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ÚVODNÍK
Na notu mezilidskou
„Dal jsi mi donést list, jak píšeš, po svém 
příteli; trochu níž mě však upozorňuješ, 
abych mu nesděloval všechno, co se tebe 
týká, protože ani sám tak nečiníš. A tak 
v témž listu jsi ho prohlásil za přítele, 
a hned jsi to popřel. […] Pakli však za 
přítele pokládáš někoho, k němuž nemáš 
stejnou důvěru jako k sobě, jsi na ne-
smírném omylu a nedosti znáš podstatu 
pravého přátelství.“

Krátký úryvek starý téměř 2000 let! Jak 
aktuální a živý je dodnes Senekův 3. list 
Luciliovi. Dotýká se něčeho, co bývá 
v našich životech výsostně důležité. Kaž-
dý z nás má přeci nějakého kamaráda. 
A nejen to. Býváme ve vztazích se svý-
mi blízkými z rodiny, se známými, po-
tkáváme své sousedy. Na světě také ne-
jsme sami, i když většinu lidí vůbec ne-
známe. Ale i k těm se můžeme nějak 
vztahovat. Jenže často si s mnohými si-
tuacemi, do kterých se s ostatními lidmi 
dostáváme, nevíme rady. A proto je po-
třeba takovéto téma občas s kmenem či 
oddílem, jak se říká, provětrat a ptát se 
sebe i druhých na otázky s ním spojené.

A tak jsme se rozhodli hledat v pro-
sincovém čísle pro články a rozhovory 
takové náměty, které by vám v tom 
mohly alespoň trochu pomoci. Dou-
fáme, že poslouží jako inspirace k dis-
kusi či k vytvoření programu nebo 
podnítí k tomu, abyste společně hle-
dali další informace, které vás jako jed-
notlivce i jako skupinu obohatí. 

Ptali jsme se R&R, jak vnímají part-
nerské vztahy v rámci kmene (Part-
nerské vztahy uvnitř kmene) a s vý-
znamným psychologem Jeronýmem 
Klimešem jsme si povídali o lidské osa-
mělosti v éře komunikace (Stala se 
z nás interiérová zvířata). Můžete si pře-

číst Skipovu inspirativní povídku Me-
teor, nechybí ani obvyklá dávka Kul-
turních střípků, stejně jako tipy na po-
moc lidem, na které se často zapomíná 
(Bleší trh). O těch jsme si také povídali 
s Ampovi, která se znevýhodněným li-
dem aktivně věnuje (Mít radost z oby-
čejných věcí). Pokud hledáte někoho, 
koho byste ostatním R&R či dětem 
v oddíle představili za vzor, může se 
vám hodit článek o Přemyslu Pittrovi. 
Zajímá vás, jaká je věda studující vzta-
hy mezi muži a ženami? Přečtěte roz-
hovor se Šárkou Licehammerovou 
o genderových studiích (Vysmívaný 
univerzitní obor). Pro ty, co studují 
a rozmýšlí se, zda odjet do zahraničí na 
studijní pobyt, je v čísle i Liščin text 
o roční zkušenosti z Francie (Můj rok 
ve Francii). A protože jsme v předvá-
nočním čase, přinášíme i výborný text 
Zdeňka Bárty (Problém nastane, když 
se náboženství stane samoúčelným).

Na závěr bych vám, milí čtenáři, ráda 
poděkovala za to, že nám mnozí z vás 
nabídli svoji pomoc se zvyšováním 
úrovně článků. 

Ty z vás, co umělecky tvoří a rádi by 
se o to podělili s ostatními čtenáři, vy-
zýváme, abyste nám svou tvorbu po-
sílali na výše uvedený email. Od příští-
ho čísla totiž zavádíme novou rubriku 
zvanou Hyde park, která bude pro vaše 
díla prostorem. 

A pro ty z vás, co připravují nějakou 
zajímavou akci, bude v Kmeni mož-
nost publikovat pozvánky na nástěnce.

Přejeme dobré čtení a moc se těšíme na 
vaše příspěvky! 

J.

Foto: Martin Novák Čapek

Nabídka stále platí, 
pokud byste se na svém časopise 

Roverský kmen chtěli podílet, 
ozvěte se na kmen@skaut.cz.
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NA NÁVŠTĚVĚ U ŽIDLOCHOVICKÉHO 
ROVERSKÉHO KMENE SVATÉHO JIŘÍ

Počátky Židlochovického roverského 
kmene svatého Jiří sahají již do roku 
1989. Pod tehdejším názvem Buci fun-
goval několik let a postupem času se 
rozpadl. Po určité době, kdy další ge-
nerace skautů začala dorůstat do ro-
verského věku, se zformovala skupinka, 
která dala vzniknout novému roverské-
mu kmeni. Byli to kluci zapálení do 
roveringu, kteří začali hlouběji chápat 
a žít roverské heslo „Sloužím“ a složili 
roverský slib. Bohužel i tato etapa vza-
la po čase za své, někteří dali přednost 
práci, jiní vedení oddílu.

Nyní je tu třetí skupina roverů, kte-
rou již prošlo hodně nadšenců a fun-
guje dodnes koedukovaně v počtu asi 
třinácti lidí. U jejího zrodu stáli bratři 
Kyklop a Skokan, kteří našemu kmeni 
vtiskli svérázného ducha a náplň. Zvo-
lili jsme si osobní roverská hesla a od-
kaz rytířství se stal symbolickým a du-

chovním rámcem naší činnosti. Vzni-
kl také náš roverský slib, ve kterém se 
zavazujeme jít se ctí po stezce života 
s otevřenýma očima i srdcem, aby naše 
cesta k lepšímu lidství byla jediným 
úspěchem, o který budeme stát. Slav-
nostně tento slib skládáme dodnes a je-
ho součástí je i pasování na rytíře. Pí-
seň Pálava od Kamelotu, která je nám 
všem velmi blízká, jsme přijali za kme-
novou a zpíváme ji při každé vhodné 
příležitosti. Máme svoje kroje, vlajku 
a každý na krku hrdě nosíme britskou 
dvoupencovou minci s vyobrazením 
roverského hesla „Ich dien“.

Tradice, specifika

Svatý Jiří, bojující s drakem jakožto 
symbolem zlého, je nám příkladem 
toho, jaký by měl rover být. Však jsme 
po něm také pojmenovali svůj kmen 

a jeho svátek, 24. duben, je každoročně 
i naším velkým svátkem, kdy tne-
me mečem do draka, který má vždy 
pro každého jiný osobní význam. Vzo-
ry vidíme také v rytířích, jejichž mrav-
ními povinnostmi odedávna bylo ko-
nat dobré skutky, sloužit a pomáhat 
slabým, bezbranným, ženám, dětem 
a lidem v nouzi. To jsou hodnoty, kte-
ré ctíme, a s ideou rytířství se sžily i na-
še rangers.

Všechny oddíly mají svá specifi ka 
a ani my nejsme výjimkou. Každý 
uchazeč o vstup do kmene musí pro-
jít třemi úkoly, které „na míru“ jeho 
osobnosti roveři vymyslí. Někteří tak 
vyřezávali řetěz z jednoho kusu dře-
va, jiní přenášeli oheň přes rybník, 
po mnoho dní zakreslovali z růz-
ných míst noční oblohu, hledali ces-
tu z neznámého místa domů či tré-
novali vytrvalost a každý den běhali 
kilometrovou trasu.

K dalším našim tradicím patří konání 
vigilie, tedy jakéhosi zamyšlení nad se-
bou samým nebo nad určitou otázkou. 
Na některých výpravách tak jdeme jis-
tou dobu odděleně a přemítáme. Večer 
potom společně u ohně nebo u svíč-
ky téma rozebereme a každý se podělí 
o své myšlenky a pocity. I ti nejmladší 
z nás se zapojí, učí se hledat a for-
mulovat své názory a také naslouchat 
ostatním.

Jednou do roka uskutečňujeme „ho-
dinu srdce“. Každý si pokládá otázku, 
nakolik žije podle zásad skautingu, ja-
kou roli pro něj rovering hraje a kte-
rým směrem se chce vydat v nejbližší 
budoucnosti. Mnoho z nás si tak uvě-
domí, že se skauting již stal naší životní 

O fungování, tradicích a roverských ctnostech

To jsme my – Židlochovický roverský kmen svatého Jiří



R
O
V
E
R
I
N
G

5

fi losofi í, vytvořil z nás osobnosti a na-
učil nás základním principům, podle 
kterých chceme žít po celý život.

Roverská setkání míváme nepravidelně 
v asi měsíčních intervalech. Většina 
z nás se aktivně podílí na chodu stře-
diska, ve vedení oddílů, někteří již 
v osobním životě pracují, a tak nám 
někdy nezbývá na roverské schůzky to-
lik času, kolik bychom si přáli. Nic-
méně jsme si velmi blízcí, a tak se čas-
to setkáváme alespoň v menším počtu 
i při mimoroverských aktivitách. Zku-
šenější členové, tzv. patroni kmene, od-
povídají za náplň našich akcí. Ta bývá 
složena z pozastavení nad jednou ze 
ctností a dalším programem, který si 
kmen předem určí. Tvorba programu 
bývá někdy složitá, protože o něm 
má každý trochu jinou představu, ale 
nakonec se vždy domluvíme na vý-
chodisku schůdném pro všechny.

Aktivní rovering

Snažíme se nedělat akce jen pro vlastní 
zábavu, ale i společně aktivně naplňo-
vat roverské heslo „Sloužím“. Navštívili 
jsme Dům léčby bolesti s hospicem sv. 
Josefa, pět let pořádáme sbírku Postav-
me školu v Africe. Dlouhodobě opra-
vujeme naši klubovnu, která se nám 
pod rukama mění k nepoznání, ale stá-
le je na ní spousta práce. Všichni roveři 
tak získávají zkušenost se stavebními 
úpravami, která se jim bude v životě 
jistě hodit. V nadcházejícím roce plá-
nujeme výpravu spojenou s pomocí se 
sklízením sena z méně dostupných míst 
a různou výpomocí v lese.

K těm akčnějším výpravám na na-
čerpání energie a chuti do skautského 
života patřila cyklovýprava, plavba na 
lodích, přechody hor a pohoří Karpat, 
Malé a Velké Fatry na Slovensku v lé-
tě i zimě s bivakováním, kde si každý 
sáhl na dno svých sil. V poslední době 
jsme si velmi oblíbili expedice po fer-
ratách v rakouských vrších Raxalpe 
a Hohe Wand, kde je i hodně cest pro 
začátečníky, jako jsme my. To je jed-

na z věcí, která baví všechny a tvo-
ří jeden ze současných pilířů našeho 
programu. V budoucnu chceme ur-
čitě vyzkoušet i jiné a náročnější tra-
sy. Podobné výpravy hodně sbližují ro-
verskou věkovou různorodost, stmelují 
kmen a dávají spoustu energie a nad-
šení do dalších let. Za vším stojí hod-
ně úsilí plánovacích týmů, ale to vždy 
sklidí své sladké plody.

