejvýznamnějším krasovým oblastem 
jak u nás, tak i ve střední Evropě. 
Bude letošní ObRok něčím přelomo-
vý? Jaké je motto a heslo akce?
Čím je chystaný ročník revoluční: Kaž-
dý účastník, rover či rangers, se bude na 
ObRoku nějakou měrou podílet. Podle 
hesla akce: ROVEŘI SOBĚ!
ObRok má v základech tři roverské 
principy služby a chce zdůraznit myš-
lenku roveringu mottem: ROVERING 
JE SLOVO… POKUD O NĚM JE-
NOM MLUVÍŠ.

ObRok11 bude největší skautské – ro-
verské setkání v roce 2011, které se 
uskuteční:
KDE: v Blansku, m.č. Češkovice 
KDY: 4.–8. 5. 2011 
PRO: rovery & rangers od 15ti let 
Pro starší R&R doporučujeme užít si 
ObRok z druhé strany a stát se členem 
ServisTýmu.

• Registrace do ServisTýmu je již spuš-
těna na webu http://www.obrok11.cz/ 
• Registrace účastníků byla spuštěna 
v září 2010

CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM

Stezky ke stažení:
http://krizovatka.skaut.cz/

zpravodajstvi/5107-stezky-pro-
-vlcata-a-svetlusky-kompletne-

-k-dispozici/

Metodika ke stažení:
http://krizovatka.skaut.cz/

zpravodajstvi/5187-zajima-me-
-nova-stezka-vlcat-a-svetlusek/

ročník 13, číslo 65

červen 2010

ROVERSKÝ

KMEN
časopis pro rovery a rangers

06/10
PRIORITY
Jeden zvláštní rozpor
Kosmova kronika II: O lítání nadsvětelnou rychlostí
Najít si společný čas
Omezené možnosti
Vzdorování tvrdé realitě
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Dvakrát vůdcovky 
„přes rok“

Nestihl sis udělat vůdcovské zkoušky 
v létě? Anebo hledáš trochu netradiční 
kurz?
Pak máme právě pro tebe dva tipy: 
VLK Jasan a VLK Růžový Boubel. 
VLK Jasan je zimní kurz zahrnující tři 
víkendy a zimní táborovou část. 
VLK Růžový Boubel je tak trochu jiným 
kurzem trvajícím přes čtyři víkendy. 

Zlatá sekyra

Pořad „Zlatá sekyra“ z cyklu Cesty víry, 
který běžel na ČT2 19. 9. 2010, před-
stavoval veřejnosti duchovní základy 
skautingu. Název „Zlatá sekyra“ nese 
proto, že ta se stala symbolem Eku-
menické lesní školy, jež usilovala a stále 
usiluje právě o péči a rozvoj našich du-
chovních základů. 

Dominika Potůčková – Julča (21 let), Brno

VLK Jasan
https://sites.google.com/site/

zimnivlkjasan/

VLK Růžový Boubel
http://krizovatka.skaut.cz/

zpravodajstvi//5274-vk-ruzovy-
-boubel-20102011/

1 Obecenstvo

2 Pivní nádoba

3 Frontové ovoce

4 Polsky kolíček

5 Německy nahoře

6 Postava z komedie dell‘arte

7 Vrchní barva maďarské vlajky

8 Kostka

 

9 Střed

 

10 Masová pasta

11 Obličej (bez diakritiky)

12 Místo, kde plakala Viktorka

13 Hl. m. Černé Hory

14 Buněčná biologie

15 Kaleidoskop

16 Krycí tkáň

17 Průtokový, plynový ohřívač vody

KŘÍŽOVKA

X

X
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VÝZVY, PROJEKTY, 
NOVÁČEK

Po prázdninovém útlumu se opět na-
plno rozběhne práce na jednotlivých 
nástrojích Nového roverského pro-
gramu. A protože dostávají konkrétní 
podobu, pojďme si o těch hlavních 
říci něco podrobnějšího.

Stejně jako je skautská stezka ústřed-
ním nástrojem skautského pro-
gramu, pak Výzvy a Projekty budou 
ústředním nástrojem programu ro-
verského. Výzva je od začátku do 
konce záležitostí jednotlivce a je za-
měřena primárně na osobnostní růst. 
Projekty jsou věcí skupinovou: mají 
sloužit k tomu, aby díky součinnosti 
všech členů kmene vzniklo něco pro-
spěšného. Skrze společnou práci si 
členové kmene budou osvojovat do-
vednosti nezbytné pro práci v týmu, 
jako je schopnost komunikace, kom-
promisu či převzetí odpovědnosti. 
Společný je u Projektů i Výzev po-
stup jejich plnění, který se dá shr-
nout ve třech krocích. 1) Příprava 
– vize se rozloží do konkrétních cílů 
a sestaví se plán. 2) Realizace – krok 
po kroku postup podle plánu, s prů-
běžnou refl exí, případné změny har-
monogramu a plánu. 3) Refl exe 
– zhodnocení a zpětná vazba. 

Nástroj, se kterým by se měl potkat 
každý začínající rover, se prozatím 
pracovně jmenuje „Nováček“. Jedná 

se o jakousi první a zároveň poslední 
stezku roverů. Tedy překlenovací 
nástroj od věku skautského, kde je 
stezka ústředním nástrojem, do věku 
roverského. Měl by obsahovat zá-
kladní informace o tom, co je ro-
vering, jaké jsou jeho možnosti 
a cesty. Dále by měl vést k určité vý-
zvě či činu, kterým se rover vědomě 
přihlásí k roveringu. Vykonáním ta-
kového činu se otevírá cesta k růz-
ným přijímacím rituálům do ro-
verských kmenů – dle místních tra-
dic. Celé plnění „Nováčka“ by mělo 
trvat několik měsíců.

Činovníkům pracujícím s rovery bude 
k ruce obsáhlejší metodika s přímou 
vazbou na ostatní nástroje. Dále se 
počítá s novým RoverNetem, tímto 
časopisem, ale i se závody, soutěžemi 
či s průvodci coby regionálními ko-
ordinátory roveringu.

Rychlost vývoje ovšem závisí na 
počtu zapojených lidí, kterých je 
v současnosti nedostatek. Proto 
chceš-li se podílet na tvorbě No-
vého roverského programu, neváhej 
a ozvi se! 

Daniel Šobáň – Dan (24 let), Brno 
& Michaela Petříková – Šle (25 let), 

Brno
daniel.soban@junak.cz

Co se děje v Novém roverském programu?
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skauting

časopis, 
který ti 
pomáhá 
vést

Užitečný pomocník každého 

činovníka ve vedení 

oddílu a střediska. 

▶ instantní programy

▶ jak udržet skauty v oddíle

▶ potřebujete nováčky? 

▶ 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

▶ střediskové revize

▶ jak propagovat skauty

▶ 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. 

v

 S
K

A
U

T
IN

G
 

N
Ě

M
E

C
K

Ý
 O

D
D

ÍL
 

P
R

O
JE

K
T

Y
 

 

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 b b j k š S k 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 di k lký j kt lk l h

IN
ZERCE 
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Stojím na prahu a bojím se udělat dal-
ší krok. Nevím, co mě čeká a jestli ta 
vysoká škola nebude otrava. Nezbývá, 
než se nadechnout a jít. Za mnou je 
maturita a nejdelší prázdniny v ži-
votě, které vůbec dlouhé nebyly. Co je 
ale přede mnou? Zatím vím, že se mu-
sím někde zapsat. Někde v tom no-
vém městě, kde je má univerzita. Také 
se ubytovat na kolejích, kde budou cizí 
lidi, vyzvednout si index a zjistit, kde 
je ta menza.
Jak to všechno najdu? Přiznávám, že 
se toho kroku vpřed obávám. Naštěstí 
jsem zjišťovala, jak může vypadat život 
prváka, a překvapilo mě, že v Českých 
Budějovicích, kam mířím na vysokou, 
je jeden roverský kmen, ve kterém jsou 
všichni vysokoškoláci a dokonce tam 

každý rok přichází noví studenti – pr-
váci jako já. Snad mi pomohou na-
jít menzu a poradí mi i s dalšími věcmi 
ze života vysokoškoláka. Navíc se ten 
kmen jmenuje Úlet a na stránkách má 
spousty fotek z akcí, což vypadá slib-
ně. Bojím se o něco méně, zhluboka se 
nadechnu a jdu vstříc novým zážitkům 
a přátelům.
Jdeš také na vysokou školu? Vysoko-
školské roverské kmeny vznikají prá-
vě ze skautů, jako jsi ty, kteří nastoupí 
do cizího města na novou školu, mají 
přes týden volná odpoledne a hlav-
ně chuť pokračovat se skautingem. Vy-
sokoškolský roverský kmen ti nabídne 
pomoc zkušenějších, nové kamarády, 
ale třeba i inspiraci pro práci s tvým 
oddílem. Neboj se objevit nový rozměr 

roveringu a zkus to s vysokoškolským 
roverským kmenem! 

Za Roverský odbor Hana Škaloudová 
– Karamela (22 let), Praha

Kde najdeš vysokoškolské 
roverské kmeny?

Brno – VŠRK Dýchánek 
(www.dychanek.cz)

České Budějovice – VŠRK Úlet 
(www.vsrkcb.skauting.cz)

Ostrava – VŠRK Kolonie Jeremenko 
(www.koloniejeremenko.wz.cz)

Praha – VŠRK Skrypta 
(www.skrypta.eu)

Zlín – VŠRK Skřítek 
(www.skritek.skauting.cz)

SKAUTEM I NA VYSOKÉ
Jdeš na vysokou? Nebo už na ní jsi, ale rád/a bys objevil/a nový rozměr skautování?

 INZERCE

Bav se a procvič své mozkové závity se zvířaty na safari. 
Jedinečná kombinace hlavolamu a společenské hry pro jednoho 
hráče. V každém z rébusů jsou stovky možností, ale vždy pouze 
jediné řešení.

VYZKOUŠEJTE 
TAKÉ DALŠÍ Z ADY 

SMART GAMES
www.smartgames.eu

www.smarthry.cz



KOMUNISMUS BYL FUJ

Ale proč vlastně?

Tak na tuto otázku již málokdo z mladší 
generace dokáže uspokojivě odpovědět. 
Prý byly fronty na banány a nedalo se 
cestovat na západ… Jenže pokud bych 
uvěřil, že se nic horšího nedělo, vlast-
ně bych asi nabyl dojmu, že ten ko-
munismus nebyl zas tak špatný. Možná 
že byl dokonce lepší než současný ko-
rupcí prorostlý stav. Koneckonců, bez 
banánů se docela slušně obejdu a v za-
hraničí jsem byl stejně jen párkrát za ži-
vot. V principu šlo zjevně o víc. A ten 
princip se vyplatí hledat: abychom po-
znali, že se třeba rodí nová nesvoboda, 
i když nebude rudá s hvězdou a nebude 
končit na „ismus“. Pojďme se alespoň ve 
zkratce podívat, co se tu vlastně „za to-
táče“ mezi lety 1948 a 1989 dělo.

Jak to všechno začalo?

Dle mého nás do celé té šlamastyky 
přivedly následující tři nejsilnější dů-
vody. Vliv Sovětského svazu, který po 

vyhrané válce chápal celou východní 
Evropu (kam v této souvislosti chtě 
nechtě patříme) jako svoji sféru; „vy-
čůraná“ politika tehdejších komunistů, 
kteří obratně obsadili všechny důležité 
funkce a dokázali zdiskreditovat své 
protivníky; a nakonec možná to nej-
podstatnější: obecná frustrace lidí z ne-
utěšené sociální situace a pocit, že me-
chanismy první republiky ji nevyřeší. 

Myšlenka komunismu, že za všechno 
zlo na světě můžou bohatí majitelé to-
váren a že spravedlivější je, aby továrny 
patřily „lidu“, a vůbec, že nemají exis-
tovat chudí a bohatí, nýbrž mají mít 
všichni všeho stejně, se zdála mnoha li-
dem správná. Jen velmi malá hrstka 
prozíravých rozpoznala v komunismu 
hrozbu – doporučuji například člá-
nek Karla Čapka „Proč nejsem ko-
munistou“ z roku 1924. Každopádně 
ve volbách v roce 1946 získala KSČ 
40 % hlasů, a tedy zdaleka nejsilnější 
pozici v parlamentu a ve vládě.

V únoru 1948 podali demisi ne-
komunističtí ministři a prezident Be-
neš po nátlaku jmenoval nové – ko-
munistické. A pak už to frčelo: za-
vedení tiskové cenzury a tvrdé po-
tlačování všech hlasů kritických vůči 
KSČ a Sovětskému svazu; propaganda 
označující všechno západní za projev 
všivého imperialismu; znárodnění vět-
ších a středních fi rem a postupně úplné 
zničení podnikatelů; čistky ve státních 
institucích (o zaměstnání přišly stovky 
tisíc „nepohodlných“ lidí); tvrdé per-
zekuce církví a zákaz činnosti všech de-
mokraticky se tvářících organizací, sa-
mozřejmě včetně Junáka. A to byl tepr-
ve začátek.

50. léta – nejtužší 
a nejdrsnější

Coby dostatečně důrazný signál, že od-
por se nevyplácí, spustili komunisté 
politické „monstrprocesy“. Nej-
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známější je proces s Dr. Miladou Ho-
rákovou, ovšem i desítky dalších zna-
menaly pro více než 240 lidí šibenici. 
Příznačné je, že se zanedlouho procesy 
vedly i s vysokými komunistickými 
funkcionáři, kteří stáli u zrodu procesů 
prvních – kruh se uzavřel. O co vlastně 
šlo? O nacvičené představení: žalobci, 
obhájci, soudci, obžalovaní i svěd-
ci měli předem stanoveno, co mají ří-
kat. Nacvičování trvalo i několik mě-
síců a pro souzené znamenalo stovky 
hodin výslechů, všechny možné dru-
hy fyzického i psychického nátlaku 
a mučení. S procesy souvisela i ma-
sová propaganda, líčící souzené jako 
nebezpečné protistátní spiklence – vý-
sledkem byly hromadné rezoluce, psa-
né zejména zaměstnanci státních pod-
niků, jež žádaly pro zrádce trest smrti. 
Účelem bylo zbavit se největších pro-
tivníků, nahnat lidem strach a učinit je 
zároveň spoluodpovědnými.

V životě obyčejného člověka se prud-
ké změny projevily především ve dvou 
ohledech. První a hmatatelnější byla 
tzv. měnová reforma. Komunistům se 
po prvních pěti letech vlády podařilo 
vytvořit obrovský státní dluh a by-
lo nutné získat peníze. Jak? Od lidí 
– úspory všech se ze dne na den vy-
dělily pěti (v některých případech až 
padesáti) a rozdíl šel do státní kasy. Zá-
sah samozřejmě vyvolal vlnu nepokojů 
– tu se ale ozbrojeným složkám po-
dařilo zvládnout. 

Méně hmatatelná, ale o to horší byla 
šířící se atmosféra nedůvěry a stra-
chu. Kdokoli mohl být udavač a pro-
vokatér, všude bylo třeba mít se na po-
zoru – i před nejbližšími přáteli a pří-
buznými. Ve chvíli, kdy člověk nesmí 
nahlas říct, co si opravdu myslí, kdy 
vládne všudypřítomná přetvářka a lhát 
je dokonce životně nutno, vcelku lo-
gicky strádá všechno, co patří k vyspělé 
lidské kultuře. Lidé se uzavřeli do sebe, 
do svých bytů a chat a dodnes se z to-
ho úplně nevzpamatovali. I dnes máme 
v podvědomí pocit, že by si člověk měl 
hledět především svého a ne strkat nos 
do záležitostí druhých.

60. léta – komunismus 
s lidskou tváří a rok 1968

Na konci 60. let se ke slovu dostali 
proreformní politici jako Alexander 
Dubček, kteří pod sílícím tlakem ve-
řejnosti postupně uvolňovali tuhé po-
měry z předchozího patnáctiletí. V po-
slední fázi (známé jako Pražské jaro) 
došlo dokonce ke zrušení cenzury, ně-
které zakázané spolky (např. Junák) 
obnovily svou činnost a zdálo se, že 
vše spěje k lepším časům. Projevila se 
ovšem moc Sovětského svazu, kterému 
se vývoj v Československu samozřejmě 
hrubě nezamlouval. Zákrok byl dů-
razný: v noci na 21. srpna 1968 pře-
kročily bez varování hranice ČSSR voj-
ska tzv. Varšavské smlouvy, čímž začala 
sovětská okupace. Události těchto ně-
kolika srpnových dní jsou velmi dobře 
zachyceny v hraném dokumentu brit-
ské BBC, který se jmenuje „Invaze“. 
Stojí za zhlédnutí!

70. léta – období 
normalizace

Režim se vrátil do svých původních 
kolejí: odpůrci sice již nebyli po-
pravováni, nicméně vězněni ano a za 
každý projev nepřizpůsobivosti hrozila 
minimálně ztráta zaměstnání, mož-
nosti dát děti studovat atd. Opět tu 
byl strach, opět uzavření se do svých 
malých soukromých světů. Asi nej-
lepší dostupnou charakteristiku této 
doby lze najít v knize Václava Hav-
la „Moc bezmocných“. Začal se for-
movat disent, intelektuální odpor, je-
hož nejvýraznějším počinem (kromě 
vydávání samizdatové literatury) byla 
Charta 77, která veřejně vystoupila 
proti porušování lidských práv (v sou-

vislosti se zatčením členů hudební 
skupiny Plastic People kvůli sprostým 
slovům v textech). Nejznámějšími 
představiteli jsou V. Havel, J. Patočka 
nebo Z. Mlynář. Z Charty 77 se po-
sléze stala jakási nevládní organizace, 
která průběžně upozorňovala na ne-
dodržování lidských práv a další pro-
blémy uvnitř republiky. Její členové 
byli samozřejmě různě vyslýcháni, za-
týkáni, vězněni atp.