Roverské ctnosti

Ctnost vnímáme jako trvalou a pevnou 
dispozici člověka k dobru. Ctnost na-
plňuje skautský zákon a uvádí jej v ži-
vot. Dělá ze slepé zásady či pravidla 
ideál, živou myšlenku. Je to zákon pod 
drobnohledem srdce a svědomí. Ctnost 
nekončí porušením pravidel nebo chy-
bou, ale tím, že se o ni přestaneme sna-
žit. Každá ze ctností je jiný druh, jiná 
kvalita i pohled na svět. Je to vždy jed-
na z mravních, duševních, tělesných 

a duchovních mohutností člověka. Ne-
lze je od sebe oddělovat, protože spolu 
vzájemně souvisí. 

Jan Řihošek – Ouško (26 let), 
Židlochovice

Některé prameny byly převzaty z našeho 
webu – www.strediskohrozen.cz

Foto: Jan Řihošek – Ouško, 
Petr Ivan – Skokan

1. LÁSKA > 

2. VÍRA > 

3. NADĚJE > 

4. PRAVDA >  – Bohu

5. MOUDROST > SLUŽBA – sobě

6. UMÍRNĚNOST >  – ostatním

7. VĚRNOST > 

8. ČEST > 

9. SÍLA > 

Ctnosti se nám staly osobními, vnitřními hodnotami, o které je třeba každý den 
usilovat a které je třeba rozšiřovat. Rytířské ctnosti nám pomáhají rozvíjet a po-

sunout skautský zákon a tři povinnosti: k Bohu, k sobě, k ostatním. Být slu-
žebníkem není vůbec snadné, naši velikost neurčuje, kolik lidí slouží nám, ale 

kolika lidem sloužíme my.

Rax Alpy – Via Ferrata
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ORBIS KAKTUS

Myslíš, že na lákadlo na příští prázd-
niny je ještě brzy? Omyl! Léto 2011 tu 
bude už za pár měsíců a s ním i dal-
ší ročník environmentálně laděného týd-
ne a pár dní v prima přírodě Jizerských 
hor. Zájemci o něj hned zkraje pro-
zraďme, že ten letošní na Mariánsko-
horských boudách byl dost podařený.

Tři trojčlenné skupinky pobíhají mezi 
cedulemi na terénní cestičce značené 
provázkem, zkoumají pod lupou míst-
ní mechy nebo i zaječí bobky a co-
si pak někam zapisují. Za chvíli za-
čnou podle instrukcí rozvěšených ko-
lem chalupy pátrat, kam se ztratil Ka-
rel, a vzápětí už se všichni s dětským 
zápalem tlačí ve frontě, aby dostali 
na ruku razítko: „Pane učiteli, a co já?“ 
Všem je přitom kolem dvaceti a ma-
teřskou školku mají evidentně dávno 
za sebou. Nejsou divní?

Na první pohled snad. Každý správ-
ný skaut ale ví, že malý návrat do 
dětství čas od času vůbec nezaškodí, 

spíš naopak. A v tomhle případě 
jde přímo o pedagogický záměr: za-
žít si to, co budu později možná při-
pravovat pro jiné, nejdřív sám na 
sobě. Orbis Kaktus coby metodický 
kurs počítá tuhle metodu, jak se na-
učit sestavit dobrý program, ke svým 
hlavním.

Není to ale tak, že by rozvernou 
hru na předškolní děti připomínaly 
i ostatní programové bloky. Správně 
pepřená studentská recese samozřejmě 
nechybí (jak je vidět už ze samého ná-
zvu kursu), ale nevylučuje ani vážnou 

notu – ostatně diskuse o environmen-
tální etice nebo čtení chytlavých úvah 
z myšlenkové půdy hlubinné ekologie 
se nedají dělat jinak než navážno.

Není nutné, aby tě odradilo, že žád-
ný velký fanda do ekologie dejme 
tomu nejsi. Já třeba na kurs jel hlav-
ně se zvědavostí na zajímavé lidi, 
v čemž jsem se u účastníků ani in-
struktorů nezklamal. Ale navrch při-
šla hromada nápadů k práci v oddíle 
a ještě další důležitá věc: zážitek de-
síti intenzivních dnů mimo chapadla 
civilizace, kdy tak trochu zapomeneš 
na svoje starůstky a ocitneš se v prou-
du zajímavého dění, které sám můžeš 
dost ovlivnit a se kterým vbrzku sply-
neš. Očišťující zážitek!

Co ty? Víš, jaké je zachraňovat tro-
pický prales před vykácením? Ří-
kají ti něco pojmy jako životní cyk-
lus výrobku nebo ekologická daň? 
Umíš si napsat evropský grant? Ne-
bojíš se zažít na vlastní kůži glo-
bální klimatické změny? Obstojíš se 
svou stranou v politické debatě o ži-
votním prostředí? Chceš po práci 
v lesní školce usínat u nefalšovaných 
environmentálních pohádek? Sleduj 
stránky www.orbiskaktus.cz a v srpnu 
vyraz do Jizerek. 

(vd)

Foto: Helena Kovalová – Mamut

Letní kurz, na který se v minulém čísle nedostalo

Nechybí hry, recese, ale ani programy na vážnou notu

Kurzy Orbis Kaktus pořádá Ekologický odbor Junáka, vzdělávací stře-
disko Gemini a Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci. Kro-
mě skautů jsou otevřené třeba i nadšencům ze středisek ekologické vý-
chovy nebo studentům pedagogických fakult. Liberečtí ho najdou přímo 
v nabídce volitelných předmětů, ale tři kredity si z něj (kromě zážitků 

a zkušeností) může odvézt každý, komu škola vyjde vstříc.



JAMBOREE 2011
Jsme zvyklí o Jamboree slýchat spoustu 
velkých a krásných slov – mezinárodní 
přátelství, zážitky na celý život, mo-
tivace, jedinečná příležitost. Účastníci si 
užívají programu, všechno šlape. Jenže… 
co je mezitím? Má Jamboree svoje mou-
chy? A podaří se je Švédům vychytat?

Střípky z Anglie – co se 
nepovedlo a ve Švédsku 
může být jenom lepší

„Často až přehnaná bezpečnost – plo-
ty všude kolem, komunikace s účastníky 
možná pouze přes vedoucí.“

„Jídlo. Typická anglická kuchyně – ne-
zdravá snídaně, na oběd pouze sand-
wich, velké jídlo až večer.“

„Organizační problémy – zmatky již při 
příjezdu. Nekoordinované přidělování 
práce servisáků, stále stejná práce – ne-
ustále mytí záchodů není nic moc. Elek-
tronická kontrola pracujících tak trochu 
selhávala, nebyla vlastně žádná motivace 
pracovat – to, že nedostanete jídlo, totiž 
úplně nefungovalo

„Komerční pojetí – příliš konzumní, 
občas přehnaný kult B-P.“

Účastník 21. jamboree v Anglii, 2007

Má tedy cenu 
na Jamboree jezdit?

Švédský skauting má blízko k přírodě, 
jednoduchosti. Nejen proto je mottem 
„Simply Scouting“. A praxe? Součástí 
Jamboree pro účastníky bude návštěva 
opravdového švédského tábora. Další 
důležité maličkosti, které mohou při-
blížit účastníky i organizátory oprav-
dovému skautingu uvidíme až na místě 
– jak se popasují s velkým množstvím 
lidí, organizací a bezpečností. Podle 
hesla – JEDNODUŠE?

Rovering je prý služba… 
a výzva. Rovering v praxi 
jako IST na Jamboree?

Možná sis někdy říkal, že bys na Jam-
boree jel. Po prvních citátech člán-
ku tě to přešlo. A teď už je to zas vý-
zva… Jamboree je pokaždé jiné. Mění 
se a vyvíjí podle toho, jak na sebe or-
ganizátoři navazují. 

Co tě čeká?  Předně si Jamboree užiješ 
o trochu déle. Práce každého jednot-
livého ISŤáka na Jamboree samotném 
se bude lišit podle toho, jaké znalosti 
a dovednosti při přihlašování „zaškrtáš“ 
– můžeš tedy alespoň částečně ovlivnit 
svoji práci na místě. Oproti minulému 
Jamboree budou všichni zařazeni do 
mezinárodních pracovních skupin, kte-
ré se budou na jednotlivých postech 
střídat.  Součástí práce servistýmu bu-
dou školení a vzdělávací aktivity za 
běhu tábora, které budou přístupné 
jen IST a nakonec také závěrečná party 
jako oslava úspěšného Jamboree.

Kateřina Šmajzrová – Káťa (18 let), 
Žamberk

22. světové skautské jam-
boree – Svět na jednom 
místě a v jednom okamžiku 
- Pojeď na něj s námi!

A je to opět tady. Světové skautské jam-
boree se blíží, je v pořadí už 22. a i ten-
tokrát ho máme téměř na dosah ruky, 
v Evropě, v krásné severské zemi Švédsko. 

Světové jamboree je bezpochyby vždy 
tou největší a nejvýznamnější me-
zinárodní skautskou událostí. Na jed-
nom místě, doslova na „zelené louce“, 
je vybudováno multikulturní město 
s více jak 30 000 obyvateli, což je větší 
město, než ve kterém řada z nás bydlí. 
Právě zde můžete poznat sílu myšlenky 
světového skautingu, kdy vedle sebe 

žijí skauti různých národností, bar-
vy pleti, náboženství, kulturních a so-
ciálních tradic.  Je to svět na jednom 
místě a v jednom okamžiku.

Účast na jamboree přinese každému, bez 
ohledu na to, zda jsi ve věku účastníka 
nebo člena IST, něco nového, nějaká pr-
venství, nové výzvy a nové možnosti. Ju-
nák chce sestavit co možná největší vý-
pravu a nabízí účast na tomto svát-
ku mezinárodního skautského hnutí co 
možná největšímu počtu českých skau-
tek, skautů, roverů, aby mohli prožít 
svůj skautský sen. A za tím vším je i sna-
ha, aby se o českých skautech vědělo. 

Atmosféru jamboree nelze popsat slo-
vy, tu je potřeba zažít na vlastní kůži. 
Přidej se k nám a věř, že výprava na 
jamboree ve Švédsku bude jedinečná, 
neopakovatelná a nezapomenutelná. 

Veronika Horová – Verča (32 let), 
Nové Město na Moravě

vedoucí českého kontingentu

Foto: Jan Bičovský – José
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Kdy: 27. červenec až 7. srpen 2011

Kde: tábořiště Rinkaby, jižní Švédsko

Web: www.jamboree.cz, 
facebook.com/jamboree.cz

Přihlášky: 31. 12. 2010 – 
definitivní uzávěrka přihlášek 

na jamboree@skaut.cz

Servistým v akci
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Letos v létě jsem měl možnost zú-
častnit se projektu International Camp 
Staff  Program, který pořádá organizace 
amerických skautů Boy Scouts of 
America (BSA). Tento projekt umož-
ňuje skautům ze zahraničí jet na ame-
rické skautské tábory a strávit tam ně-
kolik týdnů jako pracovník, což v praxi 
znamená, že máte pobyt i stravu zcela 
zdarma, vyděláte si tam nějaké peníze 
a ještě vám BSA přispívá na letenku 
a vyřízení víza.

Jak se zúčastnit?

Pokud se chceš zúčastnit, mělo by ti 
být mezi 18 a 30 lety a měl bys být 
schopen komunikace v angličtině. 
Pokud splňuješ tyto základní před-
poklady, už tě čeká hlavně papírování. 
Následuje totiž vyplnění přihlášky, for-
muláře o zdravotním stavu a sepsání 
motivačního dopisu.

Kdy začít s přípravou?

Je to jako se vším, čím dřív, tím líp. 
Rozhodně bys měl začít nejpozději 
v prosinci, protože přihlášky se vět-
šinou odevzdávají v lednu zasláním na 
Zahraniční odbor Junáka (ZO). Bě-
hem týdnů následujících po odeslání 
přihlášky absolvuješ telefonický po-
hovor v angličtině s někým ze ZO, 
kterým otestují tvoji schopnost ko-
munikovat a reagovat anglicky. Pokud 
vyhodnotí, že jsi způsobilý jet, odešlou 
tvou přihlášku do USA.

V tu chvíli je to už jen na amerických 
skautech. Vedoucí jednotlivých cam-
pů si sami vybírají, koho do svých 
campů chtějí a potřebují. Pokud bu-

deš vybrán, pošlou ti své rozhodnutí 
a s ním spoustu nových formulářů na 
vyplnění.

Co všechno potřebuji?

Jak už jsem zmínil, nejdřív je to přihláška 
(jejíž součástí jsou i dvě doporučení, kte-
rá by měla být buď ze školy, ze skau-
tu, z církve nebo od nějaké podobné au-
tority), zdravotní formulář a motivační 
dopis. Pokud jsi vybrán, musíš vyplnit 
formuláře k vízu, protože jedeš do USA 
pracovat a náš bezvízový styk s USA se 
vztahuje jen na turistická víza. Ani s vyří-
zením víza na nic nečekej, proces to není 
úplně krátký a bez něj tě do USA nepustí.

Na samotný camp toho už nepotřebuješ 
hodně. Většinou ti přímo z campu po-
šlou seznam věcí, které bys měl mít s se-
bou, ale mnoho toho není, protože je-
jich campy jsou všeobecně o něco víc 
vybavené než ty naše. Rozhodně nejedeš 
do žádné divočiny.

Cesta do USA

To, že si tě američtí skauti vybrali 
a máš vízum, ještě není všechno. Je tře-
ba být si vědom toho, že Američané si 
opravdu hlídají své hranice, a proto by 
ses měl vyvarovat porušení jakýchkoliv 
pravidel, která mají pro vstup do USA. 
V letadle vyplníš formulář pro De-
partment of Homeland Security (Mi-
nisterstvo vnitřní bezpečnosti, pozn. 
red.), jednu jeho část si ponechají, dru-
hou ti přicvaknou do pasu a je nutné ji 
při tvém odletu z USA zase vrátit! Po-
kud tak neučiníš, budou tě mít ame-
rické úřady za ilegálního imigranta.

Kromě toho si pořádně zkontroluj, co 
je možné do USA vézt a co ne, pro-
tože ti pravděpodobně zkontrolují za-
vazadlo a převážení nepovolených věcí 
(což je i většina potravin) by pro tebe 
mohlo znamenat problém.

Nakonec tě na letišti v USA čeká po-
hovor s úředníkem Department of Ho-

LÉTO NA TÁBOŘE 
U AMERICKÝCH SKAUTŮ

Pro ty, co již spřádají plány na další léto

Welcome to the camp
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meland Security, který ti musí udě-
lit povolení pro vstup do USA. V zá-
sadě by to ale neměl být problém. Skau-
ti mají v USA velmi dobrou reputaci, 
takže když řekneš, že tam jedeš pracovat 
pro skauty a sám jsi skaut, máš vyhráno.

Jak vypadá camp?

Americké campy jsou hlavně mnohoná-
sobně větší než naše tábořiště. Jsou totiž 
uzpůsobeny pro pobyt mnoha oddílů 
najednou. Zpravidla je tam takových 
150–400 účastníků a několik desítek 
pracovníků. Jednotlivé turnusy trvají tý-
den, takže každý týden se tam potkáš 
s několika stovkami nových skautů.

Camp je pak rozčleněn do několika 
oblastí, ve kterých se odehrávají růz-
né aktivity: např. první pomoc, pla-
vání, camping, modelářství, ale také 
třeba meteorologie, astronomie, žur-
nalistika nebo kovářství. Součástí cam-
pu bude velká jídelna, pravděpodobně 
také něco jako centrála nebo kancelář 
a několik dalších budov. Spí se buď ve 
stanech, nebo v chatkách, v obou pří-
padech ale budeš mít přístup k elek-
třině a někde v campu také k in-
ternetu, takže rozhodně nebudeš od-
říznutý od světa.

Pro ilustraci přikládám odkaz na strán-
ky campu, kde jsem toto léto byl: 
http://www.bsaonsc.org/CSR/. Spous-
tu zajímavých fotek naleznete i na Fa-
cebooku, stačí vyhledat Cherokee 
Scout Reservation.

Co se ode mě čeká?

Jako „international scout“ máš dva 
úkoly. Tím prvním a důležitějším je re-
prezentovat a představovat svou zemi. 
Připrav se na to, že pro Američany 
je všechno neamerické nové, zvlášt-
ní a exotické. Pravděpodobně budeš 
do omrzení neustále opakovat to, co 
je u nás jiné, jakým způsobem se liší 
náš životní styl, kuchyně, architektura, 
kultura, jazyk apod.

Ze svých zkušeností musím říct, že 
Američany předně zajímá, jestli jsou 
u nás dostupné všechny „základní“ 
složky jejich běžného života. Tak-
že chtějí vědět, jestli i v ČR máme 

McDonald, iPhone nebo MTV. Ne-
zapomeň, že můžeš být první a po-
slední Čech, kterého tito Američané 
vidí, takže bys měl udělat co možná 
nejlepší dojem.

Tvým druhým úkolem je pak účast-
nit se jako pracovník chodu tábora. 
Je pravdou, že se na tebe budou sna-
žit nevyvíjet takové nároky jako na jiné 
pracovníky, přesto bys měl být v cam-
pu užitečný. Dobře si tedy rozmysli, 
co bys chtěl děti na táboře učit. Aktivit 
je celá řada, čím zajímavější věci umíš, 
tím lépe. Rozhodně nespoléhej jen na 
běžné skautské dovednosti, co učíme 
ve skautu my. Na amerických táborech 
je šíře aktivit mnohem větší (viz výše).

Ale některá očekávání stejně člověk 
nemá šanci odhadnout. V době, kdy 
jsem byl v campu, probíhalo zrovna mi-
strovství světa ve fotbale, takže tam byl 
náš fotbal („soccer“) dost populární. 
A protože Američané mají (dost opráv-
něně) pocit, že je u nás v Evropě fotbal 
nejoblíbenějším sportem a hraje ho tu 
každý, těšili se, že jim přibude další fot-
balový hráč. Jenže já fotbal nikdy neměl 
rád, ani jsem se ho pořádně nenaučil 

a celý život dávám přednost basketbalu. 
Pro některé Američany to bylo mírným 
zklamáním, že „pravý Evropan“ se na-
konec rozhodl jít hrát basketbal. Takže 
možná nepodceňuj ani stereotypy.

Kam s dalšími dotazy?

Rozhodně prozkoumej všechny in-
formace, které má na svých strán-
kách ZO, a neboj se ho případně kon-
taktovat pro doplnění. Také není pro-
blém spojit se s nějakým skautem, kte-
rý tento projekt absolvoval, jistě ti rád 
poradí. Pokud budeš vybrán pro ten-
to projekt, dostaneš také kontakt pří-
mo na někoho z tamního campu, takže 
můžeš kontaktovat i je. V neposlední 
řadě ti ZO poskytne kontakty na dal-
ší skauty a skautky, kteří se v tom roce 
projektu účastní, takže si můžete po-
máhat (hlavně s vyplňováním for-
mulářů) navzájem. Určitě se neboj 
ptát. Ptej se i na drobnosti: čím víc in-
formací budeš mít, tím snazší pro tebe 
adaptace v americkém campu bude.

Rada na závěr – neboj se, a pokud 
máš zájem, zkus to. Může se to jevit 
jako velké sousto, ale neznám nikoho 
z těch, co tento projekt absolvovali, 
kdo by litoval. 

Jakub Adámek (19 let), Ostrava/Brno

Foto: Jan Legerský – Okoun

Waterfront neboli plovárna
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GEMINI

Gemini je kurz, který vytvořil 13 
úspěšných ročníků ILŠ a VLK, vy-
produkoval 2 138 213 znaků ve své in-
ternetové encyklopedii Gewiki a za-
nechal stopu v duších několika stovek 
absolventů. Je těžké ho představit na 
jedné půlstraně… ale zkusili jsme to.

Co je to Gemini?

Gemini! Gemini! Pollux a Castor, 
kurzy a dekrety, vůdce, instruktor. 
Gemini, Předakce, skauting až na 
kost 1, identita, usnášeníschopnost. 
Rošťáci, roštěnky, moravský vrabec, 
frisbee a volleyball, s buchtama ra-
nec. Večerní debaty,slunce na zá-
praží 2, trapasy, omyly, prožít a ne-
chat žít.

Gemini, učení, skauting a hodnoty, PR 
a marketing, design a logotyp. Únava, 
přednáška, subjektivita 3, výdaje, ces-
ťáky, data, spočítat. Gemini, zkoušení, 
obhajoby, projekty, problémy, děti zlo-

bí. Inventura majetku, defi nice plá-
nu, čekání na teplou vodu, sprchu, zá-
chod, vanu.

Gemini, kytary! Minuty slávy, málo 
spánku, hodně kávy. Kluci a kytary, 
holky a piána, vazba je vítána 4, daní se 
i dary? Příčné fl étny, hořící svíce. Proč 
zrovna skauting? Kompetence!

On-line, wifi  5, wiki, tipy, triky, tiky, 
málo spánku, Gemini! Střepy 6, dřepy, 
rap a pop, párty, party, Wolkerův hrob.