1989 – sametová revoluce

Trpělivost lidí s režimem skončila poté, 
co policie tvrdě zasáhla proti průvodu 
studentů 17. 11. 1989. Tím začala sa-
metová revoluce, která vyvrcholila 
pádem komunistického režimu, tr-
vajícího více než 40 let. Kvalitních ma-
teriálů, které by zpracovávaly události 
těchto dní, je zatím poskrovnu. Do-
poručit lze DVD dokument „Něž-
ná revoluce“, který vyšel díky na-
kladatelství Levné knihy.

Blahopřeji všem čtenářům, kteří se 
prokousali až sem a upřímně doufám, 
že je stručnost článku naštvala do té 
míry, že budou mít potřebu zajímat 
se o tuto nedávnou partii naší mi-
nulosti sami. Není to totiž jen otázka 
„zájmu“, ale především zodpovědného 
chování občana (zatím ještě) svo-
bodné země. 

Jiří Bělohradský – Caesh (24 let), 
Hodkovice nad Mohelkou

Foto: Jakub Pejcal – Boby

P.s. O Invazi, dr. Horákové i knihách 
Václava Havla píšeme v Kulturních 
blechách

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



22

T
É
M
A NEZNALOST MINULOSTI NEOMLOUVÁ

Kdy došlo v Československu ke komu-
nistickému převratu? A za jakých okol-
ností? Kdo to byli Rudolf Slánský a Jan 
Masaryk a jaké byly jejich osudy? V čem 
spočívala kolektivizace zemědělství?

Následující grafy pochází z práce Podání 
50. let v ČSR ve výuce dějepisu na SŠ, 
která byla prezentována na státním kole 
Středoškolské odborné činnosti v roce 
2006/2007 (www.soc.cz). Cílem práce 
bylo zjistit, jaké učebnice se v současné 
době na středních školách používají 
pro výuku dějepisu, jakým způsobem je 
v nich zpracováno téma komunistické-

ho převratu r. 1948 a události 50. let, 
jak jsou s nimi žáci spokojeni a jak moc 
efektivní dějepisná výuka je. Součástí 
práce byl i dotazníkový průzkum, který 
v první části zkoumal postoj žáků k vý-
uce daného období v dějepisu, v dru-
hé části pak výsledky (čí spíše následky) 
této výuky. Právě z této druhé části po-
chází níže uvedená data…

• zkoumané obory: všeobecné gym-
názium, obchodní akademie, pe-
dagogické lyceum, 4. ročník
• počet respondentů: 66 (z každého 
oboru 22)

Některé z perel mezi 
odpověďmi:

• „Politický proces byl proces s politikem.“

• „Kolektivizace zemědělství znamená 
hromadné sklízení obilí.“ 

• „StB byla tajná policie, před kterou se 
měl každý na pozoru.“

• nejkurióznější defi nice komunistic-
kého převratu: „Přijela Rudá armáda 
a pomohla nám…“.

Jak jsou na tom středoškoláci se znalostmi událostí konce 40. a 50. let

Připadají ti některé z uvedených „perliček“ směšné? Děsí tě 
nevědomost mladé generace o naší nedávné minulosti? Do-
kázal bys na zmíněné otázky odpovědět lépe? Skautům by 
informovanost o komunistické minulosti naší země měla le-
žet víc na srdci než komukoliv jinému – vždyť nedílnou 
část osazenstva věznic a lágrů tvořili právě skauti, Junák byl 
jednou ze zakázaných organizací a nejspíš posledním po-
praveným politickým vězněm na našem území byl skautský 
vůdce Vladivoj Tomek. 

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

1.  Stručně vysvětlete, jak došlo ke komunistickému 
převratu v ČSR. Pokud víte, připojte rok (příp.datum).
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Metodický úvod „Výchova k de-
mokracii ve skautingu“ Romana Šan-
tory k hrám a aktivitám tohoto typu 
naleznete ve sborníku z Mikulášského 
semináře 2005 „Totalita aneb ces-
ta tam a zase zpátky“ anebo na webu 
– http://seminar.skauting.cz/2005/
download.html

Délka hry: 1,5 hodiny
Čas na přípravu: 1 hodina 
Počet hráčů: > 5 
Organizátorů na hru: 1+ host
Materiál: dopisy pro účastníky, pod-
klady o českých exulantech 
Cílem je: 
•  Představit si těžkost opuštění 

domova
•  Nahlédnout blíže do osudu 

uprchlíků
•  Uvážit, co jsou pro mě skutečně 

důležité věci

Příprava:

Účastníci jsou před srazem upo-
zorněni, aby půl hodiny předtím, 

než hodlají odejít z domova, otevřeli 
dopis s instrukcemi. Dopis obsahuje 
sdělení, že přišlo hlášení, že kvů-
li svým kontaktům a přátelům v ze-
mi na ně došlo udání a za půl ho-
diny by měli být zatčeni. Přitom je 
pravděpodobné, že v této zemi by ve 
vězení strávili díky drsnému práv-
nímu řádu klidně celé roky a rodina 
by byla dále perzekvována. Je jim 
nabídnuto, aby do půl hodiny opus-
tili dům se vším, co považují za dů-
ležité, ale nesmí to být více věcí, než 
kolik se jim vejde do obyčejného ba-
tůžku, aby nevypadali nápadně, je-
jich dům je určitě sledován. Je dob-
ré mít také připravené podklady 
o uprchlictví u nás: z jakých zemí 
nejčastěji, kolik lidí ročně, jak vy-
padá průběh žádání o azyl atd.

Průběh:

Hráči přicházejí na sraz s batůžky. 
Usedají do kruhu, aby si pověděli 
o rozhodováních a volbách, které 
museli v minulé hodině učinit. Ne-

cháváme volný prostor všem pro vy-
jádření. Pak zveme do místnosti 
hosta – nějakého uprchlíka, který 
u nás dostal azyl, a necháme ho, aby 
účastníkům pověděl vlastní zážitky 
z útěku z rodné země a o uprchlictví 
obecně.

Reflexe

Je dobré se účastníků zeptat po od-
chodu hosta, jak vše na ně působilo, 
zda to nějak změnilo jejich pohled 
na uprchlictví atd.

Hra spolu s dalšími s podobnou 
tématikou dostupná v databázi her 
na skautské křižovatce 

 POZVÁNKA
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„Vždycky, když přijdu na nějaký po-
řad do školy, tak se dětem omlouvám, že 
jsem fosil,“ směje se Jiří Stránský – skaut, 
mukl, spisovatel a scénárista. Svou vi-
talitou a energií však autor scénáře k se-
riálu Zdivočelá země předčí leckterého 
dvacátníka. Ve věku, kdy by měl nárok 
na zasloužený odpočinek, stále natáčí, 
píše, přednáší – nebo dává rozhovory. 

„Skaut má pomáhat slabším – a když se 
škrtne to slabším, tak skaut má pomáhat. 
Tak pomáhám. Jak jsem řekl: jsem k dis-
pozici.“

Jak jste se vy sám dostal ke skau-
tingu? Vyrůstal jste v době, kdy 
to se skautingem bylo velmi kom-
plikované.

Já jsem se ke skautingu dostal dost jed-
noduše, ještě před válkou. Sice jsem 
byl ze sokolské rodiny, ale tátův star-
ší bratranec z druhého kolena se jme-
noval A. B. Svojsík. A když on z An-
glie přivezl ten skauting a zaváděl ho 
tu, tak si to potřeboval na někom ově-
řit – a ověřoval si to na mém tátovi. 
Málem ho utopil, všechno možné na 
něm zkoušel.

My jsme jako kluci – tři bratři – byli 
dost raubíři, tak táta usoudil, že skau-
ting by nás mohl srovnat. Můj starší 
bratr rovnou nastoupil do slavné vodác-
ké Pětky k Jaroslavu Novákovi – Brať-
kovi a já jsem nastoupil do vlčácké 
smečky Pětky, kde mi „šéfoval“ Fran-
tišek Nepil zvaný Budulínek. Od toho 
okamžiku mně to skautské tak vletělo 
do krve a do života, že i za války jsem 
občas dělal nějakého poslíčka nebo 
něco. Byla tu ta slavná Zbojnická bri-
gáda, ZB, ale mě do ní nepustili, jed-
nak protože jsem byl dost mladý, jed-
nak proto, že můj táta byl v Osvětimi. 

Hned po válce jsme se opět všichni 
přihlásili do oddílu, a tak se ta vodácká 
Pětka hned znovu vybudovala. Jen-
že se přihlásilo tolik kluků, že se z to-
ho 5. vodního oddílu stal 5. vodní pří-
stav, který měl čtyři nebo pět oddílů. 
Já třeba jsem byl v 9. oddíle – s Otí-

kem Motejlem. Já jsem takový strašný 
pamětník. (smích)

Co způsobilo ten ohromný boom 
skautingu po druhé světové válce?

Děti byly celou válku ode všeho od-
střižené. Tehdy sice existovalo Ku-
ratorium, takový nacistický svaz mlá-
deže, ale do toho Češi moc nešli. Ale 
hlavně byl skauting projevem svo-
bodného ducha. 

Jakmile pak v roce 1946 vyhráli volby 
komunisti, vznikl Svaz mládeže. V ro-
ce 1947 jsem byl na jamboree v An-
glii a v roce 1948 jsme ještě jeli Váh. 
Ale pak skauting zase zakázali. Můj 
táta byl tehdy národním správcem 
Valdštejnského paláce, i díky jemu 
jsme tam získali nad skladem tabáku 
klubovnu. To bylo úžasné, naprosto 
úžasné. Odtamtud nás komunisté 
taky vyhnali. Byli jsme příliš svo-
bodní duchové… Já jsem vlastně za-
žil všechna tři zrušení skautingu, pak 
ještě po osmašedesátém, ale to už ko-
munisté rušili skauting víc mým dě-
tem než mně. 

Jak probíhalo takové zrušení od-
dílu? Vídali jste se nějakým způ-
sobem i nadále?

Musím říct, že za ty tři poválečné roky 
se Devítka dala tolik dohromady, že 
jsme se vydrželi vídat až dodnes. Kluci 
navíc, když já už jsem seděl, společně 
koupili chalupu v Krkonoších, tak-
zvanou Devětadevadesátku. Koupilo 
jich to původně pět, teď jich tam jezdí 
už tak pět set – protože už mají různá 
pravnoučata a já nevím, co všechno. 

STEJNĚ JSEM MĚL 
OHROMNÉ ŠTĚSTÍ

Rozhovor s Jiřím Stránským

JIŘÍ STRÁNSKÝ (*12. srpna 1931) 
je český spisovatel, scenárista, dra-

matik a překladatel. Těsně před 
maturitou v roce 1950 byl z po-

litických důvodů vyloučen ze školy. 
Později byl odveden k PTP útvarům, 

v roce 1953 obviněn z velezrady 
a ve vykonstruovaném procesu od-
souzen na osm let do vězení. V ro-
ce 1960 amnestován. Setkání s ka-

tolickými spisovateli v lágru ho 
podnítilo k psaní. Po propuštění se 
věnoval manuálním zaměstnáním 
a spolupracoval jako filmový asi-
stent s Barrandovem. Na svou vě-

zeňskou kariéru znovu navázal 
na téměř dva roky v 70. letech. 

Po roce 1989 začal opět publikovat. 
Podle jeho knih a povídek bylo na-
točeno několik filmů (Bumerang, 
Kousek nebe) a seriál Zdivočelá 

země, jehož poslední série se prá-
vě natáčí. V roce 1992 byl zvolen 

předsedou Českého centra 
Mezinárodního PEN klubu. 
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Podstatné je, že my o sobě dodneška 
víme. To je na skautingu jedna z věcí, 
které jsou vůbec nejúžasnější. Že to ne-
bylo jen členství v oddíle, ale skutečně 
druh nějaké sounáležitosti až hraničící 
s bratrstvím. S tím opravdovým bra-
trstvím – my jsme se jeden na druhého 
opravdu mohli spolehnout. 

Po převratu řada kluků utekla s ro-
diči za hranice. Z těch, co zůstali, se 
jich pár dalo ke svazákům – ne že by 
byli tou ideologií jakkoliv načichlí, 
ale že je tam dali rodiče. To bylo teh-
dy běžné.

Mnoho kluků šlo pak do protikomu-
nistického odboje – se skautama jsem 
se potom potkával v kriminále. Díky 

tomu, že jsem byl příbuzným A. B. 
Svojsíka a můj dědeček byl za první re-
publiky předseda vlády, tak ať jsem byl 
kdekoliv – seděl jsem na čtrnácti mís-
tech za těch osm let – všude se ke mně 
hlásili skauti. Pro mě to bylo příjemné, 
pro ně určitě taky.

Kromě toho, že jste se se skauty po-
tkával v kriminále, bylo vám tam 
v něčem skautství oporou?

V první řadě mi to pomohlo fyzicky. 
Tím, že můj táta byl významný sokol 
a já jsem za sokoly dokonce závodil, 
měl jsem fyzičku vlastně zdvojenou. 
Šel jsem si sednout ještě v době, kdy to 
bylo vůbec nejkrutější – ale díky té fy-
zické průpravě jsem to výborně zvládl. 
Například mě nechali chodit šest dní 
a nocí ve vodě, ale protože jsem měl tu 
fyzičku, vydržel jsem to. Mnohokrát 
mi samozřejmě bylo ouvej a zvlá-
dal jsem to jenom proto, že mě ostat-
ní muklové podrželi. Řadu těch zku-
šeností jsem vložil do Zdivočelé země 
a do svých románů.

Musím říct ještě tohle: i když mě za-
vřeli, vlastně jsem měl ohromné štěstí. 
To byla doba, kdy v kriminále byli ti 
největší duchové národa, takže přestože 
mě bolševik nenechal dostudovat, ab-
solvoval jsem skoro osm let univerzity. 
To bylo něco úžasného.

www.skaut.cz/obchod

specialista 
na plackyTDC ☺

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
desítky nových placek – 
bu  onů.

 IN
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E

Jiří Stránský
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• Vzkaz Jiřího Stránského 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209452801410003-vzkaz/

• Pro kmenovou či oddílovou činnost je velmi přínosná kniha Strán-
ského kniha Perlorodky, na jejíž náměty se často hrají etapové hry.

• Básně Jana Zahradníčka najdete na poslední straně.
• Jiří Stránský byl vězněn i v táboře Vojna, o kterém se dočtete na straně …

Z knih:

Štěstí – šest povídek na náměty z vězení

Tichá pošta – sbírka novel, z nichž jedna se stejnojmenným názvem 
knihy inspirovala Tichou poštou Věry Voňavkové, jež osvětluje základní 
pilíře skautingu. A ještě v roce 2010 se můžete vydat na nový český 
Tichá pošta film Petra Nikolaeva. 

Zdivočelá země. Aukce – románová sága o letci, který se po druhé světo-
vé válce vrací z Anglie do své rodné vesnice v česko-německém pohraničí

Potom román Přelet a novely Tichá pošta a Stařec a smrt

Oblouk. Tržiště příběhů několika rodů a jejich generací i jejich přátel 
i nepřátel – román vycházející z osudů autorovy rodiny a zachycující 
životní příběhy mnoha muklů (mužů určených k likvidaci), s nimiž se 
setkal v kriminálech padesátých let

Komunismus po česku – příběhy z minulosti, osobní úvahy a vzpomínky

Povídačky pro Klárku a Povídačky pro moje slunce – příběhy 
a povídánky, které psal autor z vězení své malé dcerce

Co je to…

…PTP? Pomocné technické 
prapory – útvary v rámci čes-
koslovenské armády, kam byli 
umisťováni politicky ne-
spolehliví občané. Panovaly 
v nich velmi tvrdé podmínky 
a příslušníci těchto praporů, ji-
nak zvaní také „černí baroni“, 
byli všemožně šikanováni. Dů-
ležitým důvodem vzniku těch-
to útvarů bylo i zajištění levné 
pracovní síly.

…Zbojnická brigáda? Také zva-
ná Zpravodajská brigáda, byla 
snad jedinou velkou odbojovou 
organizací, kterou se nacistům 
nepodařilo rozbít. Její čle-
nové se rekrutovali z řad praž-
ské skautské Pětky, některým 
z nich bylo i pouhých 14 let. 
Řadí se k nejúspěšnějším čes-
kým odbojovým organizacím. 
Většina jejích představitelů 
byla po roce 1948 perzekvová-
na, „mozek brigády“ Veleslav 
Wahl byl odsouzen k trestu 
smrti a popraven.

Byli tam lidé, kteří mě odnaučili ne-
ustále objevovat Ameriku. Básník Jan 
Zahradníček mě odnaučoval nenávisti 
a touze se mstít. To je to, co člověka 
oslabuje. Chápal jsem to rychle, pro-
tože jsem si v sobě nesl skautství, kte-
ré v sobě má tu vstřícnost a nechce se 
mstít a nenávidět.

V České televizi se nyní připravuje 
dokument Skauti – postrach totalit. 
Také vy sám ve svém Vzkazu na ČT ří-
káte, že skauti jsou kvůli svému vzta-
hu k pravdě a kvůli zásadovosti trnem 
v oku všem totalitním režimům. Mys-
líte si, že by skauti kvůli tomu měli 
být trnem v oku i dnešní společnosti?

Jsou trnem v oku určité části spo-
lečnosti. Je to podobné tomu, jak je 

rozdělen pohled Čechů na bratry Ma-
šíny. Těm lidem, kteří se nějakým způ-
sobem museli zaháčkovat v minulém 
režimu, je trnem v oku jakákoliv fé-
rovost, jakákoliv schopnost se něčemu 
postavit. Protože oni to nedovedli. Do-
dneška se nesrovnali ani sami se sebou, 
natož aby se srovnali ještě s něčím ji-
ným. To je to, do čeho už dvacet let 
buším ze všech stran. 

Proto jsem ve Vzkazu ČT řekl, že skau-
tem by nemohl být ani pan prezident. 

Na co bychom my, jako vedoucí v od-
dílech, měli klást největší důraz?

Myslím, že v dnešním suchém svě-
tě vědy a techniky by děti mohl oslo-
vit jakýkoliv záblesk romantiky. Ale je 

s tím mnoho práce: je potřeba, aby to 
bylo opravdu dobře připravené. 

Vedoucí nesmí být moc didaktičtí, děti 
to mají rády živelné. Nesmí cítit ma-
nažerství. Udělat z oddílu vojnu, to 
odrazuje. Musí tam být cítit svoboda 
ducha. Ta je samozřejmě nějakým způ-
sobem regulovaná, ale děti samy musí 
pochopit, že svoboda lidského ducha je 
postavená i na tom, že část své svobody 
deleguju na ostatní nebo ji obětuju 
pro druhé. Stejně tak demokracie ne-
znamená, že každý může všechno – de-
mokracie je řád. 

Za rozhovor děkuje 
Kristýna Drápalová – Kika (19 let), 

Praha
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Památník Vojna 
u Příbrami

Památník Vojna, pojmenovaný pod-
le nedalekého vrcholu, je muzeum 
obětí komunismu ležící nedaleko Pří-
brami. Dříve to ale byl zajatecký tábor 
pro německé válečné zajatce, poté v le-
tech 1949–1951 tábor nucených prací 
a následně, v období 1951–1961, vě-
zeňské zařízení pro politické vězně ko-
munistického režimu. Lidé, kteří zde 
byli z politických důvodů internováni 
bez řádného soudu, tu pracovali jako 
pracovní síla zajišťující chod místních 
dolů a také chod samotného lágru, 
včetně jeho rozšiřování. Na Vojnu byli 
umisťováni především „…nejnebez-
pečnější, zvláště státně bezpečnostní zlo-
činci”. Tedy lidé, kteří byli nedemokra-
ticky odsouzeni ve vykonstruovaných 
procesech. K vidění je zde také tzv. ko-
rekce, „vězení uvnitř vězení“, o které 
se v rozhovoru v příloze Víkend Mla-
dé Fronty ze dne 21. 8. 2010 zmiňuje 
politický vězeň Zdeněk Zelený: „To je 

díra v zemi, kde jsme my větší stáli skr-
čení, jak byla nízká. A po kotníky ve 
vodě, což mělo taky svůj účinek.“ Zde-
něk Zelený je jedním ze statečných 
skautů, kteří prošli totálním nasazením 
ve II.světové válce i vězněním v době 
komunistické totality. Na Vojně strávil 
dva roky a byl to jeden z osmnácti lág-
rů, kterými prošel.

Vojna je jednou z lokalit, kde se za-
chovaly i některé autentické vězeňské 
objekty z doby komunistické per-
zekuce, a tak se vláda České republiky 
roku 1999 rozhodla vybudovat zde pa-
mátník a muzeum. Budete-li chtít na-
příklad se svým roverským kmenem 
pátrat po naší nedávné minulosti, Voj-
na je jistě jedním z míst, které za-
sluhují navštívení. 

Pomník obětem 
komunismu v Praze

Na pražském Újezdě shlíží od roku 
2002 ze schodiště sedm mužských, po-
stupně korodujících bronzových po-
stav. První postava je celá, každá dal-
ší je však více a více znetvořená, ale stá-
le stojí. Symbolicky tak znázorňují sta-
tečnost a nezlomnost i postupné fy-
zické a rovněž psychické chátrání 

Památník je otevřen:

duben–říjen: úterý–neděle 
+ svátky mezi 9–17 hodinou 

NA MÍSTA NEDÁVNÉ 
ČESKOSLOVENSKÉ 

HISTORIE

Inspirace k návštěvě pro vás a váš kmen či oddíl na místa spjatá s komunistickou minulostí naší země

listopad–březen: úterý–pátek 
mezi 9–16 hodin 

(poslední prohlídky vždy 
hodinu před zavírací dobou) 

Více informací na: http://www.
muzeum-pribram.cz/ 

Anebo můžete ještě 
navštívit Muzeum III.odboje 

v Příbrami, více na 
http://www.pribram-city.cz/.
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politických vězňů 50. let, tzv. „muklů“ 
(Mužů Určených K Likvidaci). Sym-
bolické je i to, kam se samy sochy dí-
vají. Schodiště na úpatí Petřína leží na 
spojnici mezi hvězdárnou a Vítěznou 
ulicí a virtuálně pohledy postav smě-
řují přes Most Legií k Národní třídě 
a k Národnímu divadlu. Napříč celým 
pomníkem se táhne bronzový pás, na 
němž je následující nápis: Oběti komu-
nismu 1948–1989: 205 486 odsouzeno 
– 248 popraveno – 4 500 zemřelo ve 
věznicích – 327 zahynulo na hranicích 
– 170 938 občanů emigrovalo.

Pomník je volně přístupný, snadno do-
sažitelný z tramvajové zastávky Újezd 
a jak řekl sám autor, sochař Olbram 
Zoubek: „Můžete se mezi nimi dívat 
i na Národní divadlo, je to pohled nový, 
jako by se ti mrtví dívali i na nás.“

Národní památník války 
v Hrabyni

Železobetonové monstrum s be-
tonovým kolosem – sousoším Bratrství 
v popředí mělo v dobách minulých zo-
sobňovat velikost a sílu socialistického 
státu, zatímco dnes je spíš úsměvnou 
ukázkou monstróznosti socialistického 
realismu. Objekt stojí na otevřeném 
vyvýšeném místě na cestě mezi Os-
travou a Opavou. Jeho původní název 
zněl Památník Ostravské operace. Byl 
totiž vybudován na místě nejtěžších 
bojů v rámci tzv. ostravsko-opavské 
operace v závěru II. světové války.

Původně měl památník připomínat 
události během zmiňovaných bojů 
v roce 1945 a vzdávat hold Rudé armá-
dě. Právě vyvrcholení osvobození Čes-
koslovenska má sousoší zpodobňovat.

Prvně byl otevřen roku 1980 jako sou-
část Muzea revolučních bojů. Po-
čátkem devadesátých let začal pa-

mátník chátrat a jeho expozice byla 
změněna na Památník II. světové války. 
Zmizely srpy a kladiva, sochy Lenina, 
Stalina i Gottwalda. V expozici přibyl 
příběh generála Heliodora Píky, rodáka 
z nedaleké Štítiny, jenž byl komunisty 
v roce 1949 nemilosrdně a bezdůvodně 
popraven po odsouzení ve vykonstru-
ovaném soudním procesu a stal se tak 
první obětí politických justičních vražd 
v socialistickém Československu. Tak-
to památník fungoval až do roku 2005, 
kdy se stát pustil do jeho kompletní re-
konstrukce. Nyní je nově je otevřen od 
loňského dubna.

Nová, působivá expozice připomíná 
také působení československých vo-
jáků na Blízkém východě a v Af-
rice i československých letců v Anglii, 
je zasazena do širšího historicky-ge-

ografi ckého kontextu a vtáhne člověka 
přímo do války. Střelba z kulometů 
je prokládána houkáním sirény a kři-
kem. Instalace rozstřílených domů, 
rozbitých oken, fi gurín lidí skrývajících 
se před bombardováním ve sklepě, vel-
koplošné fotografi e rozstřílených ulic, 
protektorátní vyhlášky i předměty den-
ní potřeby přidávají prostoru na vě-
rohodnosti a zasáhnou velkou část ná-
vštěvníkova smyslového spektra. Velmi 
sugestivní je memoár koncentračního 
tábora. Replika vstupní brány do 
Osvětimi a pruhované obleky věz-

ňů vyvolají skličující pocity snad úpl-
ně v každém. Sázka na autentičnost vy-
stavených exponátů a zvukovou kulisu 
se rozhodně vyplatila!

Jáchymovské peklo

Jáchymovské peklo je historická na-
učná stezka, v níž „budeš procházet mís-
ty, které v sobě nesou znamení doby, kdy 
vznikly – a prokletí tisíců lidí v nich tr-

pících”. Stezka vede v místech, kde 
v 50. letech stály pracovní tábory, 
a kde se dobývala uranová ruda. Dnes 
je stezka bohužel poničená, třeba čeká 
na někoho z nás, kdo by na ní rád při-
dal ruku k dílu… 

Alex Šuměnka Bernardová (26 let), 
České Budějovice/Teplice

Dominika Potůčková – Julča (21 let), 
Brno

Foto: archiv Památníku Vojna, 
Roman Šantora – Bobo

Muzeum je otevřeno celoročně, 
od 9 do 17 hodin. 

Vstupné činí 50 Kč, snížené 
vstupné pak 25 Kč.

Více informací na: 
http://www.hrabyne.cz/

Jedna z tabulí stezky v dezolátním stavu

Virtuální prohlídka pomníku:
http://www.virtualtravel.cz/
praha-mala-strana/pomnik-
-obetem-komunismu.html 
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Obě dvě období nesvobody ve 20. sto-
letí jsou již naštěstí za námi, a ač ješ-
tě zdaleka není všechno perfektní, pře-
ce jenom si užíváme takovou porci 
svobody a demokracie, jakou by nám 
v mnoha jiných zemích na světě mohli 
závidět. Můžeme volit politickou stra-
nu, jakou chceme, aniž by nás kvůli 
tomu někdo vyhodil ze školy či práce, 
můžeme chodit do kostela, synagogy či 
mešity nebo být třeba otevřenými ate-
isty, aniž bychom riskovali vězení či 
něco ještě horšího. Že jsou to v roce 
2010 samozřejmé věci? Ale kdeže…

NEDEMOKRATICKÉ REŽIMY DNES

Bělorusko

• více než patnáct let trvající autoritář-
ský režim prezidenta Aleksandra Lu-
kašenka, „poslední evropská diktatura“
• manipulace voleb, represe na základě 
politických názorů
• www.svobodnebelorusko.cz, 
www.clovekvtisni.cz  Podpora lid-
ských práv  Bělorusko
• Ancipienka Aleś (ed.) – Neznámé Bě-
lorusko (s předmluvou Václava Havla)

Barma

• vojenská diktatura od r. 1962
• více než 2100 politických vězňů, 
vůdkyně opozice Aun Schan Su Ťij 
přes čtrnáct let v domácím vězení
• nucené práce, dětští vojáci, po-
tlačování menšin, násilné rozhánění 
demonstrací, tajná policie
• http://www.burma-center.org, 
www.clovekvtisni.cz  Podpora lid-
ských práv  Barma
• Aun Schan Su Ťij – Osvobození 
od strachu (s předmluvou Václava 
Havla)

Čína

• vláda komunistické strany od r. 1949

• od r. 1949 trvající okupace Tibetu, 
porušování lidských práv, političtí věz-
ni, „kulturní genocida“, náboženský 
a politický vůdce země – Jeho Svatost 
Dalajlama – v nuceném exilu
• http://www.potala.cz 
• www.amnesty.cz
• Stéphane Courtois (ed.) – 
Černá kniha komunismu II.

Írán

• od r. 1979 tzv. „islámská republika“, 
despotický režim s výraznými prvky 
theokracie
• cenzura internetu a médií, manipu-
lace politického života, obávaná tajná 
policie s ozbrojenými složkami
• výrazná diskriminace žen, nábožen-
ská nesvoboda, brutální potlačování 
opozičních demonstrací
• lidská práva v Íránu – 
http://www.iranhumanrights.org
• Marjane Satrapi – Persepolis 
(autobiografi e íránské dívky, komiks 
i fi lmová verze dostupné v češtině)

Kuba

• Od r. 1958 socialistický režim 
vedený Fidelem Castrem, od r. 2008 
Raúlem Castrem

• přes 200 politických vězňů, 
potlačování politické opozice
• www.clovekvtisni.cz  Podpora lid-
ských práv  Kuba
• Stanislav Škoda – Kuba: ostrov, 
který se zdál; Zoé Valdés – 
Každý den nic

Severní Korea

• Od r. 1948 socialistický režim, nej-
prve řízený vůdcem Kim Ir-Senem, 
od r. 1994 jeho synem Kim Čong-Ilem
• koncentrační tábory, mučení 
a popravy politických vězňů, prakticky 
totální izolace obyčejných lidí od okol-
ního světa za hranicemi
• český dokument Lindy Jablonské 
o současné KLDR – Vítejte v KLDR!, 
http://www.myspace.com/vitejtevkldr, 
trailer na youtube.com
• Stéphane Courtois (ed.) – 
Černá kniha komunismu II. 

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

Zdroje:

www.jedensvetnaskolach.cz
www.clovekvtisni.cz
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PŘIPOMÍNAT

Moderní historie není úplně obvyklý 
zájem – když už někoho zajímá mi-
nulost, tak je častější fascinace sta-
rověkým Egyptem nebo třeba stře-
dověkem. Kdy tě začaly soudobé 
dějiny zajímat? Přicházelo to po-
stupně, nebo to byl nějaký jeden 
zásadní impulz?

Moderní dějiny mě začaly zajímat po-
měrně brzy, řekla bych už na základ-
ce. Tam se to samozřejmě neprobere 
nějak důkladně, ale měla jsem štěs-
tí, že tahle oblast hodně zajímá mého 
otce, takže mi nějaké chybějící in-
formace doplňoval, diskutovali jsme 
o tom, co právě ve škole probíráme 
a podobně. Později jsem o tom začala 
hodně číst. Přiznám se, že jen o ur-
čitých oblastech, nikdy mě například 
nechytlo podrobné rozebírání vo-
jenských strategií ve II. světové vál-
ce. Takže začalo to na základce a ten-
hle můj zájem se postupně začal víc 
a víc rozvíjet.

Na spoustě základních škol se mo-
derní dějiny vůbec neprobírají 
a mnohem víc pozornosti se vě-
nuje pravěku a Přemyslovcům než 
nedávné minulosti, s jejímiž dů-
sledky stále žijeme. Proč myslíš, že 
to tak je?

Podle mě se pořád vyučuje podle sta-
rého modelu a osnov a zřejmě není vůle 
s tím cokoliv dělat. Jsou tu takové ten-
dence, ale bude to trvat déle a je to ško-
da. Nemyslím si, že bychom si moh-
li z Přemyslovců vzít nějaké zvláštní po-
učení, narozdíl například od holocaustu 
a jiných takto tragických událostí.

Někdy to samozřejmě bývá způsobené 
i kvalitou učitele, někteří raději řeč-
ní o úplně jiných věcech, než by uči-
li, a pak je jasné, že se moderní dějiny 
nestíhají. V druháku dohoníš prvák, 
ale dohonit skluz ze čtvrťáku už jaksi 
není kde…

Co tě nakonec přimělo jít soudobé 
dějiny přímo studovat a nenechat si 
je jenom jako zájem? Zvažovala jsi 
ještě jiné školy?

Tohle byla nakonec náhoda. Dávala 
jsem si asi pět přihlášek a vyšly mi sou-
dobé dějiny a český jazyk/literatura. 
Vybrala jsem si dějiny, protože mi při-
šly přeci jen atraktivnější a zajímavější. 
A měla jsem štěstí, protože mě chytly 
ještě víc, než jsem předpokládala.

Docela zajímavou věcí je, že na Sou-
dobé dějiny se vůbec nedělají přijímač-
ky přímo z historie. Případní ucha-
zeči musí podstoupit zkoušky ze vše-
obecných předpokladů přes Scio testy 

a když mají štěstí, přijmou je. Dostat 
se na tuhle školu tedy nevyžaduje žád-
nou zvláštní přípravu přímo v oboru, 
ale udržet se je pak už o něčem jiném.

Co jsi očekávala, že ti studium to-
hohle oboru přinese? A co skutečně 
přineslo?

Vzhledem k tomu, že je to studium 
pouze kombinované (tj. nikoliv pre-
zenční, denní, pozn. red.), což znamená, 
že je hodně založené na vlastní práci 
a tvoření seminárek, myslela jsem si, že 
se naučím nějakým způsobem vyplodit 
srozumitelný text na úrovni. Což se 
opravdu stalo a říkám si, že i kdybych 
teď, po prvním roce, skončila, budu 
už umět něco hodně užitečného. Dál 
se mi taky hodně líbí, že nám před-
nášejí opravdové kapacity v oboru, 
což je dost motivující. Navíc to jsou 
profesoři, které jsem vídala v televizi 
v různých pořadech o historii a moc 
jsem se těšila, až k nim budu cho-
dit na přednášky. No a vzhledem k to-
mu, že jsem nikdy nebyla nijak zvlášť 
disciplinovaná, bála jsem se té formy, 
myslím kombinovaného studia. Říkala 
jsem si, ze mě zachrání jedině to, že by 
mě tam naučili se učit. A světe div se, 
ono se to doopravdy stalo, protože mi 
nic jiného nezbylo.

Vidíš v kombinované formě studia 
ještě nějaké další zvláštnosti, vý-
hody a nevýhody?

Jedna veliká výhoda je, že si mů-
žeš zorganizovat čas podle svého, pro-
tože přednášky bývají jen v pátek a ješ-
tě ne každý. Fakticky jdeš do školy to-

S Veronikou o tom, proč jít studovat soudobé dějiny, o záludnostech a výhodách kombinovaného 
studia i o důležitosti minulosti pro přítomnost

VERONIKA ŠTĚTINOVÁ (20 let)
Vystudovala gymnázium v Chomu-

tově, poté se přestěhovala do Prahy 
a začala studovat Soudobé dějiny 
na FSV UK. Což je stále aktuální, 
jenom si k tomu od dalšího roku 
přibere ještě Romistiku na FF UK. 
Baví jí číst, psát, řečnit, udržovat 

společenský život a povídat o mož-
ných i nemožných věcech. 



31

T
É
M
A

likrát, kolik máš předmětů. Jednomu 
předmětu jsou věnované dvě přednášky 
v jeden den, předměty bývají tak tři až 
čtyři za semestr. Vlastní organizování 
času vidím ale zároveň jako nevýhodu, 
teda pro lidi, co nejsou nijak zvlášť dis-
ciplinovaní. Myslím ale, že kdo tu ško-
lu doopravdy dělat chce, časem si ně-
jaký systém práce najít musí. Ne-
výhodou ještě je, že se tolik nepoznáš 
se svými spolužáky, protože spolu ne-
trávíte tolik času jako při normálním 
denním studiu. Na druhou stranu je 
strašně fajn zjišťovat si informace na 
vlastní pěst. Máš sice doporučené kníž-
ky a okruhy, ale v podstatě si všech-
no děláš podle svého, protože máš cel-
kem velkou svobodu. Musíš sice umět 
určité věci, ale kde je načerpáš, to je 
v podstatě na tobě.