Dlouhé večery, krátká rána, holky… 
u piána. Castor, Pollux, učení, škola, 
projekty, programy, krb a kofola. Kom-
petence, SWOTky 7, SMARTy 8, pří-
ležitosti a … 

Kolektiv autorů z Gemini týmu

1 snaha jít na dřeň problému, příčina 
mnoha probdělých nocí

2 zápraží Orlovské myslivny je proslulé 
svým vlivem na kvalitu hovoru

3 myšlena subjektivita právní

4 vazba, zejména ta zpětná, je po-
znávacím znakem Gemini

5 wi-fi  v každém stanu, když dobře fou-
ká vítr, roznáší i internet

6 krátké programové bloky připravova-
né všemi pro všechny

7 SWOT analýza, zajímavý nástroj 
dlouhodobého plánování

8 SMART je metodika stanovování 
cílů, i v oddíle se hodí

Pro ty, kdo hledají ten správný vůdcák nebo instruktorku v létě

Gemini = vůdcák Castor + instruktorka Pollux | www.gewiki.cz
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BANG!
Cíl: fyzické vyžití, rozvoj strategického 
myšlení

Charakteristika: Bang (tradiční desková 
hra) na živo a ve velkém. Týmy se snaží 
chránit či zabít šerifa. Každý podle své role.

Čas: přibližně 3 hodiny

Pomůcky: karty Bang, šátky, lepítka 
na životy

Počet účastníků: ozkoušeno na skupině 
v počtu 40–80 hráčů

Role účastníků programu: 
Kromě šerifa jsou všichni hráči rozděleni 
do přibližně stejných týmů.

Role Cíl ve hře

Šerif 
(jedna osoba) Přežít

Pomocníci 
šerifa I Ochránit šerifa a přežít

Pomocníci 
šerifa II Ochránit šerifa a přežít

Bandité I Zabít šerifa

Bandité II Zabít šerifa

Odpadlíci Zůstat poslední ve hře

Stejně jako v Bangu není ostatním známo, 
která skupina je která (ovšem hráči hrající 
za stejnou věc se mezi sebou znají).

Kromě toho jsou při hře potřeba or-
ganizátoři v následujících rolích:
• krupiéři – starají se o „základnu“ každé 
skupiny a o její balík karet
• zvláštní postavy – realizují dále popsané 
zvláštní události
• další – sběrači odložených karet, fo-
tografové atd.

Karty a jejich použití
Hráči všechny své akce ve hře provádějí 
pomoc karet ze hry Bang. Většina karet 
funguje jako ve hře. Pokud je něco jinak, 
je to tady popsáno (koně, zbraně, …).
Hráči karty získávají na základně svého 
týmu lízáním z balíčku. Jediné omezení 
je, že v jednom okamžiku nemohou mít 
u sebe více karet, než kolik mají aktuálně 

životů. Pokud se hráč chce nějaké karty 
zbavit, může všechny své karty vrátit na-
spod balíčku a lízat znovu.

Rozdíly proti Bangu: 
• karta Hokynářství funguje tak, že kru-
piér otočí tolik karet, kolik je hráčů ve 
skupině. Ten, kdo lízl Hokynářství, si vy-
bere první. Ostatní hráči si vybírají karty 
v pořadí, v jakém přicházejí na základnu.

• krupiér týmu na začátku rozdá zvlášť 
karty zbraní (bez zbraně totiž nelze vést 
souboj). Zbraní bude méně, než je čle-
nů týmu. Mohou si je rozdělit (jediný 
moment ve hře, kdy si hráči mohou vy-
měňovat karty mezi sebou).

Území a pohyb po něm
Hra se hraje na větším území (přibližně 
500 × 500 metrů), které může být různě 
členité, lesnaté atd. Území je rozdělené 
na dvě části (nejlépe třeba les/louka – aby 
bylo zřejmé rozdělení). K přechodu z jed-
né části do druhé je potřeba mít v ruce 
kartu koně. Rozdělení má i význam díky 
různému dostřelu zbraní.

Na okraji území jsou rozmístěny zá-
kladny jednotlivých týmů a šerifa, který 
má uprostřed vnitřního pole umístěn lí-
zací balíček.

Souboje a životy
Hráči jsou vybaveni šátkem. Když ně-
kdo někomu šátek strhne, začíná mezi 
nimi souboj. Souboj probíhá stejně jako 
v Bangu, ale s tím, že hráči použité karty 
nechávají ležet na zemi a nemohou je po-
užít ani sebrat (o odvoz se starají sběrači).

Hráči mají na sobě barevné nálepky vy-
značující počet životů (šerif začíná s 8, 
ostatní s 5). Když o život přijdou, ná-
lepku si sundají. Když přijdou o všechny 
životy, odebírají se na hřbitov, odkud ale 
mohou být oživeni a vráceni do hry (viz 
zvláštní události).

Rozdíly proti Bangu:
• použití zbraní – čísla zbraní neudávají 
dostřel, ale počet karet „bang“, které lze 
v jednom souboji zahrát
• karty dynamit a vězení fungují jinak 
– viz zvláštní události

Zvláštní události
Během celé hry se mohou (podle roz-
hodnutí organizátorů) odehrát tyto 
zvláštní události:

• Indiáni (postavy) – když indián začne 
souboj s hráčem, hráč musí odhodit 1 
kartu bang nebo přichází o život
• Hokynářství – skrz území jede vůz 
a kdo si k němu přiběhne pro kartu, zís-
ká ji
• Převoz trestance – bonusový úkol, kdy 
šerif s trestancem jede skrz území. Když 
jej pomocníci ochrání, dostanou + ži-
vot, když jej zabijí odpadlíci/bandité, do-
stanou také + život
• Převoz piva – přes území je převážena 
zásilka karet piva, funguje stejně jako ho-
kynářství
• Otrava alkoholem – krupiér vezme hrá-
či z ruky všechny karty bang, hráč si ná-
sledně dolízá z balíčku
Nebo se mohou použít tyto zvláštní karty:
• Dynamit – speciální karta, která koluje 
mezi hráči, dokud nevybouchne. Hráč, 
u kterého vybuchne (jiný hráč jej dohoní 
a dynamit mu předá), ztrácí 2 životy. Po-
kud dostane hráč kartu dynamit, odchází 
neprodleně do svého doupěte, kde si lízá 
kartu z balíčku. Pokud jsou to listy, vy-
buchuje, jinak si dynamit nechá a mů-
že jej během souboje předat soupeři. Líz-
nutu kartu hráč odhazuje.
• Vězení – stejné jako dynamit, pouze 
hráč nevybuchuje, ale jde opět do dou-
pěte, a když si lízne jinou než srdce, sedí 
5 minut v base (doupě). Stopuje krupiér.
• Čas mrtvol – speciální karta, pomocí kte-
ré lze probudit mrtvolu na hřbitově (vrátit 
ji do hry) – kartu je potřeba vyrobit nebo 
použít více karet „město duchů“ z rozšíření.

Konec hry
Hra končí:
• uplynutím stanoveného času
• zabitím šerifa bandity
• zabitím šerifa odpadlíky
• zabitím všech banditů a odpadlíků

Vítězství se vyhodnocuje stejně jako 
v Bangu, a to až na případ, kdy hra skon-
čí uplynutím stanoveného času. V tom 
případě se vyhodnocuje poměr živých 
a mrtvých skupin: šerif + zástupci vs. 
bandité + odpadlíci.
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SKAUTING PODLE… TIKI

Jak bys ve zkratce popsala svoje 
současné skautské aktivity?

Smrskly se na psaní knihy o odboji 
slezských skautů za druhé války, pro-
tože času nemám moc a voda stou-
pá, knížka by měla snad vyjít na za-
čátku příštího roku. A protože ještě ne-
mám zjištěné některé okolnosti, které 
považuju za důležité, tak většinu toho 
času, který tomu věnuju, trávím bě-
háním po archivech.

Můžeš ten příběh slezských skautů 
stručně představit?

Byla to skupina, která vznikla z 1. os-
travského oddílu Vladimíra Čermáka, 
ale působili v ní i neskauti. Po polském 
záboru v roce 1938 byla součástí od-
poru proti Polákům. Když přišel rok 
1939 a Česko-Slovensko obsadili Něm-
ci, bylo nutné zaměřit pozornost jinam. 
V Krakově na konzulátu pak končila 
cesta většiny těch, které slezští skauti 
převáděli přes hranice. A převádět moh-
li proto, že znali Beskydy, dokonale je 
měli prochozené.

Většina prací, které o tom vyšly, refl ek-
tuje až ten konec, protože ten byl drs-
ný: byly to ty hroby v Polském Těšíně 
na židovském hřbitově. Ale málokdo 
se zabývá tím, co tomu předcházelo, 
a o to se právě snažím. Ví se o mohyle 
na Ivančeně, která vznikla na jejich pa-
mátku, ale v podstatě se z toho udělala 
legenda. Dodneška se traduje, že těch 
zastřelených skautů bylo pět – ale to je 
omyl. Lidí tam zemřelo osmnáct, skau-
tů z toho bylo sedm…

Ty ses teď nedávno podílela taky na 
dokumentu Zlatá sekyra, místo kte-
rého televize původně odvysílala te-
nisový zápas…

Nejenom na tomhle fi lmu, i na řadě 
dalších – ale tenhle je zrovna skautský. 
Tam se jedná o takovou mechanickou 
práci: protože režisér, když potřebuje 
fi lm nastříhat, ho musí mít přepsaný 
v elektronické podobě z těch různých 
fi lmových záběrů. Takže jsem k němu 
psala skript. A co se týče samého obsa-
hu, je to fi lm o prvním principu. O po-
vinnosti k Bohu, kterou bychom měli 
my skauti dodržovat – a mnozí z nás ani 
nevědí, o co se jedná, když tohle téma 

padne… Majka Šandová točila z vět-
ší části s lidmi z Ekumenické lesní ško-
ly, protože ta dává na duchovní základy 
skautingu velký důraz. Natáčela také 
na táborech pražského střediska Radost 
a ve Vranovicích na jižní Moravě.

Z toho, co říkáš, se zdá, že tvoje 
skautské aktivity se celkem pěkně 
prolínají s těmi civilními.

Já bych vůbec neoddělovala život ci-
vilní a život skautský. Jestliže pro mě 
je skauting životním stylem, tak nemá 
smysl tohle dělit. To je jenom naplnění 
toho, co mají roveři v hesle, a to je 
služba. Jestliže tedy ve středisku jsou 
profesí dva režiséři a jestliže se podílejí 
na tvorbě fi lmů, o kterých si myslím, 
že by měly být odvysílány, tak se jim 
snažím nějak pomoct…

Můžou se při něčem podobném 
uplatnit i roveři a rangers, kteří ne-
vedou aktivně oddíl, ale chtěli by 
v hnutí nějak užitečně působit?

Určitě, právě v tomhle se otevírá široké 
pole působnosti. Teď momentálně kvi-
tuju s povděkem tu aktivitu, která ne-
dávno vznikla, že roveři mapují osudy 
pamětníků – Skautské století. Mám k to-
mu trošku takovou připomínku, že se to-
hle všechno mělo dělat dřív, než nám vy-
mřeli ti, kterých se to týká, a těch nám 
vymřelo dost. Ale je dobře, že se toho ně-
kdo chytil, protože to přispěje k oživení 
paměti národa, a národ bez paměti je jak-
si bez identity. Je to výborný nápad a ten, 
kdo na něj přišel, zaslouží pochvalu. 

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

Foto: archiv Tiki

„Zprostředkovávat od starších k mladším – to by měl někdo dělat. A já tuhle roli celkem ráda 
a ochotně plním, protože jsem tak trochu mezi…“

JITKA RADKOVIČOVÁ – TIKI (50 let) 
je původním povoláním knihovni-
ce, dnes působí na ministerstvu 

obrany. Pochází z jižní Moravy, ale 
postupně se dostala přes Ostravu 
a Jindřichův Hradec do Prahy, kde 
žije nyní. Před rokem 1989 pů-

sobila v kulturním disentu, vedla 
několik skautských oddílů, v sou-
časnosti je „aktivistkou na vol-
né noze“: spolupracuje s Eku-

menickou lesní školou, Skautským 
oddílem Velena Fanderlika nebo 

s režiséry Majkou Šandovou a Mar-
tinem Vadasem. Píše knížku o sku-
pině slezských skautů – odbojářů, 
které na konci druhé světové války 

popravili nacisté.
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A BRIEF HISTORY OF THE SCOUT 
ASSOCIATION OF JAPAN
The Scout Movement spread to 
Japan in 1913, soon after it was 
founded in England in 1907 by 
Lord Robert Baden-Powell. In 1922 
the National Scout Association was 
established in Japan. The organisa-
tion became a founding member 
of the International Conference of 
the Boy Scout Movement during its 
inaugural meeting in Paris, France. 
After a short disruption during 
World War II, the National Associa-
tion was readmitted as a full mem-
ber of the International Conference 
of the Scout Movement in 1950. 
The Movement is steadily rooted in 
the soil of social and cultural tradi-
tions of Japan, and has occupied an 
eminent place in the civil education 
of young people. The National As-
sociation has been re-named for the 
Scout Association of Japan (abbrevi-

ated as SAJ). SAJ started to admit 
girls and young women of Japan to 
all its sections in 1995. 

In 1971, SAJ hosted three major world 
scouting events, namely 13th World 
Jamboree and 1st World Scout Forum 
in Shizuoka, and 23rd World Scout 
Conference in Tokyo. 

From 1974 onwards, SAJ invites 
some 45 scouts from scout associa-
tions in the Asia-Pacifi c region every 
year to Japan, in order to allow them 
to take part in major international 
events, such as Jamborees, Ventures, 
Agoonorees and rover scouting 
events.

In 1997, SAJ celebrated 75th anniver-
sary of the founding of the National 
Scout Association, and hosted 2nd 

Asia-Pacifi c Regional Top Leaders‘ 
Summit Conference in Gotemba and 
Tokyo.

In recent years, SAJ held several inter-
national events, including 6th Nippon 
Agoonoree in Ehime in August 1999, 
5th Nippon Venture in Oita in August 
2000, National Rover Moot 2001 in 
Aichi in August 2001, 23rd Asia-
Pacifi c/13th Nippon Jamboree in 
Osaka in August 2002. 

Japanese scouts are actively involved 
in the international understanding 
and co-operation programmes such 
as ORT twinning project by Japanese 
rovers with the Bangladesh Scouts; or 
nation-wide fund-raising activities for 
the refugees of UNHCR camps.

http://www.scout.or.jp/e/history.html

Skautské hnutí se do Japonska roz-
šířilo v roce 1913, krátce poté, co 
bylo Lordem Robertem Baden-Powel-
lem r.1907 založeno v Anglii. V ro-
ce 1922 byla v Japonsku zřízena Ná-
rodní skautská asociace. Tato or-
ganizace se během inauguračního se-
tkání v Paříži stala zakládajícím čle-
nem Mezinárodní konference chla-
peckého skautingu. Po krátkém pře-
rušení 2. světovou válkou byla Ná-
rodní asociace r. 1950 převzata jako 
plnohodnotný člen Mezinárodní 
skautské konference. Skautské hnu-
tí je pevně zakořeněno v půdě so-
ciálních a kulturních japonských tra-
dic a vytváří tak jedinečný prostor 
pro občanskou výchovu mladých lidí. 
Národní asociace byla přejmenována 
na Asociaci skautů Japonska (zkrá-
ceno na SAJ). V roce 1995 SAJ ote-

vřela dveře i dívkám a mladým ženám 
z celého Japonska.

SAJ v roce 1971 hostila tři světová 
skautská setkání – 13. světové jambo-
ree a 1. světové skautské fórum v Shi-
zuoce a 23. světovou skautskou kon-
ferenci v Tokyu.

Od roku 1974 SAJ každý rok zve 
přibližně 45 členů některé ze skaut-
ských organizací z asijsko-pacifické-
ho regionu s cílem poskytnout jim 
příležitost účastnit se velkých me-
zinárodních událostí jako jsou Jam-
boree, Venture, Agoonoree a ro-
verské akce.

V roce 1997 SAJ oslavila 75. výročí 
založení Národní skautské asociace 
a hostila 2. konferenci vrchních ve-

doucích asijsko-pacifi cké oblasti v Go-
tembě a Tokyu.

V posledních letech SAJ pořádala 
několik mezinárodních akcí, na-
příklad  6. Nippon Agoonoree 
v Ehime (srpen 1999), 5. Nippon 
Venture v Oitě (srpen 2000), Ná-
rodní roverský Moot 2001 v Aichi 
(srpen 2001), 23. Asijsko-pacifické/
13. Nippon jamboree v Osace (sr-
pen 2002). 

Japonští skauti se aktivně zapojují 
do programů mezinárodního po-
rozumění a spolupráce – například 
do projektu ORT spojujícího ja-
ponské rovery s bangladéšskými 
skauty nebo do národní sítě získávání 
podpory pro uprchlíky v táborech 
UNHCR. 
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OBROK 2011

Celostátní setkání R&R ObRok 
2011 bude již šestým pokračováním 
příběhu, který se začal psát na jaře 
roku 2000. Ofi ciální zadání obsahu-
je výrazné změny. Na to, co k nim 
vedlo, jsme se zeptali autora zadá-
ní a zároveň šéfa Roverského odbo-
ru – Šípka.

Jaké jsou hlavní příčiny omezení 
počtu účastníků na pouhých 800?

Ročník 2009 ukázal, jak je složi-
té připravit pro tak velké množství 
účastníků kvalitní program v du-
chu stanovených cílů. Není zas až 
tak složité udělat večerní koncert 
pro 1500 lidí, ale je skutečně obtíž-
né realizovat hlavní programy. Další 
příčinou bylo, že v době vzniku za-
dání panovala velká nejistota, zda se 
nám podaří zajistit supervizory.

Jak bys odpověděl R&R, kteří se 
na ObRok přihlásí a splní pod-
mínky pro účast, ale přesto se 
nezúčastní, protože budou „na-
víc“?

Rádi bychom, aby byl ObRok ně-
čím výjimečným, netuctovým. 
Chceme, aby roveři sami něco pro 
svoji účast udělali. Výjimečnou akci 
utváří i to, že není k mání pro kaž-
dého.

Druhý často diskutovaný bod – 
věk účastníků. Proč je ObRok 
2011 určen převážně pro mlad-
ší roverský věk (tedy přibližně 
do 20 let)?

Z minulých zpětných vazeb vyply-
nulo, že akce je z hlediska progra-
mu zajímavá především pro ty, co 
se jí účastní poprvé, výjimečně po-
druhé. Pro ty starší je náplní a láka-
dlem ObRoku především setkává-
ní se. Zároveň chceme, aby to akce 
byla od roverů pro rovery. Proto je 
podle nás místo starších roverů pře-
devším v servistýmu.

Ve vizích akce se objevuje přání, 
aby „ObRok nebyl pouze super-
marketem“. Co si pod tím máme 
představit?

Na Obrok by neměl jet nikdo s tím, 
že si „naskládá do košíku“ hroma-
du zážitků, známostí a všeho mož-
ného. To, zda se ObRok podaří, zá-
visí na organizátorech jen do určité 
míry. Každý účastník buď může jen 
přijímat, nebo se pokusí ObRoku 
sám něco dát.

Závěrem bych dodal, že tvoření za-
dání ObRoku není věštění z kou-
le. Toto konkrétní se připravovalo 
již rok a půl před konáním samotné 
akce. Zároveň se samozřejmě nebrá-
níme kritice a rádi budeme o celé 
věci dále diskutovat. Věřím ale, že 
se Obrok takto uskuteční a že bude 
podařený! 

Za rozhovor děkuje Ivana Kučerová – 
Ifanka (20 let), Jedovnice

Rozhovor se Šípkem o zadání největší akce pro R&R

45 nových placek pro 

všechny / kulaté i čtvercové 

/ 25 mm a 32 mm / vybírejte 

z celkem 116 druhů skaut-

ských placek

40kč

15kč

40kč4400kkččč4400kkčč
Nejširší nabídka českých skautských 

propagačních předmětů na:

IN
ZERCE 
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Telegraficky

• Přišla sněmová sezóna. Po středisko-
vých sněmech, které se měly uskutečnit 
do 14. 11., probíhají sněmy okresů (do 
14. 1. 2011) a sněmy krajů (do 13. 2. 
2011). Valný sněm Junáka bude od 15. 
do 17. 4. 2011 v Kolíně.

• Nastala i seminářová sezóna. O ví-
kendu od 3. do 5. 12. v Praze běží 
tradiční Mikulášský seminář. K se-
minářové sklizni sezóny patří například 
ještě seminář v Hukvaldech na severní 
Moravě (5. až 7. 11.) a pražský semi-
nář Ekumenické lesní školy (7. až 9. 1. 
2011). Reportáž z prostředí skautských 
vzdělávacích akcí můžete čekat v příš-
tím čísle.

• Od 18. prosince se bude po republice 
opět rozvážet betlémské světlo. Pokud 
se chcete s oddílem nebo kmenem za-
pojit, sledujte Skautskou křižovatku 
(http://krizovatka.skaut.cz) anebo we-
bové stránky www.betlemskesvetlo.cz.

• Na 8. 1. 2011 se chystá další ročník 
závodu Prahou plnou strašidel 
(http://strasidla.net). 29. 1. 2011 
mohou Středočeští vyrazit na tradiční 
Zimní přechod Brd.

• A pragocentrická kulturní vložka na-
konec: od října se rozběhla série ta-
nečních večerů pod titulem Skaut-
ské tancování. Konají se každý pátek 
od 18 do 21 hodin v ZŠ na náměstí 
Svobody v Praze 6. Více na 
http://tancovani.skauting.cz.

Zlatá sekyra

V minulém čísle jste se mohli dočíst, 
že ČT2 odvysílala 19. září v cyklu Ces-
ty víry dokument Zlatá sekyra. To jsme 
ovšem ještě nevěděli, že přednost před 
fi lmem Majky Šandové o duchovních 
základech skautingu dostane nakonec 
tenis. Po protestech diváků nicméně 
pořad na řadu přišel, i když až 31. říj-
na. A protože fi lm se skautskou te-
matikou je přece jen nevšední událost, 
přinášíme v tomhle čísle rozhovor s Jit-
kou Radkovičovou – Tiki, která se na 
něm spolupodílela.