Na jaké předměty by se tedy pří-
padný zájemce o stejný obor mohl 
těšit?

V prváku v zimním semestru se učí 
psaní seminárek a takové to základní 
ponoření se do oboru, takže například 
Metodologie soudobých dějin. Letní 
semestr v prváku je ale už zajímavější, 
to se vyučují Mezinárodní vztahy v le-
tech 1945 – 1990 a to je výborný 
předmět. Od druháku jsou předměty 
již rozdělené podle území, kterého se 
týkají, například Soudobé dějiny střed-
ní Evropy. Případnému zájemci bych 
poradila, ať se připraví na hory textů 
v angličtině, v některých předmětech je 
to hodně zásadní.

Moderní dějiny, i když samozřejmě 
užší než historie jako taková, jsou 
pořád ještě dost široký pojem. Jaké 
období, události nebo oblasti tebe 
osobně nejvíc zajímají? 

Vždycky jsem si myslela, ze hlavně II. 
světová válka, zejména holocaust, ten 
mi hodně nedá spát. Nastoupila jsem 
na školu a zjistila jsem, ze mě zajímají 
i mezinárodní vztahy. Když jsme po-
tom měli soudobé české dějiny, mys-
lela jsem si, že mě nejvíc zajímá právě 
to. Teď, vzhledem k tomu, že se dívám 
dopředu na knížky do druháku, jsem 
zcela pohlcená Balkánem. Takže by 
se dalo říct, že se to u mě mění velice 
rychle, ale zájem o osudy židovského 
národa a Romů u mě přeci jen přetrval 
a je asi nejvýraznější.

Najdou se i tací, kteří tvrdí, že se 
o událostech kolem II. světové vál-
ky a holocaustu mluví a píše naopak 
až moc. Myslíš, že je ještě co ob-
jevovat a o čem psát?

To určitě je. Vím, že se pořád vracím 
k tomu holocaustu, ale tahle otázka mi 
zrovna nahrála. Holocaust by se pod-
le mě měl připomínat neustále, pro-
tože víme, že situace s extrémistickými 
stranami u nás není zrovna ideální. Na-
víc – kolik lidí ví o holocaustu Romů? 
Takže zrovna o tomhle tématu by se 
mělo psát hodně, jelikož není ani zda-
leka zmapované tak, jak by si zasloužilo. 
Je ostuda, že se o tom tak málo ví. Jest-
li je ještě co objevovat, nevím. Nemám 

představu, jak jsou na tom archivy, ale 
na druhou stranu – každou chvilku se 
objeví nějaká nová informace nebo jen 
spekulace, tak proč bychom ještě ne-
mohli najít něco objevného. Ale hlavně 
bych tyto tragické události připomínala, 
připomínala, připomínala. Nechci být 
monotematická, ale například vče-
ra (tj. 2. 8.) uběhlo 66 let od likvidace 
tzv. Cikánského tábora v Osvětimi a ve-
lice překvapivě o tom informovala pou-
ze Romea, jinak to žádnou velkou pu-
blicitu nezískalo, což je vážně hanba.

A v téhle oblasti tedy vidíš i to, co 
bys jednou ty sama chtěla dělat, až 
skončíš se školou? Jaké jsou vůbec 
možnosti poté, co si člověk odnese 
bakalářský titul ze Soudobých dě-
jin z FSV?

Velká svoboda tohoto oboru je v tom, že 
člověk vlastně neví, co bude dělat. Nemá 
to jasně nalajnované jako například me-
dik. Ale je tu možnost uplatnit se v ústa-
vech, které sledují soudobé dějiny, při-
spívat do časopisů o historii. Ten, kdo by 
se na to cítil, může i učit na vysoké ško-
le. Já sama zatím nevím, co bude s tím-
to oborem dělat, nechám se překvapit. 
Možností je přeci mnoho. 

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

Praha/Louny

Kam na Moderní dějiny?

• http://www.fsv.cuni.cz – 
bakalářský kombinovaný 
program Soudobé dějiny

• http://www.ksa.zcu.cz – 
navazující magisterský program 

Moderní dějiny

• téměř všechny ostatní 
univerzity nabízejí v nějaké po-
době možnost studovat historii 
obecně, případně dějiny Čes-
koslovenska a českých zemí, 

starší dějiny a podobně
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„…lidé tak dnes zase vědí, že existují 
věci, pro které stojí za to také trpět. Že 
věci, pro které se eventuálně trpí, jsou ty, 
pro které stojí za to žít.“
Těmito slovy reagoval Jan Patočka na 
otázku po smyslu Charty 77, jejímž spo-
lutvůrcem a prvním mluvčím se na 
sklonku svého života stal. Právě s Char-
tou a odporem proti komunistickému re-
žimu si jeho jméno nejčastěji spojujeme, 
ačkoliv bohužel není v současnosti ani 
zdaleka tak známé, jak by mělo být. Vět-
šinu svého životního úsilí však nevěnoval 
politické a společenské angažovanosti, 
nýbrž fi losofi i. Na české poválečné fi loso-
fi cké scéně by se těžko našla významnější 
osobnost s větším vlivem a počtem žáků, 
k nimž patří mimo jiné i Erazim Kohák, 
Tomáš Halík či Jan Sokol.

Před Únorem

Jan Patočka se narodil 1. 6. 1907. Na 
Karlově univerzitě studoval nejen fi -
losofi i, ale i romanistiku a slavistiku. 
Svoje vzdělávání však neomezil jenom 
na možnosti Prahy, ale podnikl i stu-
dijní cesty na zahraniční univerzity, 
kde měl možnost setkávat se s vý-

znamnými osobnostmi své doby včetně 
Martina Heideggera. Nejzásadnější vý-
znam však mělo setkání s Edmundem 
Husserlem, významným německým fi -
losofem původem z Prostějova, jehož 
žákem, spolupracovníkem a celoživot-
ním přítelem se stal (viz rámeček).

Na rozdíl od jiných fi losofů, kteří dávají 
přednost spíše osamělému bádání, Jan 
Patočka celý život velmi rád učil. Po ná-
vratu ze zahraničních cest proto začal vy-
učovat fi losofi i na gymnáziu. Krom toho 
se zapojoval do aktivit mnoha tehdejších 
diskusních a akademických kroužků, 
které byly tolik důležité pro vznik je-
dinečného duchovního klimatu první re-
publiky. Když mu byla na sklonku 2. svě-
tové války pedagogická činnost poprvé 
zakázána, vyzkoušel si i radikálně odlišné 
zaměstnání – byl nasazen coby tunelář. 

Po skončení války vyučoval fi losofi i na 
univerzitě, ale bohužel nepříliš dlouho.
Univerzitní půdu musel nedobrovolně 
opustit necelé dva roky po „vítězném“ 
únoru 1948. Neprošel prověrkou a vě-
noval se proto výzkumu – zabýval se na-
příklad politickými a fi losofi ckými spisy 
T. G. Masaryka. Dalším významným té-
matem pak pro něj v tomto období bylo 
dílo J. A. Komenského. Málokdo ví, že 
nebýt Patočkova trpělivého úsilí a pu-
blikační činnosti, těžko by si dnes na na-
šeho učitele národů vůbec někdo v za-
hraničí vzpomněl. V těchto letech Jan 
Patočka nebyl vůči komunistickému reži-
mu v přímé opozici, ale mnoho lidí, kte-
rým strana zničila kariéru či život, vzpo-
míná na jeho obětavou pomoc a zájem.

Podomní filosofie

Ofi ciální pedagogická činnost byla Pa-
točkovi znovu znemožněna po roce 
1968, kdy musel odejít do před-

časného důchodu. V této době jej po-
stihl i zákaz publikování a jeho tex-
ty tedy vycházely pouze v samizdatu. 
Hloučky studentů a příznivců za ním 
ale docházely domů a z těchto setkání 
pak postupně vznikly proslulé bytové 
semináře, kde se probírala témata, kte-
rá byla ve veřejné debatě nepřípustná. 
Sám Patočka tato ilegální setkání glo-
soval slovy: „Lidé, kteří přemýšlejí, se 
přece musejí někde scházet, ne?“

Tomáš Halík, který jej zažil coby uni-
verzitního pedagoga v 60. letech, na 
něj vzpomíná takto: „Na Patočkovy 
přednášky chodili nejen studenti, ale do 
škamen s námi usedali i učitelé fakulty. 
Pochopili jsme, že dosud jsme slýchali 
o fi losofi i, ale tady, na Patočkových před-
náškách, se fi losofi e ‚děla‘. Pamatuji si, 
jak jsem po jedné takové přednášce chodil 
rozkvetlými sady po Petříně jako omá-
mený, ‚plný fenomenologie‘.“

Portrét jednoho z nejvýznamnějších českých filosofů a člověka, jenž zásadním způsobem ovlivnil 
nezávislou inteligenci a disent v období komunistické totality

J. P. s E. Husserlem a E. Finkem 
ve Freiburgu roku 1933

Dagmar Hochová: J. P. v roce 1968
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Boj za neposlouchatelnou 
hudbu

Obrat v Patočkově přístupu ke stát-
ní moci nastává v roce 1976. Je mož-
ná ironií osudu, že onou příslovečnou 
poslední kapkou, která způsobila, že se 
Jan Patočka rozhodl proměnit svůj ti-
chý nesouhlas v aktivní odpor vůči re-
žimu, byl chystaný proces s kapelami 
Th e Plastic People of the Universe a DG 
307. Patočka, distingovaný prototyp 
univerzitního profesora, se prý dokon-
ce nechal slyšet, že tu muziku nemůže 
vůbec poslouchat, avšak potlačované 

právo na svobodu vyjadřování a umě-
leckého projevu překonalo i propastné 
rozpory v hudebním vkusu. Říká se, že 
hudebníky z Plastic People prý vůbec 
všichni bránili spíše z principu a jen 
Václav Havel i z nefalšovaného obdivu 
k jejich tvorbě. 

Tyto úsměvné historky ale vystihují je-
den z nejdůležitějších principů Char-
ty – totiž snahu bojovat proti bezpráví, 
i když se děje někomu, kdo mi zrovna 
není názorově blízký. Po dlouhém roz-
hodování Jan Patočka přijal nabídku 
stát mluvčím právě vznikající Charty 
77 (viz rámeček). Trojici prvních mluv-
čí doplňovali Jiří Hájek, dříve špič-
kový politik, vyloučený ze strany po 
roce 1968 kvůli svým protestům pro-
ti srpnové invazi, a Václav Havel, teh-
dy dramatik a významný disident. Po-
vinností mluvčího se Patočka ujal s elá-
nem a nasazením, které u něj v je-
ho věku nejspíš nikdo ani neočekával. 
V tu dobu prý jakoby pookřál a více se 
otevřel lidem. Sám jednou toto období 
komentoval slovy: „Všichni jsme se teď 
tak sblížili…“ 

Pohřeb s vrtulníkem

Týdny kolem vzniku Charty byly hek-
tické a náročné i pro mladé a zdravé lidi, 
natož potom pro sedmdesátiletého člo-
věka. Jan Patočka se však aktivně účast-
nil mnoha shromáždění, psal články 
a prohlášení a také si ho stále častěji od-
váděla Státní bezpečnost (StB) k vy-

čerpávajícím výslechům, které často tr-
valy i několik hodin. Důvodem k pře-
rušení výslechů nebyla ani Patočkova 
hospitalizace v době, kdy se jeho zdra-
votní stav zásadně zhoršil.10. března za 
ním vyšetřovatelé přišli i do nemocnice 
a opakované, několikahodinové výsle-
chy, které byl donucen absolvovat, zřej-
mě zásadně přispěly k tomu, že 13. břez-
na 1977 zemřel na infarkt. Jeho pohřeb 
se i přes mnohá důmyslná protiopatření 
StB (zákaz prodeje smutečních věn-
ců, vrtulník kroužící nad hřbitovem, za-
týkání zúčastněných) stal výrazným pro-
testem proti panující zvůli a hlouposti. 

Možnosti pravdivého žití

Jan Patočka není typickým mučední-
kem komunistického režimu – na roz-
díl od mnoha jiných v 50. letech ne-
skončil ani v uranovém dole, ani na 
popravišti, ale „jen“ na pracovišti, kde 
se nemohl věnovat tomu, co jej celý ži-
vot naplňovalo asi nejvíc – univerzitní 
výuce fi losofi e. To, co je na jeho osudu 
zvlášť pozoruhodné, je hluboké pro-
vázání jeho fi losofi e a myšlenek s re-
álným životem a činy. Zvláště ne-
fi losofům se může často zdát, že mno-
ho fi losofi ckých teorií se vznáší v ja-
kémsi abstraktním vzduchoprázdnu 
a že se skutečným lidským živobytím 
a jeho dilematy nemají nic moc co do 
činění. Jan Patočka však patří, spolu 
s například T. G. Masarykem, k těm fi -
losofům, kteří usilují i o fi losofi i prak-
tickou, která by zkoumala možnosti, 
jak žít morálně a pravdivě právě v tom-
to konkrétním světě. 

Patočkova díla jsou dosti náročným 
čtením, ale jeho lidský osud může při-
nést mnoho podnětů k zamyšlení 
i těm, kteří nemají zálibu v luštění 
komplikovaných textů. Jeho osobní 
příběh dosvědčuje, že „život v pravdě“ 
nemusí být jenom vznešenou frází z fi -
losofi ckých pojednání, ale že je možné 
jej skutečně prožít. 

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

Foto: Archiv Jana Patočky

Jindřich Přibík: Portrét J. P. 

Milan Jankovič: J. P. přednáší na soukromém 
seminář

Pohřeb J. P. na hřbitově u sv. Markéty v Břev-
nově dne 16. 3. 1977
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Použitá literatura a zdroje:

• Ivan Blecha: Jan Patočka 
(Olomouc: Votobia, 1997), Ivan 

Dubský: Filosof Jan Patočka 
(Praha: Oikoymenh, 1991), Era-
zim Kohák: Jan Patočka – filo-
sofický životopis (Praha: H & H, 
1993), Tomáš Halík: Ptal jsem 
se cest (Praha: Portál, 1997)

• z děl JP mohou čtenáře – zá-
jemce o porci hutné filosofie 

přilákat svou poměrnou (!) sro-
zumitelností a nižším počtem 

stránek např. Filosofie výchovy, 
Tři studie o Masarykovi či Ka-
cířské eseje o filosofii dějin.

• http://www.ajp.cuni.cz – 
internetový Archiv Jana Patočky 
(životopis, aktuality, odkazy)

• http://www.totalita.cz – 
životopisy významných osob-
ností, informace o Chartě 77, 
disentu, normalizaci a jiných 

souvisejících tématech

Fenomenologie

Filosofický směr zvaný fenomenologie založil německý filosof Edmund 
Husserl. Patočka v tomto směru objevil to, co v tehdejší české filosofii 
marně hledal. Fenomenologie pro něj představovala lákavou kombinaci 
akademické přesnosti a vědeckého přístupu s úzkým vztahem k normál-
nímu, každodennímu životu a běžné lidské skutečnosti. Fenomenologie 
by se dala velmi zjednodušeně definovat coby snaha vrátit se před vě-
decké interpretace a konstrukce a nahlédnout věci v jejich původní, 
skutečné podobě.

Charta 77

Charta 77 se začala utvářet roku 1976 a byla jedinečná především tím, 
že se v ní sešlo neuvěřitelně pestré společenství lidí – od politických 
vězňů přes bývalé komunisty až po klasické disidenty. Prohlášení Char-
ty 77 upozorňovalo na porušování mezinárodních úmluv týkajících se 
lidských a občanských práv, které představitelé tehdejšího Českosloven-
ska sice podepsali, ale nedodržovali. Hlavním cílem Charty bylo upo-
zorňovat na konkrétní případy porušování lidských práv, dokumentovat 
je a snažit se o jejich řešení. Celou iniciativu vždy reprezentovala tro-
jice mluvčích, která se po roce obměňovala. 

– podle www.totalita.cz – 

www.skaut.cz/obchod

www.skaut.cz/obchod
Nové placky pro vás na dosah myši...

Placky – doplněk, který se nosí! 
Na oblečení nebo na batoh? Po-
řiď si placku pro sebe nebo pro 
všechny v oddíle!

 INZERCE
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VĚČNÝ ČESKÝ OTAZNÍK

V poděbradském divadle je narváno 
i navzdory polednímu vedru. Im-
provizovaným smutečním sálem pro-
tékají všudypřítomní fotografové, pod 
pódiem s rakví překážejí televizní ka-
mery a na pódiu se množí záplavy při-
nesených smutečních věnců. Když se 
s úderem dvanácté rozhučí sirény, sedí 
už v hledišti mimo jiné několik poslanců 

i ministrů – vláda dnes kvůli pohřbu do-
konce přerušuje zasedání. U řečnického 
pultíku se střídají předsedové Poslanecké 
sněmovny, Senátu i samotné vlády a po-
dél rakve zase vojáci a skauti coby čestná 
stráž. Venku zatím u reproduktorů po-
stávají ti, kteří už VIP vstupenky na mís-
ta uvnitř nedostali. Je středa 4. srpna.

„Takový pohřeb hned tak každá sou-
kromá osoba nemá,“ komentuje obřad 
s úsměvem oldskautka ze stráže. Oprav-
du: i nekončící fronta na zápis do kon-
dolenční knihy nebo čestné salvy na 
rozloučenou dávají znát, že Milan Pau-
mer nebyl jen tak někdo obyčejný. Ná-

val známých i neznámých se s ním při-
chází rozloučit jako se statečným od-
bojářem, s bojovníkem proti bezpráví. 
V tom duchu se ostatně nesou i jed-
nomyslné promluvy řečníků. Člověk by 
skoro měl za to, že se u nás odboj bratří 
Mašínů a jejich přítele Paumera zniče-
honic dočkal satisfakce. Ve skutečnosti 
to ale tak černobílé pochopitelně není.

Doba byla vymknutá 
z kloubů…

Česká debata o tom, jestli jsou bra-
tři Mašínové vrazi, nebo naopak hr-
dinové, podle všeho naopak kon-
ce nemá. Poslední vlna mašínovských 
emocí se v médiích strhla letos v létě: 
v červnu vyšla o Mašínech nová kníž-
ka a 22. července zemřel právě Milan 
Paumer. Spolu se Ctiradem a Josefem 
Mašínovými byl třetí, komu se z jejich 
party podařil dramatický útěk za že-
leznou oponu. Odkud se ale ty všech-
ny vášně, ať už souhlasné nebo ne-
souhlasné, vlastně berou?