(vd)

Stipendium 
k dobrodružství

Jste na střední škole a říkáte si: 
„Mmhm, je to pěkné, ale nebylo by 
k mání něco dobrodružnějšího?“ Chtě-
li byste vyjet ven a poznat jiné země, 
jiné lidi, načerpat inspiraci a zjistit, 
co se ukrývá ve vás samotných? Zkus-
te se podívat na www.uwc.cz, což jsou 
stránky české pobočky mezinárodní 
organizace United World Colleges 
(UWC). Tato organizace nabízí kaž-
dý rok dvouletá stipendia na některé 
z dvanácti škol, jež zastřešuje, mladým 
aktivním lidem, kteří se zajímají o dě-
ní okolo sebe a chtějí se všestranně roz-
víjet. Studium probíhá v angličtině a je 
zakončeno mezinárodně uznávanou 
maturitní zkouškou International Bac-
calaureate (IB), která je akceptována 
i v Čechách. Výhodou IB je, že si stu-
denti vybírají z široké nabídky pouze 
šest předmětů, což umožňuje zaměřit 
se na věci, které vás zajímají.

Nicméně nejen studiem je člověk 
živ – na všech školách UWC je sa-
mozřejmostí, že se studenti účastní vše-
možných sociálně a environmentálně 

prospěšných aktivit. Na indické škole 
se například jezdí do dětského domova 
nebo můžete děti z vesnic učit anglič-
tinu, italská škola spolupracuje mimo 
jiné se stacionářem pro lidi s men-
tálním postižením, norská třeba s Čer-
veným křížem. Většina zodpovědnosti 
za řízení a průběh všech aktivit je v ru-
kou studentů, od kterých se očekává 
aktivní a kreativní přístup.

Školy jsou – až na několik málo vý-
jimek – spíše malé a rodinné, tak-
že se všichni znají. Učitelé mají ke stu-
dentům blízko, odstup, který je v Če-
chách tak častý, tu téměř neexistuje. 
Díky tomu, že se na každé škole po-
tkávají lidé z mnoha desítek zemí, je 
prostředí velmi pestré a inspirativní. 
A cestování je rázem mnohem snazší, 
když máte kamarády ze všech mož-
ných zemí.

Více se o studiu na UWC dočtete 
v únorovém Kmeni, to už ale bude po 
uzávěrce přihlášek do výběrového ří-
zení pro rok 2011, která bývá na kon-
ci ledna. Všechny potřebné informace 
o výběrovém řízení včetně přihlášky 
najdete na výše uvedených webových 
stránkách. Pokud tedy o studiu v za-
hraničí přemýšlíte, je nejvyšší čas se 
pustit do průzkumu! 

Anna Kšírová – Soptík (26 let), Kladno
absolventka MUWCI (Indie) 2003

CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM

Stipendia pro šikovné středoškolá-
ky (i vysokoškoláky) rozděluje také 

Nadace Open Society Fund Praha. 
Pokud se chceš dostat na některou 
z britských nebo amerických pres-
tižních středních škol, jsi v 1. nebo 
2. ročníku a umíš dobře anglicky, 

projdi si stránky http://osf.cz. 
Přihlášku je ale třeba odevzdat už 

do 6. prosince!
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SKAUTSKÉ STOLETÍ – PROJEKT 
NEJEN PRO ROVERY A RANGERS

1951 – Útěk z nemocnice

„Druhý den (po zákroku) přišla sestra 
– skautka a říká: ‚Tak jedeme na tu ster-
nálku.‘ Chtěl jsem se otočit a říct: ‚Hanko, 
co blbneš? Vždyť jsem tam byl včera.‘ Ten její 
pohled mi však dával najevo, že se něco děje. 
Rychle jsem se zorientoval. Tak jsem schlíple 
řekl: ‚Ano.‘ (…) Stále se tvářila přísně. Při-
vezli mne na ošetřovnu, tam mne položili na 
vyšetřovací stůl, před doktora (také skauta), 
který mi den předtím sternálku dělal (tzv.
sternální punkce. Je to výkon, při kterém lé-
kař proniká speciální jehlou do hrudní kos-
ti a nasaje z ní malé množství kostní dřeně 
– pozn.red.) . Vzal do ruky tu obrovskou jeh-
lu, skoro kolík, kterým to včera dělal, a já si 
říkal, snad vidí ten fl astr. Naklonil se ke mně 
a říká: ‚Ti tři chlápci, co přišli na pokoj, to 
jsou estébáci (příslušníci Státní bezpečnosti, 
represivní složky komunistického státu 
– pozn.red.) a jdou po tobě. Zítra padneš do 
mdlob. Dnes žádné courání, budeš na po-
steli jak přikovaný. Jak bude sestra zítra ráno 

dávat teploměry, tak ti bude blbě, padneš do 
komatu, to snad dokážeš. Já tě nechám pře-
vézt na chirurgii. Saniťák o všem ví, ne-
cháme ti tam civilní hadry. Někde ti u brá-
ny zastaví a Pánbůh s tebou.‘ Tak se i stalo. 
Druhý den jsem začal padat do mdlob.“

Z vyprávění Karla Plocka (1930–2009), 
člena žižkovského skautského oddílu 

Za druhé světové války dělal zpravodaj-
skou spojku mezi odbojovými skupinami 
Československa proti nacistické oku-
paci. Po r. 1948 pomáhal s útěky pro ko-
munisty nepohodlných lidí do zahraničí 
a v r. 1951 byl zatčen. Byl odsouzen za 
protistátní činnost a pokus o útěk z ne-
mocnice, ve které byl sledován estébáky. 
Pro nedostatek důkazů odsouzen „pou-
ze“ ke třinácti letům vězení, z nichž devět 
si skutečně odseděl. Prošel lágry ve Rtyni 
v Podkrkonoší, Bytízi a „Elkem“ (likvidač-
ní tábor v jáchymovské oblasti, kde byli 
vězni vystaveni neustálému uranovému 
záření – pozn. red.) ve Vykmanově.

Zdroj: www.pametnaroda.cz

Kdybych nevěděl, že tento příběh se 
skutečně stal, myslel bych si, že se jed-
ná o zápletku dobrodružného fi l-
mu. Naše historie je z podobných pří-
běhů utkaná, někdy mají šťastný konec 
a někdy konec nešťastný. V obou pří-
padech jsou to příběhy fascinující, plné 
naděje i zklamání, statečnosti i osob-
ních selhání.

Naprosto bez obalu řečeno, paměť je 
věc ošemetná. Platí pouze jedna jistota 
– paměť patří vždy konkrétnímu člo-
věku, a pokud ten odejde ze světa, aniž 
by se o ni podělil, je nenávratně ztra-
cena. Dnes máme možná poslední pří-
ležitost pohlédnout minulosti přímo 
do očí skrze vzpomínky přímých účast-
níků událostí, o kterých my se můžeme 
pouze dočítat. 

V čem spočívá projekt 
„Skautské století“?

Chceme s vaší pomocí během příští-
ho roku vytvořit internetovou kroniku 
skautingu (www.skautskestoleti.cz), 
jejíž hlavní součástí budou vámi za-
znamenané rozhovory s pamětníky. 
Zajímá nás také historie středisek, pří-
padně oddílů. Postupně ji obohatí i ná-
měty, jak téma historie zapojovat do 
činnosti vašich skautských oddílů, pří-
padně roverských kmenů.

Zapojte se

Hledáte-li s kmenem zajímavou činnost, 
která je skutečně společensky smys-
luplná, pak je pro vás projekt „Skautské 
století“ dobrou a jedinečnou šancí. Na-
hrávky pamětníků budou pořizovat ro-
veři a rangers napříč celou republikou. 

Celostátní projekt Junáka, jehož cílem je vytvořit internetovou kroniku skautingu

www.skautskestoleti.cz
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Podívejte se na web www.skautskesto-
leti.cz do záložky „Zapoj se“. Pro-
studujte metodiku nahrávání, vyberte 
si obtížnost, jaká odpovídá vašim mož-
nostem. Dejte nám vědět, koho chcete 
nahrávat, a už nebrání nic tomu, abys-
te pořídili během svého roverského 
programu nahrávku pamětníka ze své-
ho okolí. Pokud vás nikdo nenapadá, 
rádi vám kontakt zprostředkujeme.

Soutěž

Pořízením a zasláním nahrávky se au-
tomaticky zařadíte do soutěže o nejlepší 
a nejzajímavější nahrávku. Její výsledky 
budou vyhlášeny na podzim roku 2011.

Výzva

Hledáme schopné kmeny, které by 
byly ochotné ve svém regionu zorga-
nizovat motivační večer k projektu. 
V případě zájmu nám prosím pište na 
skautskestoleti@skaut.cz.

Závěrem

Uplynulé století bylo pro naši zem 
plné zvratů (namátkou roky 1918, 
1939, 1945, 1948, 1968, 1977, 1989, 
1991, 1993 …). Pořád máme okolo 
sebe pamětníky. Poodhalit jejich pa-
měť je úžasné dobrodružství. Jejich 
zkušenost je nepřeberným zdrojem 
poznání, motivace a poučení. Možná 
vám dá nový pohled na svět, možná 
získáte motivaci k důležitému rozhod-
nutí. Možná si řeknete, že byste se za-
chovali jinak, a možná se taky dozví-
te něco sami o sobě. Pokud se zapojíte 
do projektu „Skautské století“, budete 
se podílet na velké věci. Každý zazna-
menaný pamětnický střípek vytváří 
velkou mozaiku naší společné skaut-
ské paměti. 

Projekt už v tuto chvíli můžete podpo-
řit tím, že se stanete jeho fanoušky na 
Facebooku. V případě zájmu o jakéko-
liv další informace nám pište na skaut-
skestoleti@skaut.cz. 

Miloš Říha – Šípek, Praha
vedoucí projektu a šéf Roverského odboru

milos.riha@junak.cz

Foto: Miloslav Šebek, Anna Kožuriková

Velmi děkuji týmu dobrovolníků, kteří se již rok na přípravě projektu intenzivně podílí:
Lucie Trlifajová (středisko Maják, Praha 2)

Magdalena Benešová – Mája (středisko Maják, Praha 2)
Lukáš Havel (středisko Hiawatha, Praha 5)

Petr Macek – Prófa (středisko Mawadani, Praha 5)
Vojtěch Homolka – Vlk (středisko Hlinsko v Čechách, Hlinsko)

Václav Zeman – Šík (středisko SFINX, Praha 8)
Roman Vajdík – Luk (středisko Strážci, Ostrava)

Hlavními partnery projektu jsou:

Paměť národa
(www.pametnaroda.cz)

Ústav pro studium totalitních režimů
(www.ustrcr.cz)

Jak na to ve třech krocích:

1) Po spuštění projektu navštívit web www.skautskestoleti.cz a zachovat se 
podle instrukcí, které tam naleznete

2) Motivovat sebe a svůj kmen k zapojení se do projektu
3) Pořídit nahrávku zajímavého pamětníka ze svého okolí a dle instrukcí 

nám ji zaslat
Tohle všechno vám zabere čas a vyžádá si vaši trpělivost, ale vytvoříte něco, 

co bude mít skutečně velkou hodnotu.