Mašínové i Paumer jako malí vyrůstali 
právě na Poděbradsku. Otec Ctirada 
a Josefa, Josef Mašín starší, byl voják 
celou duší. Za druhé světové války ho 
odbojová činnost přivedla až na po-
praviště. Synové ho tak měli od mlá-
dí před sebou jako stálý vzor. Když po 
puči v únoru 1948 začínalo být čím 
dál jasnější, že komunistům nejde o so-
ciální spravedlnost, jak hlásali, ale pro-
stě o moc, vydali se Mašínové v jeho 
stopách: založili odbojovou skupinu. 
Stejně jako většina lidí tehdy si mysleli, 
že co nevidět musí do Evropy vtrhnout 
Američané, kteří nás komunistů zbaví 
tak jako před pár lety nacistů.

Začali shánět zbraně. První akce, 
při které tekla krev, byl přepad sta-
nice SNB (Sbor národní bezpečnosti) 
v Chlumci nad Cidlinou: Josef Ma-
šín tehdy zastřelil strážmistra Oldřicha 
Kašíka, který už vytahoval vlastní pis-
toli. S druhým mrtvým je to chou-
lostivější – příslušníka SNB Jaromíra 
Honzátka z Čelákovic podřízl nožem 
Ctirad Mašín svázaného a omámeného 
chloroformem. Viděl, že si je Honzátko 
prohlíží, a nechtěl riskovat prozrazení. 
Třetí mrtvý byl ozbrojený pokladník 
podniku Kovolis Josef Rošický, kterého 
zastřelil Josef v tahanici o revolver. Ro-
šický patřil k doprovodu auta, které 
jelo z Čáslavi s penězi na výplaty a které 
Mašíni přepadli, aby mohli fi nancovat 
odboj. Jednoho zraněného si vyžádala 
i další sabotážní akce, podpálení sedm-
nácti stohů slámy na Kroměřížsku: Cti-
rad tehdy postřelil člena požární hlídky 
Jana Leciána tak, že přišel o oko.

Akcí Mašínové plánovali víc, ale pro-
vést už je nestihli. Na začátku října 
1953 byl nejvyšší čas ze země utéct. 
Vymysleli trasu přes východní Němec-

Co s kontroverzním příběhem nejznámějších protikomunistických odbojářů?

Z pohřbu Milana Paumera
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ko do západního Berlína a vydali se 
na ni v pěti: kromě Mašínů a Paumera 
šel ještě Václav Švéda a Zbyněk Janata. 
Při dramatické cestě padli Janata i Švé-
da nakonec do rukou východoněmecké 
policie a později byli popraveni. Maší-
nům s Paumerem se jako zázrakem po-
dařilo probít se po měsíci skrze přesilu 
– honilo je neuvěřitelných 25 tisíc vo-
jáků – skutečně až do západního sekto-
ru Berlína. Na útěku také v sebeobraně 
zastřelili tři další policisty. V boji pro-
ti komunismu pak hodlali pokračovat 
i na svobodě, a tak se přihlásili do ame-
rické armády. Vydrželi v ní několik let, 
ale odcházeli zklamáni: žádná válka 
proti komunistům, kterou si tak přá-
li, se nakonec nekonala. V USA už zů-
stali – kromě Paumera, který se před 
pár lety do Česka vrátil.

Mašínové a jejich 
sebereflexe

„Dělali bychom to tvrději,“ říkal Milan 
Paumer ještě měsíc a půl před smrtí na 
otázku, jestli by ze zpětného pohledu 
prováděli něco jinak. On i Mašíni si za 
vším, co ve dvaceti udělali, neochvějně 
stojí. „Vždyť komunisti zabíjeli lidi!“ 
hřímá Paumer. „To jsme po nich měli 
házet švestkové knedlíky?“ Pevnost je to 
sympatická. Někdy se ale zdá, že jde až 
za meze uvěřitelnosti. Je možné, že ni-
komu z nich nikdy nebylo líto – čistě 
lidsky – obětí, které po nich zůstaly?

Tím směrem míří i příspěvek, který do 
mašínovské diskuse před pár lety vne-
sl někdejší chartista a kancléř prezidenta 
Havla – Ivan Medek. Píše, že si od-
vahy Mašínů váží, ale neznamená to pro 
něj, že na jednání, „které připomíná spí-
še popravu než boj“, měli právo. I kon-
troverzní podříznutí Honzátka se podle 
něj pochopit či omluvit dá, iniciativa by 
ovšem měla vyjít od Mašínů samotných: 
„Možná, že se mýlím, ale myslím si, že se-
benepatrnější projev lítosti, vycházející ze 
svědomí mužů tehdy mladých, by velikost 
jejich odvahy nezmenšil. Právě naopak.“

Že by Mašínům lítost slušela, na to 
ovšem vůbec slyšet nechtějí. „V žád-
ném případě. O tom ani nepřemýšlejte,“ 
nechá si Milan Paumer sotva položit 
celou otázku. „Omluvili se komunisti 
někdy za to, kolik lidí povraždili, a ne-
vinných? Nikdy! Vždyť oni se ani ne-
omluvili za Miladu Horákovou. A my se 
máme někomu omlouvat, prokristapá-
na?“ opakuje devětasedmdesátiletý dů-
chodce důrazně a energicky. „Vždyť to 
byli přisluhovači režimu. To nebyli ci-
vilisti! Estébák, esenbák, milicionář… Ti 
všichni byli ozbrojeni, ti všichni sloužili 
režimu.“ Jak vidno, tvrdí vojáci zkrátka 
žádné ústupky dělat nebudou. Možná 
je to ale škoda.

A co my s tím po šedesáti 
letech?

Hlavní mašínovská otázka, která se ve 
veřejné debatě propírá, je dost jedno-
značná: hrdinové, nebo vrazi? Možná 
je ale špatně položená. Mašínové pro-
stě nejsou jen jakási snadno zařaditelná 
položka z inventáře národních dě-
jin. Nejsou černobílí. Na jejich pří-
běhu se ukazuje, jak nesnadné je někdy 
volit z možností, které jsou, zejména 
ve vypjaté chvíli. Člověk v takové si-
tuaci žádná objektivní kritéria po ruce 
nemá. A nemáme je ani my o šedesát 
let později. Rozhodování o tom, co je 
špatně a co ne, zkrátka není jako ma-
tematická rovnice s jednoznačným ře-
šením. Kouknout se dozadu do učeb-
nice na správné výsledky – to v životě 
jaksi nejde.

Mašíni tohle rozhodování přes všech-
na zaškobrtnutí v zásadě zvládli. A to 
je důležité: jejich rozhodnutí neuhnout 
před bezprávím nám nastavuje zrcadlo. 
Kdo z nás dnes má tu kuráž jasně ozna-
čit křivdu za křivdu a aspoň na ni upo-
zornit, když už ne proti ní přímo za-
sáhnout? Svět, ve kterém se s bezprávím 
setkáváme my, není jiným světem než 
ten, ve kterém se s ním setkávali Ma-
šínové. Jenom problémy, kterým mu-
síme čelit teď, jsou přece jen menší a do-
ba přese všechno přece jen klidnější. Za 
svobodu se už naštěstí střílet nemusí. Si-
tuaci máme v lecčems jednodušší. Umí-
me v ní volit správně? I nás bude jednou 
soudit budoucnost – tak jako Mašíny. 

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

53. středisko Bratří Mašínů

Foto: archiv autora

Kde se dozvíte víc?

• Ota Rambousek: Jenom ne 
strach. Praha: Nezávislé tiskové 
středisko,1990. (První knížka, 
která Mašíny nepopisovala jako 
teroristy. Za komunistů o Ma-

šínech vyšly knihy asi tři, ale ty 
byly spíš oslavou zabitých pří-

slušníků SNB.)

• Jan Novák: Zatím dob-
rý. Brno: Petrov, 2004. (Čti-

vé beletristické zpracování, os-
misetstránková bichle. Získala 
cenu Magnesia Litera za nej-

lepší knížku roku 2005.)

 • Barbara Masin: Odkaz. Mla-
dá fronta: Praha, 2005. (Re-

konstrukce mašínovské rodinné 
ságy z pera dcery Josefa Ma-
šína. Vědecky pojatá práce.)

• Ctirad Mašín – Josef Mašín 
– Milan Paumer: Cesta na se-
verozápad. Praha: Academia, 
2010. (Autentický záznam 

o útěku, jak ho sami aktéři se-
psali před padesáti lety, plus 

doprovodné statě a spousta do-
bových fotek a dokumentů.)

Jak to tedy je – hrdinové nebo vrazi? 
A ptáme se vůbec správně?
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STM 1950 (VŠICHNI JSME MLADÍ)
VÍTĚSLAV NEZVAL
Modré a bílé průvody mužů a žen,
červené Šátečky pionýrů.
Mladý je ten, mladý je ten,
kdo bojuje za Šťastný život s armádou míru.
Hoch s hrdým čelem, osmahlý od práce,
má jasné oči, otužilé svaly,
a dívka sličná jak růže v zahrádce,
tká zítřejší den, v němž ženy neplakaly.
Mladý je ten, kdo obrozuje svět,
jenž upadl málem do rozvalin,
ať je mu šestnáct či sedmdesát let,
mladý, ach mladý je soudruh Stalin.
Mladí jsou všichni, kdo nás převedli
do nové epochy s Klementem Gottwaldem v čele,
mladý je Zápotocký, mladý je Nejedlý,
mladá je strana a její ručitelé.

Mladý je básník, jenž zpívá pro mladé,
mladá je píseň, holubička čistá.
My všichni jsme mladí, měšťácký západe,
mladý je každý komunista.
Modré a bílé průvody mužů a žen,
červené šátečky hochů a mladých dívek,
mladý je ten, mladý je ten,
kdo běží o závod jak koník zlatohřívek.
Mladý je básník, jenž zpívá pro mladé,
mladá je píseň, holubička čistá.
My všichni jsme mladí, měšťácký západe,
mladý je každý komunista.
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ZÁKONY PIONÝRŮ
1. Pionýr je oddaný své socialistické vlasti a Komunistické straně Československa.
2. Pionýr je přítelem Sovětského svazu a obhájcem pokroku a míru na celém světě.
3. Pionýr ctí hrdinství práce a boje.
4. Pionýr svým jednáním, učením a prací prospívá socialistické vlasti.
5. Pionýr je hrdý na svoji Pionýrskou organizaci SSM.
6. Pionýr se připravuje na vstup do Socialistického svazu mládeže

SLIB: Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým ob-
čanem své milované země, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest pionýrské or-
ganizace Socialistického svazu mládeže.

VÝZVA: K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven!
ODEZVA: Vždy připraven!
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Kapesní průvodce 
inteligentní ženy 
po vlastním osudu

Mladá turistka Lucie tráví na konci 
osmdesátých let dovolenou u Jadranu 
a uvažuje o emigraci z komunistického 
Československa. Původ mizérie a úpad-
ku v normalizační domovině jí po-
máhá pochopit český exulant, kterého 
v letovisku potkává a který jí nabídne, 
že jí po třináct večerů bude vyprávět 
jednu kapitolu z československých dě-
jin 20. století. Vyprávění začíná Praž-
ským jarem, ale postupně se vrací i ke 
starším kapitolám, jako je Mnichovská 
dohoda či odsun sudetských Němců.

Autor knihy Pavel Tigrid, polistopado-
vý ministr kultury, prožil většinu čes-
koslovenských dějinných zvratů na 
vlastní kůži – z vlasti musel jako Žid 
a příslušník intelektuální elity prchat 
před nacisty a pouhé tři roky po návratu 
i před komunisty. Kapesní průvodce in-
teligentní ženy po vlastním osudu je čti-
vou učebnicí moderních dějin a nej-
lepším průvodcem i po našem vlastním 
osudu: žijeme přece ve stejné zemi jako 
Lucie a pro orientaci v současné situaci 
musíme svou minulost znát zrovna také.

Vlasta Chramostová

Na cestě k pochopení komunistické mi-
nulosti se neobejdeme bez toho, aby 
nám lidé, kteří žili své osudy za totality, 
vyprávěli své příběhy. Skrze ně můžeme 
začít chápat, co to vlastně znamenají 
tolikrát skloňované pojmy jako norma-
lizace, okupace či spolupráce s StB. Pro-

žívali i vaši rodiče, babičky, strýčkové, 
oldskauti ze střediska a učitelé dilemata 
podepsat/nepodepsat – studovat/ne-
studovat? Učili se v sedmdesátých letech 
mlčet k příkoří, která se kolem nich 
odehrávala? A proč nám někteří tak čas-
to říkají, ať se nepleteme do záležitostí, 
které „nejsou naše věc“? 

Ne všichni jsou ochotni o svých bo-
lavých místech, selháních, ale i ob-
divuhodných činech svědčit. Chybí lidé, 
kteří by řekli: „Podívejte, takhle jsem žil 
za komunismu!“ a nechali nám k na-
hlédnutí pravdu o svém životě. Výjimku 
tvoří velká česká herečka se širokým srd-
cem, Vlasta Chramostová. Kniha jejích 
pamětí mě mnohokrát dohnala k sl-
zám: je plná dechberoucí otevřenosti, 
hledání, selhání a přetěžkého pykání za 
ně, lásky k pravdě a neskutečné energie. 
„Pravda bývá bolestivá. Abych ji mohla 
vyslovit, musela jsem se nejdřív udat. Při-
znat dávný hřích: můj úpis Státní bezpeč-
nosti. Zápas mezi dobrem a zlem je v kaž-
dém z nás a probíhá nepřetržitě. A lidi 
nevědí, že přiznat své chyby potřebuje sice 
dost odvahy, ale je to osvobodivé. Věřte mi 
– ta kniha je pro mě stejně důležitá jako 
podpis Charty.“

Nechte si vyprávět, nechte se dojmout, 
nechte se strhnout – velké příběhy se ne-
dějí jen ve světě fantasy, ale i v naší realitě. 

Tři kámoši

Dokument Tři kámoši způsobil v Polsku 
přímo zemětřesení a mohutně ovlivnil 
tamější veřejné mínění (první promítání 
v televizi sledovalo 1,5 milionu diváků). 

Příběh přátelství, vraždy, zrady i osob-
ní statečnosti prožili tři krakovští stu-
denti – Stanislaw Pyjas, Bronisław 
Wildstein a Lesław Maleszka. V po-
lovině 70. let se dostávají do hledáčku 
komunistické tajné policie pro své pro-
tirežimní aktivity. Události kolem nich 
se dávají do pohybu, avšak Pyjas je za-
vražděn „neznámými pachateli“. Zbylí 
dva pokračují ve svých aktivitách a po 
revoluci se stávají předními polskými 
žurnalisty – přichází ale nečekaná od-
halení a dávný příběh ale má dra-
matickou dohru.

Dokument režisérek Anny Férens a Ewy 
Stankiewicz odkrývá na pozadí osob-
ního příběhu mechanismy, kterými to-
talitní moc ohýbala lidské charaktery. 
Není to však jen fi lm o minulosti, ale 
pojednává i o tom, jak se dovedeme vy-
pořádat s dědictvím komunismu ve 
společnosti a konkrétních lidech. 

Kristýna Drápalová – Kika (19 let),Praha

Plošné fízlování

Tatínek tvrdí, že nejhmatatelnější roz-
díl mezi komunismem a dneškem vidí 
v postoji k policajtům. On se jich bál. 
Ne že by byli chytří. Právě naopak, 
byli blbí a ještě mocní. A dneska se na 
ně dívá takovým tím přezíravým po-
hledem – blbej a ještě bez pravomocí. 
Jsou mu trochu k smíchu.

Petrovi Placákovi a jeho kamarádům 
byli fízlové taky trochu k smíchu, ale 
zároveň všude panovalo vědomí 

Ponořte se do světa písmen, obrazů a tónů, které se vyrovnávají s dnes již tehdejším 
komunistickým režimem v (nejen) naší vlasti.

Tigrid, Pavel: Kapesní průvodce 
inteligentní ženy po vlastním 
osudu. Praha: Odeon, 1990.

Chramostová, Vlasta: 
Vlasta Chramostová. Doplněk, 

Brno 2003

Tři kámoši. Poznámka k ději-
nám komunismu/Trzech kump-

li. Przypis do historii (PRL, 
2008, 107 min.)
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jejich absolutní moci. Den po dni si 
o Petrovi a jeho rodině (stejně jako 
o mnoha dalších) vedli důkladné zá-
pisy z odposlechů, sledovaček a vý-
slechů. Byly to ohromné hory papíru 
se zcela bezcennými a zkomolenými 
informacemi. Objekt jejich zájmu, 
Petr Placák (spisovatel, publicista a kla-
rinetista skupiny Th e Plastic People of 
the Universe), se po mnoha letech roz-
hodl s touto svou zapsanou minulostí 
vypořádat, vyžádal si zaarchivované do-
kumenty a sepsal svědectví doby, kro-
niku svého života očima fízlů. 

V červených deskách tak najdeme se-
řazený jeden policajtský zápis za dru-
hým. Neuvěřitelně nesmyslný příběh 
o klukovi, který ví, že Pravdu je třeba 
hledat a tříbit, nejen přejímat. Všech-
ny ty přepsané štosy záznamů jsou do-
plněny Petrovým komentářem, který 
sceluje celou knihu do jedné hutné vý-
povědi o životě mezi lidmi… a fízly.

Zběsilá pouta

Hlavní dějovou linku fi lmu tvoří život 
fízla Antonína, který se nudí a veškeré 
své myšlenky napne ke Kláře. Je scho-
pen jít za ní přes mrtvoly, někoho vyštve 

ze země, někomu ublíží tak, někomu ji-
nak… Ale ze svého postavení fízla je ne-
dotknutelný, ať už zrovna běží za do-
padením „zločince“ či naplněním své 
osobní touhy. Tyto dvě roviny se během 
celého fi lmu volně prolínají s hudbou 
Zajíčkových DG 307. Paradox.

Ten fi lm se mi nelíbil. Přišel mi příliš 
drsný, nereálný, nabubřelý, se zbytečně 
přehnaným s důrazem na krutosti 
a nelidskosti. Žádné realistické záběry 
mučení. Nelidskosti se tu žily. Nevěřila 
jsem, že by se to takto mohlo odehrát.

Moje maminka ten fi lm viděla se mnou, 
seděly jsme ve starém brněnském kině, 
kde ze sedaček čpěl pot a víno. Když 
jsme po skončení titulků vstaly, ma-
minka řekla, že takového hajzla znala. 
Stvrdila tím nějakou skutečnost.

Alžběta Michalová – lízátko (18 let), 
Brno

Selský baroko

Knihu Selský baroko mi „kdysi“ půj-
čila Věra Břicháčková se slovy: „Je to 
z tvýho oboru, archivář jezdí po ar-

chivech a po jižních Čechách a objevuje 
tam hrůznosti z 50. let, je nutné, aby sis 
jí přečetla a poslala to dál.“ Nastartovala 
tak mou osudovou čtenářskou lásku 
k Jiřímu Hájíčkovi. 

K hlavnímu hrdinovi Selskýho baroka 
jsem měla ihned sympatie: vystudova-
ný knihovník a archivář s notebookem 
přes rameno pátrá v jihočeských archi-
vech po historických rodopisných in-
formacích. Jedna z jeho genealogických 
zakázek jej ale přiměje pátrat po mi-
nulosti nedávné, po osudech lidí z jed-
né malé vísky, které spojuje jedno ne-
šťastné udání. Příběh není zcela pří-
močarý, pěkně se klikatí a vedle něj se 
odvíjí i osobní příběh hlavního hrdiny 
Pavla. Objevují se i obrazy turistické 
Třeboně a Holašovic. Jak mi řekla 
Věra: „Je to zajímavé, nečekaně se to vy-
vine a nelze říci, že vrah je zahradník.“ 
Stále se mi honí v hlavě otázky, jak je 
možné, že se mohly dít takové věci, že 
se lidé zavírali pro to, že něco v životě 
dokázali, že něco uměli. Že byli vy-
sídlováni, týráni pro nic za nic. Román 
nepopulistickým tónem ukazuje šedou 
a obyčejnou hrůznost totality. Myslím, 
že tahle knížka by se obzvlášť před vol-
bami měla číst povinně…

„Víte, jeden sedlák z Tomašic, poté co ho 
odřeli a obrali o všechno, co ho jako tříd-
ního nepřítele prohnali kriminálama za 
neplnění dodávek, vostouzeli ho, pokuto-
vali a dělali u něj potupný domovní pro-
hlídky, tak tenhle člověk v roce padesát 
jedna vstoupil dobrovolně do družstva. 
Myslel si, že zabrání dalším katastrofám 
a bezpráví ve vsi, že třeba ty ostatní sed-
láky už nechají na pokoji…“ /…/ „On 
všem odpustil. To mě fascinuje. Protože 
já jsem čet všechny archivní listiny, zá-
pisy kárné komise, agendu tehdejšího 
ONV, soupisy kulaků, kroniku Tomašic. 
Mluvil jsem se starejma lidma, který ho 
zažili a pamatujou tu zlou dobu. A on, 
když mu bylo pětasedmdesát, sedřenej 
starej chlap, řek pár dní před smrtí: Ne-
donutili mě nenávidět…“ (s. 135)

Hájíček, Jiří. Selský baroko. 
Brno: Host, 2005.

Placák, Petr. Fízl. Praha: Torst, 
2007.

Pouta, Česko/Slovensko, 2009, 
146 min, režie: Radim Špaček
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Fasáda

Fasáda Libuše Moníkové vyšla poprvé 
v roce 1987 v Mnichově, kde autorka 
žila v emigraci. Zajímavým, poněkud 
fantaskním způsobem líčí osudy čtyř 
umělců, kteří v důsledku totalitní doby 
nemají šanci svobodně tvořit. Pracují 
proto jako restaurátoři na opravě fa-
sády renesančního zámku. Práce je to 
nekonečná, neefektivní, marná. Sym-
bolizuje beznaděj a zároveň vytrvalost 
všech, kteří v totalitě uvízli. Umělcům 
se poněkud bizarním způsobem po-
daří vydat se na světovou výstavu do 
Japonska. Cestou ale uvíznou na Sibiři, 
kde jsou „svobodnými vězni“ vprostřed 
socialismu.

Kniha přes své téma působí převážně 
humorně a lze ji nazvat „knihou – en-
cyklopedií“: obsahuje mnoho aluzí, na-
rážek a odboček na další literární té-
mata, historické události, umělecké 
směry, technické postupy apod. Vět-
šině postav a míst jsou jistě před-
obrazem skutečné subjekty.

„Jako nejspolehlivější materiál na nej-
obávanější a nejnebezpečnější práce při 
stavbě železnice nasazovali carští dů-
stojníci válečné zajatce – Slovany ovliv-
něné ideou panslavismu, kteří dob-
rovolně přeběhli v průběhu první svě-
tové války k Rusům. Pražský 28.pěší re-
giment stavěl Murmaňskou dráhu bez 

zimního ošacení, holýma rukama. Ru-
sové jsou nemilosrdní, důslední realisté. 
Ideje používají jen k lapání lidí, jako se 
mucholapka používá k polapení much. 
Byli jsme pro ně jen otroky na práci… 
Stalin používal podle stejného prin-
cipu na stavbu přehrad a železnice ev-
ropské komunisty, kteří nebyli dost pro-
minentní na to, aby je mohl vydat fa-
šistům.“(s. 343)

Eva Měřínská – evelina.ta (31 let), 
Praha/Tábor

knihovnice (a archivářka)

Nesnesitelná lehkost bytí

Bylo potřeba šesti náhod k tomu, aby 
Tomáš poznal Terezu. Tomáš, který mi-
luje krásu objevovanou v nesčetných 
milenkách, je najednou zaskočen ci-
tem. Obdivovat ženy však nepřestává 
ani ve Švýcarsku, kam s Terezou emi-
grují krátce po okupaci Československa 
sovětskými vojsky, a kde se schází hlav-
ně se Sabinou, českou výtvarnicí, která 
jeho život provázela již v Praze. Pod tí-
hou Tomášových nevěr se Tereza ze dne 
na den vrací do Prahy a Tomáš bez ní 
ve Švýcarsku nevydrží. Z důvodu po-

litických okolností opouští své místo lé-
kaře-chirurga a posléze odejde i z Prahy. 
Jejich životy končí hloupým selháním 
brzd na jedné z vesnických silniček. 

Autor vychází z rozdělení světa na dvo-
jice protikladů podle antického fi -
losofa Parmenida: světlo – tma, jem-
nost – hrubost, teplo – chlad, bytí 
– nebytí. Pozdější fi losof Friedrich Ni-
etszche si ale klade hlubší otázku: co 
je pozitivní, tíha nebo lehkost? Par-
menides říká: lehkost je pozitivní, 
tíha je negativní. Autor Milan Kun-
dera tuto otázku poodkrývá v příběhu 
Sabiny, která žije v emigraci: po útě-
ku do Francie a Ameriky zakouší právě 
onu nesnesitelnou lehkost bytí. Nikdo 
ji nepronásleduje a neomezuje, ale zá-
roveň ji také nikdo nepostrádá a nic od 
ní nechce. Pozitivní lehkost Parmenida 
se mění v prázdno české emigrantky. 

Hanka Hejlová (21 let), Tábor/Praha

Hrdý Budžes

Tato kniha se proslavila hlavně díky 
výbornému dramatickému zpracování 
s Bárou Hrzánovou v hlavní roli. Pří-
běh vypráví o holčičce Helence Freis-
teinové, která žije se svou matkou a ot-
čímem v malém českém městě v ob-
dobí normalizace. Helenka chodí do 
školy, do jiskřiček, do divadla, kde pra-
cují její rodiče – zažívá tedy normální 
dětství, ale v nenormální době. A prá-
vě tyto „nenormálnosti“ komentuje 
se svou dětskou upřímností a pří-
močarostí, čímž vzniká bezpočet hu-
morných situací. Hrdý Budžes je úžas-
ně vtipným dílem, ale pro ty, co se ne-
zajímají o dějiny do hloubky, může mít 
i další rozměr. Helenčin příběh totiž 
jasně ukazuje, jak komunistický režim 
deformoval mysl lidí, když ani děti ne-
mohly otevřeně říkat pravdu. Na kni-
hu volně navazuje další výborný román 
Ireny Douskové, Oněgin byl Rusák.

Moníková, Libuše. Fasáda. 
Praha: Argo, 2004.

Kundera, Milan. Nesnesitelná 
lehkost bytí. Brno: Atlantis, 

2006 (2.vydání).
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Ucho

Původně byl text Ucha scénářem k fi l-
mu v režii K. Kachyni, který byl stej-
ně jako kniha záhy zakázán. Ucho totiž 
vzniklo v relativně uvolněné atmosféře 
konce 60. letech, ale díky své neskrý-
vané kritičnosti už nenašlo pochopení 
u nastupující politické reprezentace 
v 70. letech. Děj pojednává o 50. le-
tech v ČSR, kdy si ani čelní komunisté 
(natož obyčejní lidé) nemohli být jistí 
svým životem. Hlavní postavou je ná-
městek ministra, který po návratu z ve-
čírku získá podezření, že v jeho domě 
je něco v nepořádku, že tam někdo 
musel být. Svým hledáním postupně 
objevuje stopy pravděpodobného vnik-
nutí do domu, začíná podezřívat tajné 
služby a jeho nervozita přerůstá v ne-
příčetnost. Ucho je výborné psycholo-
gické drama odrážející všudypřítomný 
strach v období totality.

Moc bezmocných a Dopis 
Gustávu Husákovi

Moc bezmocných i Dopis Gustávu 
Husákovi jsou dva politické traktáty 
Václava Havla na téma svobody, de-
mokracie a tzv. života v pravdě. Au-
tor v nich ukazuje, jak byl tehdejší ko-
munistický režim zrůdný a nebezpečný, 
protože útočil na samu lidskou identitu, 
kterou se snažil omezit, rozložit a pře-
formovat. Text Moc bezmocných v zá-
sadě navazuje na ideje načrtnuté v Do-

pise G. Husákovi a v obou Václav Havel 
ukazuje, jak důležité je pro člověka udr-
žet si elementární svobodu tím, že bude 
mluvit pravdu a jednat podle svého svě-
domí. Oba tyto texty vznikly ve dru-
hé polovině 70. let a byly náčrtem idejí 
a požadavků, které se následně objevily 
i v programu Charty 77.

Dopisy Olze

Lidí, kteří dočetli Dopisy Olze do kon-
ce, se nenajde mnoho. Tato kniha se-
stavená z dopisů, které psal Václav Ha-
vel své manželce ze svého pobytu ve vě-
zení v letech 1979–1982, je totiž leh-
ce nesourodým celkem, neboť tyto do-
pisy byly jedinou cestou Václava Hav-
la, jak mohl komunikovat s okolním 
světem, a tak jsou mnohdy určeny 
více lidem a vyjadřují se k několika té-
matům. Dopisy začínající jako osob-
ní výpovědi člověka, jenž se snaží zvyk-
nout si na vězeňský režim, přežít útra-
py nedostatečné stravy a odpočinku 
a překonat zdravotní potíže. Postupně 
se charakter dopisů mění a stávají se 
z nich fi lozofi cké úvahy o úloze člověka 
ve společnosti, o osobní zodpovědnosti 
a o absolutních hodnotách (tzv. ho-
rizontech), ke kterým člověk vzta-
huje všechny své myšlenky, činy a přá-
ní. Nejde o příliš lehké čtení, ale „boj“ 
s touto knihou člověku rozhodně roz-
šíří obzory.

Jakub Adámek (19 let), Ostrava/Brno

Totalita.cz

Rádi byste si konečně udělali pořádek 
v událostech moderní československé 
historie a vaše dějepisná učebnice je 
v tomto ohledu nemístně stručná? Nebo 
byste se chtěli dočíst něco více o lidech, 
kteří jsou zmiňováni třeba i v tomto 
číslo Kmene? Připravujete tematickou 
diskuzi o komunismu na kmenovou 
schůzku a chybí vám podklady? 

Zkuste navštívit web http://www.to-
talita.cz. Server je provozován stejno-
jmenným občanským sdružením a jeho 
cílem je mapování československých 
dějin v letech 1945–1989. Nabízí pře-
hledně setříděné a srozumitelným, kul-
tivovaným jazykem psané články o nej-
důležitějších tématech, osobnostech 
a událostech, aktuality i odkazy na dal-
ší cenné zdroje. Věcný a jmenný rejs-
třík, časové i tematické rozdělení člán-
ků a fundovanost autorů jsou další dů-
vody, proč se se stránkami totalita.cz 
blíže seznámit.

Příběhy bezpráví

Listopad je měsíc kromobyčejně bo-
hatý na výročí, díky nimž se v něm 
více než jindy nabízí vzpomínat na ne-
snadné události 20. století. V rámci 
projektu Příběhy bezpráví, který letos 
už pošesté proběhne právě v listopadu, 
nabízí společnost Člověk v tísni všem 
středním školám možnost získat za-
darmo fi lm pojednávající (zejména, ale 
nejen) o komunistickém Českosloven-
sku. Povinností školy je následně uspo-
řádat projekci fi lmu a po ní debatu 
– ať už s pamětníkem, historikem či 
třeba samotným tvůrcem fi lmu.V lis-
topadu 2009 se do projektu zapojilo 
téměř 800 škol. Přihlašovat se lze kaž-
doročně od září a v současné době je 
k dispozici více než 30 dokumentár-
ních a uměleckých fi lmů. Informace 
o aktuálním ročníku projektu, návod, 
jak se přihlásit, seznam fi lmů a jejich 
synopse – to vše a ještě víc je k nalezení 
na http://www.jedensvetnaskolach.
cz v sekci „Akce“. Součástí projektu je 
každoročně i literární soutěž pro jed-
notlivce o mimořádně zajímavé ceny 
s prestižním vyhodnocením. 

Invaze

Britský režisér Leslie Woodhead patří 
mezi první průkopníku fi lmového žán-
ru zvaného dokumentární drama, v ně-
mž událost či téma nejsou zachyceny 
autenticky, ale co nejpřesněji zahrány 
herci. Pomocí této techniky se snažil 

Havel, Václav. Dopisy Olze. 
Praha: Torst, 2001.

Kachyňa, Karel. Ucho. 
Československo, 1969. 91 min.

Dousková, Irena. Hrdý Budžes. 
Brno: Petrov, 2002 (2. vydání).

Anebo zajděte do Divadla 
Bez zábradlí, ve kterém před-

stavení hraje Divadlo Pří-
bram například v těchto dnech: 

11. 10., 12. 10. 2010. 
Více na webu divadla
www.bezzabradli.cz.
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zkoumat a přibližovat západnímu svě-
tu i život „za železnou oponou“. V ro-
ce 1980 natočil snímek Invaze, který 
pojednává o událostech okupace Čes-
koslovenska vojsky Varšavské smlou-
vy v srpnu 1968. Film je skutečně na-
pínavý a dramatický, protože osu pří-
běhu tvoří únos Alexandra Dubčeka 
a jeho spolupracovníků do Moskvy 
a jejich následné vzdorování (a nako-
nec podřízení se) Leonidu Brežněvovi 
a sovětskému diktátu. Vidět Invazi je 
přínosné hned ze tří důvodů – pro její 
neobvyklou formu dokumentárního 
dramatu, atraktivní zpracování udá-
losti, o níž je dobré něco vědět, a ne-
posledně proto, že nabízí neobvyklý, 
britský pohled na jeden z mezníků čes-
koslovenských dějin. 

Zítra se bude…

Za tři tečky v názvu fi lmového záznamu 
nové české opery by se, v trpkém proti-
kladu se známým budovatelským sním-
kem, mělo doplnit nikoliv „tančit všu-
de“, ale spíše „věšet všude“. Opera totiž 
pojednává o soudním procesu s Mila-
dou Horákovou, a ač je to nepochybně 
nezvyklý formát pro dané téma, autor 
hudby Aleš Březina skutečně naplňuje 
svůj záměr – „tu vraždu chci dostat li-
dem pod kůži“. Minimalistické před-
stavení pro dva herce a sbor dokonale 
evokuje zrůdnost a klaustrofobii komu-
nistické justice. Divák je zároveň srážen 
do nejodpornějších hlubin zla pomocí 
doslovných citací dobových dokumentů 
i povznášen nade všecku malost světa si-
lou a krásou hudby a zejména výkonem 
Soni Červené. Legendární česká mez-
zosopranistka ztvárnila roli Milady Ho-
rákové s ohromující důstojností, lid-
skostí a charismatem a Jan Mikušek je jí 
odpovídajícím antagonistou co do míry 
úlisnosti a krutosti, s níž se chopil úlohy 
prokurátora. 

Jan Zahradníček

Víra a bolest jsou dvě slova, která snad 
nejvíce určují poezii a život Jana Za-
hradníčka (1905–1960). Vážné zdra-
votní problémy, dlouhé roky čekání na 
možnost oženit se s milovanou ženou, 
odsouzení ve vykonstruovaném pro-
cesu, léta vězení, smrt dvou dětí – to 
vše nedokázalo zničit básníkovu dů-
věru ve smysluplnost života a v ko-
nečnou převahu dobra a pravdy. Celá 
Zahradníčkova tvorba je neoddělitelná 
od jeho hluboké víry v Boha a zdá se 
být prozářená stálým, čistým světlem, 
ať už je jejím tématem láska k ženě či 
těžké okamžiky v samovazbě. Číst ver-
še Jana Zahradníčka není snadné – žá-
dají si soustředění, otevřenost i velkou 
dávku osobní odvahy vykročit do svě-
ta velkých, věčných otázek, na které 
neexistují jednoznačné odpovědi. Čte-
náři se ale odmění výjimečně krásnou 
hudbou české řeči, silnými obrazy i ne-
obyčejně trefnými komentáři ke stavu 
našeho světa a našich duší. Reprezen-
tativní výběr básníkovy tvorby nabízí 
Knihy básní (Praha: Nakladatelství Li-
dové noviny, 2001).