Projekt mohl vzniknout díky 
finanční podpoře Nadace Vodafone 
a grantové agentury Mládež v akci.
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UVNITŘ KMENE
Vnímáte parterské vztahy v rámci roverského kmene či oddílu jako problém? 
Pokud ano, jaké potíže to podle vás obnáší? A jak se k nim dá přistupovat?

Vnímám je jako pozitivum. K lidským 
vztahům ty partnerské patří a je fajn, 
když mohou vznikat a utvářet se v bez-
pečném prostředí kmene či oddílu, kde 
se staví na společných hodnotách. Taky 
je tu hodně příležitostí poznat, jak se 
partner chová k druhým lidem, dětem, 
věcem a jak reaguje ve vypjatých si-
tuacích, což je z dlouhodobého hlediska 
o moc důležitější než to, jak láskyplně se 
v prvních měsících chová ke mně. Když 
to nedopadne, může to v kmeni/oddíle 
na nějaký čas zkomplikovat situaci, ale 
to je život. Je třeba se i tyto situace učit 
řešit v duchu přátelství, respektu, úcty. 
I když se to někdy zdá být nemožné.

PAVEL MARTINÍK – POETA 
(17 let), Slaný

KRISTÝNA HLADKÁ – KIKINA
(16 let), Hořice na Šumavě

DENISA SOCHORCOVÁ – KECKA 
(27 let), Brno

Jako problém je nevnímám, sám jsem 
v obdobném vztahu před nedávnem 
byl a na činnosti oddílu se to nijak 
neprojevilo. Vztahy v rámci oddílu 
neomezují jeho činnost.

1. Na každé věci lze najít dobrou 
i špatnou stránku. To platí i o part-
nerských vztazích v oddíle. Partneři 
v oddíle proto problém představovat 
mohou, ale nemusí. Myslím, že zá-
leží nejvíce na tom, jak to pojmou 
samotní partneři. Znám případy, 
kdy jsou partneři ve stejném oddíle 
anebo je v oddíle jeden a tím dru-
hým je podporován, a docela slušně 
to funguje.

2. Problém ale nastává, je-li v od-
díle jen jeden z partnerů a ten druhý 
ho nechápe – to potom oba trpí a tr-
pí tím i oddíl – nebo když partneři 
z oddílu prochází krizí. Málokdo totiž 
umí oddělit soukromí od práce a to 
dokáže oddíl pěkně rozházet.

3. S nadhledem a tolerancí.

XIWXVWXIVWXXVIWVWXVIIIWXXIIWIWWXIIIWIWXIVWIVWIWXVIIIWIXWXIVWVWXIWWXIXW-
XIIWIWIVWXIWIWWXIXWXIIIWVWXXWIWXIVWIWWXVIWXXIWIVWIXWXIVWVIIWWIIWVWXXVIWWX-

XIIWIWXVIIIWVWXIVWIXWWIVWXVWXVIIIWXXWXXIIWXXVWWXIWXVWXVIIIWXVIWXXIWXIXWW

K otázce partnerských 
vztahů píše i Gigant – 

Václav Břicháček:
Břicháček, Václav a kolektiv. 

Rovering. Praha: Skautské pra-
meny, 2000.
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PETR KOLENATÝ – MAMUD 
(29 let), Plzeň/Chotěšov

MICHAELA ZOULOVÁ – LIŠKA 
(18 let), Praha/Neratovice

JIŘÍ BĚLOHRADSKÝ – CAESH 
(24 let), Hodkovice nad Mohelkou/

Liberec; člen redakční rady

Partnerské vztahy v rámci oddílu či 
kmene mají různé podoby. Předně je 
třeba si říct, o jaké věkové kategorii 
se máme bavit. Ve skautském věku se 
ve smíšených oddílech mohou pro-
jevit vlivy puberty a nějaké to cho-
zení je normální. Skauti a skautky by 
ale měli vědět předem, např. z nějaké 
společné besedy, že jim to nebudeme 
zakazovat ani do jejich věcí zasahovat 
v případě, že to nebude mít vliv na 
ostatní členy v oddíle. Měli by se tedy 
zapojovat normálně do programu, 
a pokud chtějí „randit“, mělo by to 
být mimo skautské akce.

V roverském věku už je tomu jinak, 
je normální s někým chodit, a po-
kud se najdou spřízněné duše v rám-
ci kmene, střediska, proč ne. Může to 
mít vliv na jejich činnost pro skau-
ting. Pokud totiž někdo najde part-
nera mimo kmen, může se stát, že 
jeho činnost bude postupně sláb-
nout, až přestane pracovat ve skau-
tingu úplně. Z vlastní zkušenosti 
vím, že když máte partnera, který ni-
kdy neslyšel nic o skautingu a v ži-
votě nespal ve spacáku venku, těž-
ko budete podnikat nějaké společné 
výpravy; volný čas se rozděluje mezi 
skauting a partnera. To už je jen krů-
ček od případné vztahové krize. Na 
druhou stranu, pokud jsou ve skautu 
oba partneři, může dojít k vyhoření 
(všechno v jejich životě se bude pod-
řizovat a zakládat na tom, co se děje 
v hnutí).

Vztahy v rámci střediska jsou vždycky 
komplikace, sama jsem to zažila hned 
dvakrát. Poprvé to skončilo tak, že 
jsme se neustále hádali ještě asi tři roky 
po našem rozchodu, navzájem po-
mlouvali a bylo mezi námi nepříjemné 
napětí znatelné občas i na chodu ně-
kterých akcí. Podruhé se se mnou jiný 
partner rozešel těsně před táborem a na 
táboře jsem ho měla denně na očích, 
což jsem nakonec psychicky nevydržela 
a odjela o pár dní dříve. Nejhorší bylo, 
že oba chodili do stejného oddílu a ten 
první mi neustále dělal nepříjemnosti 
během druhého vztahu, protože byli 
kamarádi a on žárlil a vyčítal mi krach 
našeho vztahu, ač to bylo rok zpátky.

Od doby, co jsme se rozešli s druhým 
partnerem a já odjela z tábora dřív, 
jsem ve středisku trpěla, protože kluci 
z onoho oddílu byli mí největší přátelé 
a přestali se se mnou bavit. Na akce 
jsem skoro přestala jezdit, a když jsem 
se tam ukázala, měla jsem pocit, že tam 
ani moc nepatřím.

Situaci jsem vyřešila teprve před pár 
dny přestupem do jiného střediska. 
Pravděpodobně by se to dalo řešit i ji-
nak, nakonec se naučíte toho druhého 
ignorovat, ale nesmíte ho mít pořád 
rádi, jako jsem měla já.

Partnerské vztahy a pokusy o ně, ať 
chceme nebo nechceme, k roverskému 
věku patří. A málokdy se obejdou bez 
komplikací. Chodí-li spolu dva čle-
nové kmene, může se stát, že se na sebe 
zafi xují a ostatním se s nimi pak těž-
ko komunikuje. Začněte si o něčem 
s někým povídat, když je k němu ne-
ustále přilepená druhá osoba… Do-
jde-li k rozchodu, situace se může vy-
hrotit a dospět až k tomu, že jeden, 
popřípadě oba kmen opustí. Oboje se 
podepisuje na atmosféře kmene a je 
s tím třeba počítat.

Nejvíc se mi líbí skupiny, kde platí ne-
psané (a leckdy i nevyřčené) pravidlo, 
že se partneři na společných akcích 
z toho, jak se tam chovají, v podstatě 
nerozpoznají.

Partnerství pro nás může být zdrojem 
radosti a energie, popřípadě zázemí 
a pocitu pevné půdy pod nohama, 
a je moc fajn, když se to všechno po-
daří přenášet i na ostatní. Vztah, kte-
rý existuje jen sám pro sebe, ko-
neckonců není moc hodnotný, a jak 
se ukazuje, paradoxně nebývá ani 
moc pevný. 
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Vážený pane generální řediteli,
před několika lety jste mne pověřil vedením 
projektu na podporu zvýšení prodeje prak-
ticky všeho spotřebního zboží od plyšových 
srdcí přes lihoviny a kondomy až po znač-
kové oblečení a elektroniku. Projekt běží 
pod krycím názvem „Nevaž se, odvaž se“ 
a dle mého názoru se těší nečekanému úspě-
chu, který předčil všechna naše nejodvážněj-
ší očekávání! Dovolte mi, abych popsal díl-
čí výsledky projektu a poukázal na někte-
ré mezery, na které se musíme nyní zaměřit. 
Výhledově tak lze očekávat několikanásobné 
zvýšení hospodářských výsledků, které vám 
jistě zajistí nezanedbatelné zisky.
Projekt využívá jednoduchých, avšak účin-
ných metod. Za pomoci přesně mířených 
stimulů, jejichž autorem – a to bych rád 
zdůraznil – jsem, ehm, já sám, bylo dosaže-
no velkého nabourání sebevědomí mladých 
lidí zejména v oblasti mezilidských vzta-
hů. Tento postup byl pozvolný a nenápad-
ný a velmi dobře maskovaný tak, aby vyvo-
lal pocit přesně opačný. Tento stav je velmi 
dobrou zprávou pro náš byznys, ale posuď-
te sám. Z našich dlouhodobých pozorování 
vyplývají následující fakta:
• Většina mladých lidí v dotaznících odpo-
vídá, že reklama v médiích nemá vliv na je-
jich preference (za současného paradoxní-
ho přesvědčení, že na většinu ostatních lidí 

reklama vliv má).
• Rostoucí procento mladých lidí se neos-
mělí poprvé oslovit osobu, která jim připa-
dá sympatická, jinak než elektronicky přes 
chat nebo facebook. Zde vidím první pří-
ležitost k inovacím – kromě cílené reklamy, 
kterou již v této oblasti úspěšně využíváme, 
se otvírá prostor pro pokročilejší manipula-
tivní techniky. Stačí, aby se u přátel zobra-
zovala reklama „Fandím tomu a tomu vý-
robku“, která bude vizuálně těžko odlišitel-
ná od skutečných informací. Odhadovaná 
úspěšnost 20 % po prvním půlroce a 80 % 
po dvou letech používání.
• K bližšímu kontaktu mezi lidmi (obecně, 
nejen těmi zamilovanými), tedy myšleno 
jakémukoli rozhovoru na osobnější témata, 
dochází z naprosté většiny v restauračních 
zařízeních při konzumaci značného množ-
ství alkoholu. Jindy jen velmi zřídka, povět-
šinou opět elektronicky (což se nám taky 
hodí). Velmi nám zde nahrává fakt, že se 
perfektně (a jeden by uvěřil, že i přirozeně) 
rozmohla představa, že společný čas – ze-
jména v partě či ve skupině – se tráví v hos-
podě nebo podobném zařízení. Všechny 
méně výdělečné aktivity, které by nabízely 
větší možnost skutečně se s někým přátelit, 
se podařilo naprosto zdiskreditovat – jsou 
dnes zkrátka out. Vzpomene si na ně jen 
pár zoufalců a outsiderů.