(Úryvky přinášíme na zadní vnitřní 
straně časopisu)

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

The Plastic People 
of The Universe

Pro mnoho lidí dnes jsou „Plastici“ ži-
voucí legendou. Jako průkopníci bigbítu 
za tvrdého komunistického režimu byli 
několikrát postiženi tehdejší justicí. Patřili 
do skupiny lidí, kterou dnes považujeme 
za Undergroud. Byla to taková velká ne-
legální bublina, ve které najdeme na-
příklad Václava Havla, Martina – Magora 
– Jirouse, Filipa i Jáchyma Topola, Egona 
Bondyho. Právě Bondyho texty „Plastici“ 
zhudebnili v celé jejich nepřikrášlenosti. 
Některé písně jsou oholené pouze na dva 
akordy, aby podtrhly slova. Bondyho 
brutální imaginace nás zatáhne do tem-
ných 60. let. Zcela surový poslech.

Neuvěřitelnost 
komunistické Číny

Carlos A. Aguilera, spisovatel kubánské-
ho původu žijící v Německu, popisuje 
v této naprosté fi kci neuvěřitelnost ko-
munistické Číny. I když sám v Číně ni-
kdy nebyl, mnohdy se blíží k pravdivé 
podstatě tohoto podivného národa.
V knize se můžeme setkat s několika 
pozoruhodnými vypravěčskými způsoby 
– například se slovníkovými hesly, kte-
rá jsou vzájemně propojena vnitřními 
asociacemi. Svou neuvěřitelnou mys-
tifi kací nás autor zavede do japonské 
kolonie, kterou Číňané naprosto od-
řízli od japonských ostrovů. Zde nás za-
táhne do tajemných podzemních bydlišť 
a míst, kam žádné cesty nevedou. Nebo 
nám také dopřeje malé seznámení se 
spisovatelem, politickým vězněm… Ale 
pozor! Uprostřed číhá překvápko…
Pokud se nevylekáte obrovské samice klíš-
těte na přebalu knihy, čeká vás příjemných 
114 stran v naprosto podivné Číně. 

Eva Skopalová – Efča (18 let), Praha

Aquilera, Carlos A. Teorie o čín-
ské duši. Praha: Agite/Fra, 2009.

Nejbližší představení se v Di-
vadle Kolowrat koná v neděli 

30. ledna 2011, další informa-
ce o tvůrcích, představení i fil-
movém záznamu, který pořídil 
Jan Hřebejk, jsou k dispozici 
na http://www.aerofilms.cz/
filmy/150-Zitra-se-bude/, 

stejně jako data a místa pro-
jekcí filmu v kinech. Trailer 
k vidění na www.youtube.cz.

Zahradníček, Jan. Knihy básní. 
Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2001.

Woodhead, Leslie. Invaze/
Invasion. Velká Británie, 1980. 

111 minut.
Osobní stránky režiséra: http://

www.lesliewoodhead.com

Egon Bondy’s Happy Hearts Club 
Banned, Globus Music, 2001
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OD ODVODNĚNÍ K POVODNÍM

Jak je známo, člověk míní a pán Bůh 
mění. V případě letošních povodní to 
platí minimálně dvojnásob. Když člo-
věk začal v dobrém úmyslu vysoušet 
krajinu, rozhodně netušil, na jakou pa-
seku si tím zadělal. Paradoxně mělo 
vysoušení původně sloužit jako pro-
tipovodňové opatření. A možná by to 
tak i fungovalo, kdyby…

Kdyby s počátkem 50. let nezačal teh-
dejší režim s celoplošnou kolektivizací, 
kdyby se nezhlédl v našem východním 
bratrovi, Rusku, a nezačal masivně vy-
soušet krajinu, kdyby nechtěl poroučet 
nejen větru a dešti, ale také vodě v ře-
kách, jejichž toky byly regulovány, 
kdyby netvořily více než polovinu lesů 
smrkové monokultury a vůbec, kdy-
bychom byli, my lidé, poučitelní…

Ale popořadě

Kolektivizace byla pozemková reforma, 
jež započala v roce 1948. Po vzoru So-
větského svazu měla za cíl sjednotit 
a tím dostat pod kontrolu veškerou ze-
mědělskou půdu. Jakými nehezkými 
prostředky toho bylo dosahováno, je jiná 
kapitola. Důležitým efektem bylo, že 
krajina tím ztratila svůj mozaikovitý ráz. 
Rozorání mezí a remízků, aby se mohla 
spojit jednotlivá pole (a také zneviditel-
nit původní hranice jednotlivých po-
zemků!), zhoršilo vodohospodářské po-
měry a zvýšilo erozní procesy v krajině.

Meliorace je obecné označení procesu 
„zlepšení půdy“. V našem případě se 

půda vysušovala, resp. odváděla se voda 
jako opatření proti povodním (již v 19. 
stol), ale od 50. let především z důvo-
du rozšiřování orné půdy, lepšího po-
hybu těžké techniky atp. Nejmasivnější 
odvodňování probíhalo v 70. a 80. le-
tech 20. století, víceméně už jen po 
vzoru Sovětského svazu než z potřeby 
větší plochy polí. 

Třetí ranou pak byly úpravy vodních 
toků. Aby voda z polí lépe odtékala, 
byl vytvořen systém kanálů, který vodu 
odváděl. Podobně byla i napřimována 
a prohlubována koryta řek.

Kombinace těchto tří faktorů má za 
následek toto: krajina ztrácí svoji he-
terogenitu (= různorodost). Z krajiny 
zmizely rozvolněné lesy, které se pů-
vodně střídaly např. s remízky, lou-
kami, bažinami atp. K různorodosti 
krajiny nepřispívají ani rozsáhlé smr-
kové porosty. Nejsou bohužel ničím ji-
ným než polem na dřevo. Homogenní 
odlesněná krajina snáz podléhá ero-
zi. A samozřejmě, s úbytkem růz-
ných prostředí ubývají i rostliny a ži-
vočichové na ně vázaní. Vysušená kra-
jina se přehřívá. Sluneční energie není 
spotřebovávána při výparu vody, a tak 
jen ohřívá půdu. Voda, která naprší, 
se v půdě nezadrží, ale rychle odteče 
do koryt řek (a napřímenými koryty 
teče o to rychleji dále). Společně s vo-
dou se z půdy rychle odplavují i živiny, 
které se tak dostávají do nádrží a vod-
ních toků a dělají neplechu například 

v podobě extrémního růstu sinic. Na-
víc vlhkost z odpařené vody v krajině 
nezůstává, ale přichází až s frontálními 
srážkami, které jsou o to intenzivnější 
(a ničivější, jak jsme měli tu čest vidět 
letos). 

Alex Šuměnka Bernardová (26 let), 
České Budějovice/Teplice

Foto: Jakub Pejcal – Boby

Krátký historicko-ekologický pohled na dědictví minulého režimu

Meliorace je soubor různorodých opatření vedoucích ke zlepšení půd, 
které jsou přirozeně málo úrodné nebo u kterých došlo v důsledku ne-
vhodných zásahů či působením vnějších činitelů ke snížení jejich pro-
dukční schopnosti. Meliorací může být například odvodnění zamokřené 
půdy nebo naopak zavlažování půd s nedostatkem vláhy, vápnění silně 

kyselých půd či vylehčování těžkých půd. (http://cs.wikipedia.org)

Tipy na výlet:

Památník obětem kolektiviza-
ce, Praha, Florenc – dílo Jiřího 
Plieštika odhalené v roce 2004 
před budovou Ministerstva ze-

mědělství. Památník představu-
je výhonky mladého obilí omo-
tané ostnatým drátem – „křeh-

kou“ sílu zmermomocněnou 
agresivní mocí. 

Soutok Moravy a Dyje – kom-
plex zachovalých lužních lesů; 
zároveň nejjižnější bod Moravy 
na hranici České republiky, Slo-
venska a Rakouska. Ideální je 
vyrazit na kole (např. z Lanž-

hota vede značená cyklotrasa). 
Lužní lesy jsou významným 

prvkem v krajině pro zadržení 
vody. Voda se rozlije kolem 
řeky do různých slepých a mrt-
vých ramen a ztratí na své síle.

Povodně – opravdu jen přírodní úkaz?



BRIGÁDY

Otázka nedostatku peněz je jako noční můra, které se nejde zbavit. Podívejme se teď na to, jak se 
dostat penězům pod kůži a čeho se při shánění brigád vyvarovat.

Trochu legislativy

Do pracovněprávních vztahů se může 
vstupovat dnem, kdy člověk dosáhne 
15 let věku. Nesmí to ale zároveň být 

před dokončením povinné školní do-
cházky (viz §6 odstavec 1 Zákoníku 
práce, pokud není v tomto zákoně dále 
uvedeno jinak).

Osoba mladší 18 let nesmí pracovat 
déle než 8 hodin denně a 40 hodin 
týdně. Nesmí také pracovat v noci 
a v rizikových provozech. K práci musí 
mít od lékaře Potvrzení zdravotní způ-
sobilosti mladistvého.

Starší 18 let mohou pracovat všude, 
kde je k tomu opravňuje jejich kva-
lifi kace a proškolení, až 12 hodin den-
ně, u některých prací i 16 hodin (skliz-
ně v zemědělství, likvidace živelných 
pohrom atp.). Pro práce v noci musí 
mít od lékaře Potvrzení o zdravotní 
způsobilosti noční práce. 

Výše výdělku a danění

Výše výdělku závisí na tom, zda pra-
cujete ve městě či na vesnici a o jaký 
typ brigády jde. Pro představu: v Pra-
ze je hodinová sazba za manuální prá-
ci cca 60–70 Kč, úklid a recepční cca 
70–90 Kč, doučování cca 150 Kč. 
Lépe jsou placeny jednorázové akce, 
například hostesky, dotazování v te-
rénu atd.

Pokud pracujete na DPP, zdravotní 
a sociální pojištění se z této dohody 
neodvádí. Pokud celková výše pří-
jmů nepřesáhne v kalendářním měsíci 
5 000 Kč, srazí se z těchto příjmů tzv. 
srážková daň ve výši 15 %, čímž je da-
ňová povinnost splněna. Pokud pří-
jem přesáhne v kalendářním měsíci 
5 000 Kč, odvádí se záloha na daň, je-
jíž výpočet je složitější. Důležité je, 
že v případě záloh na dani může za-
městnanec podstatnou část daně od 
státu dostat zpět (daňové přiznání, sle-
vy atd.) a u nízkých výdělků je záloha 
nulová. V případě srážkové daně už nic 
zpět nedostane! Proto je ve většině pří-
padů výhodnější, pokud zaměstnavatel 
výdělky „sečte“ a vyplatí najednou, 
aby příjem převýšil výše uvedených 
5 000 Kč.

Z DPC odvádí zdrav. pojistné 4,5 % 
a sociální pojištění ve výši 8 % za-
městnavatel.

Kde sehnat brigádu?

1) Rodiče, známí, kamarádi: asi nej-
snazší způsob jak získat brigádu. Zjis-
těte si ale dopředu, zda budete u za-
městnance pojištěni pro případ úrazu 
nebo škody!

Ujasnění pojmů aneb co je 
vlastně brigáda?

Pojem „brigáda“ žádný český 
zákon nezná. V praxi se pod 

tímto pojmem skrývá jakýko-
liv krátkodobý pracovní vztah 
uzavřený na základě Zákoníku 

práce vykonávaný buď:

• na DPP = dohodu o provede-
ní práce (maximálně 100 ho-
din za rok, pracovník ani za-

městnavatel neplatí zdravotní 
a sociální pojištění) 

• na DPC = dohodu o pracovní 
činnosti (maximálně 40 hodin 

týdně, sociální a zdravotní 
pojištění platí zaměstnavatel)

• za autorský honorář

• na pracovní smlouvu (pra-
covní doba nebo zkrácená 

pracovní doba)
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2) Inzeráty: hledat můžete v inzertních 
novinách – Anonce, Risk, Avízo, DEIXE-
TIP atp. nebo pohodlně na internetu:
např. www.jobs.cz (jeden z největších 
pracovních portálů, denně několik de-
sítek nových nabídek napříč celou re-
publikou)
www.fajn-brigady.cz
http://brigady.hyperinzerce.cz
www.doucovani.cz

 3) Úřad práce: i zde se můžete zajít 
informovat o nabídkách přivýdělku. 
Úřad práce totiž nerozlišuje brigády od 
ostatních prací. Šance na úspěch jsou 
ale menší, protože úřady se potýkají 
s přetlakem nezaměstnaných.

4) Pracovní agentury: po zaregistrování 
a vyplnění dotazníku týkajícího se vašeho 
času a oblastí zájmu vám najdou a zpro-
středkují brigádu šitou na míru. Je nutné 
počítat s tím, že agentura si bere za zpro-
středkování určité procento z výdělku!

www.jobcentrum.cz
www.ajob.cz

Pro vyhledání práce v zahraničí lze vy-
užít například služeb těchto agentur:
Student Agency (www.studentagency.cz)
ATEP (www.ATEP.cz)
Camp Counselors and Work Experien-
ce USA s.r.o. (www.ccusa.cz) 

Na co si dát pozor

Většina studentů přemýšlí stejně 
– v červenci vydělat, v srpnu si užít. 
Plánujete li to samé, práci shánějte 
s dostatečným předstihem!

Brigádu v cizině nejlépe najdete na do-
poručení svých přátel, kteří už někdy 
v cizině pracovali. Oslovte ty, o kterých 
víte, že by vám mohli s brigádou na 
léto pomoct.

Podepisujete-li smlouvu či dohodu, pře-
čtěte si ji pozorně, hledejte hlavně do-
datky pod čarou psané malým písmem!

Zařiďte si zvláštní pracovní email (např. 
jmeno.příjmení@seznam.cz), je to pře-

hlednější a důvěryhodnější než emaily 
typu kaacatko, pusinka, rambo atd.

Potenciálnímu zaměstnavateli je vhod-
né poslat svůj životopis nebo mo-
tivační dopis, i když není vyžadován. 
Dáváte tím najevo, že máte o práci 
opravdu zájem.

Přejeme hodně štěstí při výběru té 
správné „brigády“. 

Petra Eisnerová – Šamanka (24 let), 
Brandýs n/L/Praha

(autorka čerpala informace z internetu, po-
rady se studentem práv a vlastních zkušeností)

Foto: Jakub Pejcal – Boby

 POZVÁNKA

(2+18)*1/13–2/15*18=25
3–9*(2*21)–12=5
20+22–1*18/15=8
(2–9*12+25)+(10*15–7)*(23–18)=20
19+21=12
(26–5)/12*5–14–25+(16/5+16)=18
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HABITER AUTREMENT LA PLANETE
Les assises Habiter Autrement la planè-
te, organisées par les Scouts et Guides 
de France

le 7 février 2009, au Sénat à Paris, ont 
rassemblé 250 participants (jeunes 
adultes, responsables de groupes et de 
territoires, cadres) issus des 5 mouve-
ments du Scoutisme français.

Intervention d’Antoine Dulin, Res-
ponsable national 14/17 ans des Scouts 
et Guides de France

« L’enjeu des Assises “Habiter Autre-
ment la Planète” est aussi important 
que le sujet du développement 
durable.On pourra dire, et certains 
le feront, que le scoutisme surfe sur 
la vague à la mode du développement 
durable. Il ne s’agit pas de cela mais 
de la réalité d’aujourd’hui. Il est 
important d’y réfl échir et de pen-
ser à un monde meilleur. L’objectif 
donné à ces assises est de réinterroger 
nos convictions et nos pratiques 
pour ancrer le scoutisme comme 
acteur d’un développement durable 
et solidaire.Réinterroger ne veut pas 
dire remettre en cause. Le fondateur 
Baden Powell, à traversla vie dans la 
nature, le jeu des conseils, la prise de 
responsabilité et l’autonomie,poussait 
déjà à construire un monde meilleur, 
respectueux des autres et de l’en-

vironnement.Il s’agit pour nous 
aujourd’hui de réfl échir et de com-
prendre comment le scoutisme peut 
répondre aux enjeux du XXIème siè-
cle, alorsqu’il est secoué par une crise 
écologique,économique, fi nancière 
et également une crise des valeurs. 

Il est nécessaire d’analyser nos pratiques 
pour déterminer comment,dans nos ac-
tivités, au quotidien, en WE, enréunion 
et en camp, nous oeuvrons aumieux pour 
un développement durable.

Comment amener nos jeunes dans 
les diff érentes tranches d’âge, plus de 
120 000 scouts,à prendre conscience 
des enjeux et des défi s du monde 
actuel : mieux protéger l’environ-
nement, faire vivre la démocratie, 
participer à la vie dans la cité, ac-
cueillir l’autre et s’ouvrirà la diversité, 
s’engager pour un monde plusjuste 
et plus responsable. En 2008, avec la 
cristallisation d’un certain nombre de 
crises sur la planète : crisealimentaire, 
crise des matières premières et vola-
tilité du marché du pétrole qui n’aja-
mais été aussi cher qu’en juin/juillet 
etaussi peu cher qu’en décembre, 
crise écologique avec les scientifi ques 
qui prévoient une augmentation de 
2 à 4 ° C des températur es si nous ne 
faisons rien, crise fi nancière et écono-
mique, crise des valeurs, nous nous 
sommes rendus compte que nous 
avions changé de siècle, sans doute 
davantage qu’avec le passage de l’an 
2 000… Ces préoccupations peuvent 
être perçues comme très éloignés de 
celles d’un mouvement comme le 
scoutisme. Pourtant, ces situations 
nous poussent à agir autrement.Nous 
devons inventer des actions et des 
activités nouvelles. Nous sommes plus 
riches aujourd’hui qu’en 1970 mais 
pas plus heureux. La croissance et la 
consommationne sont pas forcément 
le bon chemin pour aller vers le 
bonheur.Nous avons la chance dans 

le scoutisme denous inscrire à la fois 
dans des actes individuels et des 
actions collectives. Alors saisissons 
cette chance pour inventer quelque 
chose de nouveau et habiter la planète 
autrement! » 

1ctes Habiter Autrement la Planète • 
http://extranet.sgdf.fr/IMG/pdf_actes-
HALP2.pdf

Les vocabulaires

issus – pocházející

l’enjeu – vydání

durable – trvalý

la conviction – přesvědčení

ancrer – upevnit

accueillir – přijmout, uvítat

s’agiter – rozrušit

aumieux – v nejlepším případě

la tranche – hrana

le coinsciens – vědomí

le défi – výzva

plusjuste – spravedlivější

etaussi – a také

la valeur – hodnota

davantage – víc, dále

render – poskytnout

perçuer – vnímat

éloigné – vzdálený

inventer – vynalézat, vytvořit

la croissance – růst, vývoj

inscrire – nadepisovat, přihlásit

saisisser – uchopit

le compte – účet,výpočet
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Slova, která jsme se rozhodli otisk-
nout, možná dobře znáte, anebo taky 
ne. Není tomu tak dávno, kdy si je do 
svých zápisníků přepisovali roveři z ce-
lé republiky. Je to text, ke kterému se 
má smysl vracet i po letech, je totiž za-
čarovaný a pokaždé se v něm objeví 
něco nového. Koneckonců jiné nejsou 
ani ostatní autorovy příspěvky k české 
literatuře. Jistojistě mají nemalý vliv na 
to, jak mnozí z nás vnímají přírodu, ale 
vlastně vůbec svět kolem sebe.

Dominika Potůčková – Julča (21 let), 
Brno 

 Jiří Bělohradský – Caesh (24 let), 
Hodkovice nad Mohelkou

Slyš, můj miláček! Hle, on přichází!
Skáče po horách, přebíhá pahorky.
Podoben milý můj srně či jelínku.
(Píseň písní 2, 8–9)

Přijde den a zčerná ti svět. Špatný 
den, kdy máš jen jediné přání: stát 
před kulometem a s radostným oče-
káváním hledět do tmavého jícnu. Ra-
tata, víc neuslyšíš, rychle, sladce a na-
vždy s úlevou klesneš. Přijde jiný špat-

ný den, máš jiné přání: bít na potkání 
lidi po masitých tlamách, křivých hu-
bách, bez důvodu, jen tak, toho, kdo ti 
přijde pod ruku. To nejsou dobré dny 
a dobrá přání a sám sis je zavinil. Ne-
zahrál sis včas hru na vlčí dech, na ga-
zelí nohy.

Běhej proto po lesích jako vlk, ská-
kej jako gazela po planinách. Usmí-
váš se, lenivý, veletlustý bratříčku, 
příliš shovívavě na to, že nevíš čemu. 
Nic o bězích nevíš! Lesní běh ti zase 
postaví duši na nohy. A tělo? Na zla-
té nožičky! Nejtěžší je začít. Nebát se 
únavy, výsměchu. Jen houšť a větší 
kapky – nejkrásnější zásada. Půl ho-
diny denně, stejně bys ji doma má-
tožně prolelkoval, provzdychal. Ráno 
nebo večer, v zimě či v létě, za slun-
ce i deště. Běh je králem dne, čas-
to tím jediným pořádným, co za celý 
den uděláš.

Začni zjara, vpodvečer, lehce ob-
lečen, bez rýmy, nejlíp v lese, v lu-
kách. Nebo kdekoli, ale v lese je běh 
nejkrásnější. Vzduch medově stéká 
ze strání, chladí. Běž lehce, nefunivě, 
uslyšíš tichý zpěv červenky. Krátí-li 
se dech, zpomal, ale nezastavuj se. Ze 
začátku běž pár set metrů, později dál 
a dál. Brzy poznáš, že pro méně než 
pět kilometrů nestojí za to se vydat 
do lesů. Běž třikrát, čtyřikrát, a běžel-
lis správně, již nepřestaneš. Po lesním 
běhu je tělu bytostně odporná před-
stava tabákového dýmu, čoudu, mrt-
volného vzduchu. Teprve běh uká-
že, jaký jed si lidé dobrovolně uklá-
dají do plic. Kdyby jim jej někdo cpal 
do nitra násilím, soudili by se. Po 
běhu se jen stačí přiblížit ke kuřákovi 
a cítíš, že čpí jedem a smrtí jako mo-

rové prase, morová jáma. Ale to není 
na běhu to hlavní. Až pomine za-
čátečnická bolest v lýtkách, zůstane ti 
jen vzrůstající touha po vzduchu, čis-
totě, hlubokém nadechnutí, po bla-
živé únavě, která omývá duši, po síle, 
která se rodí z běhu. Zlosti zmizí, ne-
návisti odtáhnou, bolesti hlavy se 
ztratí a kde jsou špatná přání! Doběh-
neš do diamantových krajů, do sed-
mihradské země, ale nutno začít, můj 
lenivý bratříčku! Na běhu je všechno 
krásné a zdravé, všem dostupné, mů-
žeš být chudý jako lesní hraboš. Běh 
je dobrý sám o sobě, jako prostředek 
i cíl. Po čase ti dá vlčí dech a gazelí 
nohy, nic ti líp neposlouží na letních 
cestách, proto pro tebe píšu i tuto 
hru. Ale nutno začít.

Popíšu ti nedokonale takový lesní běh. 
Mongolský den: říjnové slunce, suchý, 
lehký mráz, barevný podvečer, první 
sníh v severních úžlabinách, ale cesty 
měkce zasypané modřínovým jehličím 
jsou holé. Vánek a bezmračná obloha. 
Mongolský den. Běžím lehce, sám, po-
hání mne jenom radost. Lesní cesty 
a průseky vedou do kopců i z kopců. 
Na lesních křižovatkách se vydám stez-
kou, která mě v tom okamžiku nejvíc 
láká. Běžím vytrvale, ani rychle ani po-
malu, jako osamělý vlk v horách Sicho-
te Alin. Celodenní plytkosti mě opouš-
tějí, vidím, jak umělé a zbytečné jsou 
starosti, které jsem si pouštěl do duše. 
Tep, tep, tep, po třetím kilometru vní-
mám již jen říjnové hory. Tělo se ro-
zehřálo, nitro se plní lahodným vzdu-
chem, suchý mráz hebce štípá v chřípí. 
Vodu rozlitou v třasoviskách povléká 
lehký večerní led. Nic není krásnějšího 
než běžet. Stříbrně. Nejlépe do mír-
ného svahu. Lehce běžím, i myšlenky 

HRA NA VLČÍ DECH, 
NA GAZELÍ NOHY

Není hra jako hra. Ta, o které píše Míla Nevrlý, má snad nejjednodušší možná pravidla a mnoho 
získá ten, kdo se ji naučí hrát. V encyklopedii ji ovšem nehledejte… 

Tak trochu jiné běhání
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jsou lehké a dlouhé. Odpouštím lidem, 
co mně udělali (ale většinou mně ne-
učinili nic zlého), promíjím sám sobě, 
co jsem neudělal (většinou jsem ne-
vykonal, co jsem měl), myšlenky jsou 
stále sladší, brzy nelze myslet na nic ji-
ného než na běh. Lesní opium, snad je 
to dobré.

Krásný je i běh do prudkého svahu. 
Proč se většina lidí tak bojí únavy, vy-
čerpání? Není nic lepšího než padnout 
únavou, zasloužit si svůj den, brat-
říčku! Duf, duf, tělo pracuje z podstaty, 
svah je strmý, nelze se již nadechovat 
na tři doby, jen na dvě, pak na jed-
nu. Mrazení v týlu, záda měknou, jako 
by se do nich zasekávala sekera. Výš, 
výš! Je-li cíl daleko, tělo si samo pod-
vědomě rozdělí vůli vydržet a tělesných 
sil má víc, než by se zdálo. Běda, zvo-
lím-li cíl blízký a chci pak neočekávaně 
běžet dál. Tělo to považuje za zradu. 
Proto lépe mít daleké cíle!

Na vrcholu: velká radost. Dech se 
zklidní, les je prázdný, buky oh-
nivé. Mohu proto hlasitě radostí vy-
křiknout, aby se to neslo do daleka 
nad lesy, jediné slovo, které mě na-
padne. IMBARRÁNA!!! – slovo, jež 
neznamená nic.

Z vrcholu se spouštím do údolí. Nohy 
se opět vznášejí, krok je delší, ob-
lázky odskakují, vítr chladí. Teprve po 
pěti kilometrech se člověk správně ro-
zeběhne, teprve pak by vydržel běžet 
dlouho. Indiáni na andských planinách 
prý běhají pět set kilometrů, navíc 
s dřevěnou koulí na plecích. Mně sta-
čí deset bez koule. Rád bych znal bla-
živou rovnováhu mezi úplným spo-
činutím a naprostou námahou. Vždyť 
k odumření nebo opotřebování klou-
bů, k nehybnosti by bezpochyby vedlo 
celoživotní sedění i celoživotní běhání. 
Proto běhej jen tolik, abys cítil radost, 
sametový bratříčku!

Doběhnu do údolí. Les již nežloutne, 
potemněl. Večerní kosí hodina. Přes 
louky letí k lesům černí ptáci. Od-
rodilci, kteří své dny již utrácejí v uli-
cích a zahradách měst, ale na noc se 

vracejí – jako lidé před smrtí – do 
rodných míst, do lesů, odkud se před 
lety vydali do měst za snadnějším ži-
votem. Objevila se první hvězda, kosi 
naráz o překot volají, pot na zádech 
chladí. Domov je blízko. Tam také je 
nejkrásnější odpočinek. Ležím, ne-
hýbám se, úplné uvolnění, naplnění. 
Opilost lesního běžce. Roztékám se 
dobrotou a shovívavostí k lidstvu, 
lhostejností ke starostem, titěrnost 
z nich přímo čiší. Nejhlubší vlčí na-
dechnutí. Áaaaaah! Když přijde noční 
hodina, usnu zdravě a rychle jako ba-
ribal, černý medvěd.

A jitřní hodina? Ze všeho nejkrásnější! 
Včerejší běh a medová únava se vstře-
baly a přes noc se změnily v jásavou 
sílu. Jistotu, bujarost. Vysoko vysko-
čím! Jdu, ulice mi patří. Usměji se na 
dívku krasavici, na kterou bych se vče-
ra neodvážil pohlédnout. Včera bych 
ze sebe nevypravil slovo, žalostně, po-
tivě bych kuňkal, sklidil bych ochro-
mující výsměch. Dnes tmavovlásku 
oslovím s lhostejnou jistotou, úsmě-
vem, lehce a samozřejmě – a dívka 
je moje. Protože dívky milují lhos-
tejnost, můj ostýchavý bratříčku, tu 
nejsilnější zbraň. Lhostejnost k od-
mítnutí = jistota. Lhostejnost k ne-
moci = zdraví. Lhostejnost k potupě 
a ponížení = pokora.

O ulici dál hledí do výkladní skříně 
medovlasá dívka. Stojí sebejistě jako 
královna. Dnes k ní ale lehce při-
stoupím a políbím ji zezadu na krk, 
na konečky vlasů, bez vlčí síly bych 
to nedokázal. Otočí se, její sebejistota 
mizí. Mohl bych ji získat, ale jdu dál 
gazelím krokem, jen jí zamávám, ru-
kou nad hlavou zatočím a z radosti 
vykřiknu jediné slovo, které mne na-
padne. IMBARRÁNA!!! – slovo, jež 
znamená všechno 

(Nevrlý, M. Karpatské hry. Liberec: 
Vestri, 2007. ISBN 80-903029-5-5)

Foto: Jirka Trpkoš

MILOSLAV NEVRLÝ ALIAS NÁČELNÍK 
(narozen1933 v Praze)

Přírodovědec, spisovatel a rovněž 
skautský vůdce původem z Prahy, 

od konce studií ale z Liberce. Jeden 
z našich největších znalců českých, 
slovenských a také rumunských hor 
nejen po přírodovědné a zeměpisné 
stránce. To, co na jeho knihách nej-
více poutá, se těžko převádí do slov: 
je to zachycení atmosféry, osobního 
prožitku, poetiky místa. V Liberci 
vedl oddíl s Milošem Zapletalem 

a později pořádal mnoho náročných 
výprav a expedic zejména do Karpat 
– slovenských a rumunských. K jeho 

nejznámějším dílům patří:

• Karpatské hry
• Kniha o Jizerských horách

• Chvály Zadní země 
• Nejkrásnější sbírka

Za přečtení stojí rozhovor 
na serveru outdooring.cz:

http://www.outdooring.cz/cze/
Outdoor-clanky/Rozhovor-

-s-Miloslavem-Nevrlym
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Města by se měla snažit, aby MHD 
byla pro jejich obyvatele základním 
způsobem dopravy. Hromadnou do-
pravou se sice nemůžete dostat přesně 
kam chcete a kdy chcete, ale i tak po-
skytuje městu a jeho obyvatelům opro-
ti autům mnoho výhod. 

Jak dlouho trvá, než se přes kři-
žovatku dostane stejný počet lidí v au-
tobuse a v autech? Obecně se dá říci, 
že ve vztahu k počtu přepravených ces-
tujících je MHD desetkrát méně pro-
storově náročná než IAD (individuální 
automobilová doprava). Hromadná 
doprava je také 2,5krát méně náročná 
co se energie týče. 

V mnoha městech vyústila neúměrně 
podporovaná IAD v obrovské plo-
chy určené k ježdění a parkování. Ko-
lik místa zabírají parkující auta v ulicích 
na rozdíl od chodců, kteří sem došli od 
nejbližší zastávky? Ucpané silnice a dál-
nice ve městech se snaží projektanti vy-
řešit jejich rozšířením. Avšak další mís-
to na silnicích pouze přiláká ještě vět-
ší provoz. Následkem této tendence je 
skutečnost, že se lidé stěhují na vzdá-
lenější předměstí velkých měst, ale i na-
dále jezdí za nákupy a za prací do cen-
tra města a pořád jsou závislí na au-
tech. Žádné jiné druhy dopravy v tom-
to systému bohužel nedostávají šanci. 
Obrovské vzdálenosti není možné pře-
konávat pěšky a zavedení MHD v řídce 
osídleném území není atraktivní. Auta 
nejen umožňují, ale i způsobují nut-
nost dopravovat se na větší vzdálenosti. 
MHD přitom může být na krátké i na 
dlouhé vzdálenosti daleko praktičtější 
a rychlejší. A proč třeba nevyužít i kola? 
Vždyť nejčastější průměrná délka cest ve 
městě jsou čtyři kilometry. 

MHD také narozdíl od IAD neizoluje 
společnost. I ve velkoměstě se může 
stát, že se v MHD potkají lidé, kte-

ří se dříve znali a už se nestýkají. Na-
opak ve „městě automobilů“ pa-
radoxně vznikají situace, kdy se je-
deme autem projít do parku či si za-
cvičit do fi tness centra. Děti sedí to-
lik hodin u televize či počítače i pro-
to, že ke kamarádům by je musel ně-
kdo dovézt. Města, která to už s IAD 
přehnala, si začínají tento společenský 
problém uvědomovat a snaží se lidem 
nabídnout alternativy (zajímavou in-
spirací mohou být řešení MHD v ev-
ropských velkoměstech jako je Lon-
dýn, Paříž či Stockholm). 

Nutit někoho, aby jezdil MHD z eko-
logických důvodů, je nesmysl. Lidé po-
užívají takový dopravní prostředek, 
k jehož použití mají vhodné podmín-
ky. Hlavně se řídí podle ceny, času pře-
pravy a pohodlí. Na to, aby se MHD 
stala vyhledávaným druhem dopravy, 
jsou potřeba krátké intervaly spojů, 
pohodlná vozidla, kvalitní spojení, pří-
jemný personál… pokračujte sami. In-
vestice do systému mohou výrazně po-
moci k nalákání dalších lidí do MHD. 
Víc pruhů pro auta v ulicích a v sou-
časné době i stavba městských tunelů 
mají vliv ryze opačný. 

Pokud se více lidí aktivně zapojí do ini-
ciativ, které podporují využití šetrnějších 
druhů dopravy jako MHD či jízdu na 
kole, radnice třeba konečně vyslyší pros-
by občanů a vytvoří v ulicích místo ne-
jen pro přemisťování, ale i prostory se 
společenskými funkcemi. Lavičky, před-
zahrádky, pěší zóny, stromy, které budou 

skutečně sloužit lidem a vytvoří pro-
stor pro komunitní život. O vymazání 
všech aut z povrchu zemského může snít 
jen poblázněný ekoterorista. Nikdo ne-

popírá, že část vozidel je pro život měs-
ta doopravdy nezbytná (zásobování, stě-
hování, převoz věcí a jiné).

Jak ze slepé uličky ven? Zkusme si 
otázku dopravy vzít jako podklad k za-
myšlení pro nadcházející komunální 
volby ve našem městě. Podporujme 
osobním příkladem a aktivním pří-
stupem činnosti, které rozvoji MHD 
a jiných alternativních způsobů do-
pravy ve městě pomáhají. V Praze vět-
šina stran podporuje MHD jen slovně. 
Jednou z možností, jak lze tuto smut-
nou skutečnost změnit, je projevit svůj 
nesouhlas u podzimních voleb. 

Vašek Kříž – Kosťa (17 let), Praha 8
Foto: Jakub Pejcal – Boby

DOPRAVA A ŽIVOT VE MĚSTĚ
Krátké zamyšlení nad využíváním automobilové dopravy, aktuální nejen před komunálními volbami

VÝSLEDKY:

Brambory s tvarohem

Brambory, cibule, tvaroh, bílý jogurt, sůl, zelený pepř

Smícháme tvaroh s bílým jogurtem, přidáme nakrájenou cibuli, osolíme a opepříme, 
podáváme s bramborami na loupačku.





toto a spoustu dalšího najdete na www.skaut.cz/obchod
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Internetový obchod TDC – nejen publikace na dosah myši…
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> Nášivky na krojkkkrororoj

AKČNÍ NABÍDKY
TDC nabízí každou chvíli řadu

produktů v akčních nabídkách. 
Slevy, výhodné balíčky, dárky 
zdarma, nákupy bez poštov-

ného apod. Užijte si pohodlné objednávání!

DEKRETY