• Když už spolu dva lidé začnou „chodit“, 
velmi se bojí, že o svého miláčka přijdou. 
Raději ho vůbec nepustí z dohledu. Jednak 
mu zakáží vážněji se přátelit s kýmkoli jiným 
a hlavně mu zaplní všechen volný čas sami 
sebou. Paradoxní při tom je, že oč spolu dva 
partneři tráví více času, tím víc se zdráhají 
mluvit spolu o skutečně podstatných věcech. 
Bývají k sobě nedůvěřiví a žárliví. Tohoto sta-
vu bylo důležité dosáhnout, jelikož tam, kde 
vznikají širší a hlavně pevnější mezilidské 
vazby, jsou lidé často vůči manipulaci příliš 
odolní. Na tento výsledek jsem zvlášť pyšný!
• Co je však největším úspěchem: lidé, ze-
jména ti mladí, zcela rezignovali na hledání 
jakéhokoli vyššího principu, který by je v ži-
votě vedl. V minulosti nám to hodně zne-
příjemňovalo situaci. Skauti mě tedy i dnes 
trochu zlobí, protože mají ve svém slibu 
cosi, co ten blábol připomíná. Nicméně na-
štěstí to nikdo z nich nebere vážně. Náš zá-
jem velmi podpořilo slovo, které jsem sám 
vymyslel a které se snadno mezi mládeží 
ujalo: „nehrotit“. Stalo se jakýmsi mottem 
všech nácti- i raně -cetiletých.
Pane řediteli, jak vidíte, situace vypadá na-
dějně. Dělám pro to, domnívám se, maxi-
mum a doufám, že na mne při rozdělování 
odměn zvláště teď před Vánoci nezapome-
nete. Uvidíme se ve středu na golfu!
Váš loajální zaměstnanec 

45kč45kč45kč40kč 45kč 45kč 45kč40kč

Nové stezky pro světlušky a vlčata - snazší a jednodušší příprava 
programu pro jejich vedoucí. Stezky obsahují shrnutí toho, co by naši nejmenší 
v daném období měli umět a znát, aby z nich vyrostli správní skauti a skautky.

45kč45kč45kč5kč4545 čkčkč4444445kč 45kč45kč445kč45kč
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Dá se dnes sledovat nějaká proměna 
vztahů mezi lidmi? Přátelíme se ji-
nak než před padesáti, sto lety?

Je jasné, že doba se v některých aspek-
tech hodně proměnila – něco ale zů-
stalo stát. Co zůstalo stát, je především 
naše genetická výbava. Jedna vlastnost 
v genech totiž potřebuje tak deset tisíc 
let, aby se prosadila. Za posledních de-
set tisíc let se například stalo, že všich-
ni Dánové můžou pít mléko, zatímco 
naši předci v Africe, nebo i dnešní čer-
noši, byli schopni pít mléko asi jenom 

ve čtyřiceti procentech. Ostatní měli 
na mléko alergii – průjmy. Zkrátka še-
desát procent populace muselo vymřít 
za těch deset tisíc let pastevectví, kdy se 
v severských krajích spoléhají na krávy 
jakožto výrobce velice kalorické stravy.

Podobně v Tibetu jsou ženy, které netrpí 
vysokohorskou nemocí a můžou mít děti 
i v řídkém kyslíku. To je genetická zá-
ležitost a za prosazení této změny může 
opět asi deset tisíc let pobytu v Tibetu.

Stejnou logiku aplikujme na náš svět, 
který jsme otočili hlavou dolů. Z ži-
vočicha, který dva miliony let evoluce 
trpěl hladem, jsme udělali zvíře, kte-
ré s nacpaným břichem žije na sýp-
ce obilí. Nyní tedy potřebujeme de-
set tisíc let, abychom se na tuto změnu 
adaptovali. My, kteří tento blahobytný 
svět začínáme, jsme v ohromném evo-
lučním tlaku, abychom si na něj zvykli.

Tento stav, který jsme si po druhé svě-
tové válce nastavili, se nebude výrazně 
měnit. Poměrně dlouho. S touto do-
bou přišlo rádio, potom televize a tak 
dále. Teď už je jedno, jak se tyto tech-
nologie změní, každopádně zůstane za-
chován životní styl, který navozují. 
Poté, co vznikly desky, je už jedno, 
jestli se přejde na pásky a z pásků na 
dévédéčka a empétrojky. Životní styl, 
který začal tím, že si lidi pouštějí re-
produkovanou hudbu, má trvalé do-
pady, například hudební negramot-
nost. Téměř nikdo si není schopný na-
psat obyčejnou písničku do not.

Dneska mohu někomu zavolat na 
spoustu způsobů. Přesto nás telefony 
a jiná komunikační média, místo aby 
sbližovaly, oddalují. Kupodivu. Protože 

v praxi to znamená, že když je mi smut-
no, zvednu telefon a zavolám nějakému 
známému, manželce nebo komukoliv.

To je výhoda, ale na druhou stranu ni-
koho neoslovím na ulici. Z toho, že 
můžu kdykoli komukoli zavolat, vzni-
kl imperativ: nikdy neoslovuj člověka 
na ulici… Co bylo dřív naprosto při-
rozené – člověk musel komunikovat 
s cizími lidmi – je dneska zakázáno. 
Nemůžu přijít k někomu na zastávce 
a dát se s ním jen tak do řeči. Staří lidi 
se rozpovídají, ale pro mladé je to tabu. 
K rozhovoru není důvod, proto lidé 
předpokládají, že když se člověk ptá, 
tak vždy za účelem zneužití.

Ocitáme se tedy ve výrazně novém pro-
středí. Stávají se z nás interiérová zví-
řata, i když třeba muži a děti vždycky 
žili v exteriéru. Život v exteriéru je zne-
možněný díky autům, mezi které ne-
můžeme pustit děti. Ty držíme zavřené 
v interiéru. Když se děti uvnitř nudí 
a zlobí, pustíme jim televizi. Jenže ví se, 
že televize je škodná. Naše děti se na ni 
přesto dívají tři a půl hodiny denně – to 
je úplně šílené. Kvůli této vzájemné izo-
laci prakticky nemají kamarády. A když, 
tak jsou to individuální vztahy. Úplně 
zmizely dětské party. Nenajdete partu 
jako v románu Bylo nás pět…

A to ještě v první polovině devade-
sátých let, co já pamatuju, bývalo.

Bývalo. Sem tam někde na vesničce. Ale 
blahobytné děti už žádnou partu nikdy 
nezažijí. Třeba moje šestiletá Juditka bez 
problémů dojde do školy a zpátky. Ale 
učitelka říká: je to nebezpečné. Ne kvů-
li úchylům – kvůli autům. Takže 

STALA SE Z NÁS 
INTERIÉROVÁ ZVÍŘATA
S psychologem Jeronýmem Klimešem o lidské osamělosti v éře, 
které vládne paradoxně komunikace

JERONÝM KLIMEŠ (43 let) 
vystudoval nejprve hydrogeologii 

na Přírodovědecké fakultě UK, poté 
psychologii na Filozofické fakultě UK 

a na University of Texas. Vedle ro-
dinné a manželské terapie posuzoval 

zájemce o adopci dětí, zabýval se 
pastorální psychologií, věnoval se 

psychologii reklamy, výuce budoucích 
policistů a vyučoval i na FF UK a VŠE. 
Dnes pracuje jako poradce veřejného 
ochránce práv (ombudsmana) a mi-

nistra sociálních věcí. Je ženatý a má 
dvě děti.
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rodiče jsou k dětem přikovaní o mno-
ho let déle, než bylo dřív zvykem. Díky 
tomuto přikování jich za prvé nechtějí 
mít moc a dále je krmí médii, aby měli 
chvilku klid. Takže děti jsou totálně 
zblblé médii. Navíc jednotlivé generace 
se vzájemně neznají. Děti se dívají na 
nějaké fi lmy, rodiče na jiné, každý po-
slouchá jinou muziku… Vzniká ohrom-
ná izolovanost – dnešní osamělost.

Hrají ve změně vztahů, kterou po-
pisujete, nějakou roli sociální sítě 
a vůbec virtuální prostor?

Je to náhražka za normální svět, kte-
rý tu býval. Sociální sítě mají jednu div-
nou vlastnost: postrádají gradient vzdá-
lenosti. Když se žilo na vesnici, viděli mi 
sousedi do kuchyně, věděli, kdy jsme 
se pohádali s manželkou, věděli kde-
jaký detail. Hranice mezi mnou a sou-
sedem nebyla tak ostrá jako dnes. Na-
proti tomu lidi, kteří byli o pár baráků 
dál, už znali jen drby od mých sousedů, 
v sousední vesnici věděli, že žiju. A dál? 
To už jsem neexistoval. Věci, které se 
dnes píšou na Facebook, si dřív řekli je-
nom čtyři kamarádi v hospodě. Dneska, 
jakmile vlezete na sociální síť, tento gra-

dient vzdálenosti zmizí. Tam o mně ví 
všechno soused i člověk vzdálený deset 
tisíc kilometrů.

Gradient vzdálenosti byla i účinná 
ochrana proti zlodějům. Když do ves-
nice přicházel nějaký cizinec, byla vel-
ká pravděpodobnost, že ho někdo 
zmerčí a identifi kuje jako cizí element. 
Dnes do vesnice někdo přijede s autem 
a hned zase odjede. Auta jsou neregis-
trovatelná. Kromě toho většina lidí je 
zavřená doma a neví, co se děje venku. 
Takže najednou se i na vesnicích začaly 
zamykat domy.

Lidi jdou od extrému k extrému. Na 
jedné straně se hrozně bojí, aby o nich 
nikdo nic nevěděl. Například nikomu 
nechtějí prozradit své rodné číslo – při-
tom je to veřejné číslo, nic tajného. 
Hrozně se děsí, aby někdo nezneužil je-
jich osobního telefonu. Na druhé straně 
ale brečí, že nemají partnera, že nejsou 
schopní se s nikým seznámit a tak dále. 
Pak jdou a všechny tyto „hrozně tajné 
věci“ vytroubí na Facebooku. Takže ve-
řejnost se dozví spoustu intimností, kte-
ré by vůbec vědět neměla. Zkrátka stra-
chujeme se o věci, o které se strachovat 
nemusíme, a naopak.

Oproti normálnímu seznamování má 
tato síť jednu velkou výhodu – zba-
vuje lidi úzkosti. Člověk, který se se-
znamuje na síti, se cítí lépe, než by se cí-
til při seznamování se stejným člověkem 
někde venku, v cizím prostředí. Doma 
u počítače úzkostní nejsme, tam to-
tiž vstupujeme do prostředí známé we-
bové stránky a cítíme se bezpečně. Pro-
to lidi dávají přednost seznámení na Fa-
cebooku. Lehce se na tom stávají závislí 
– právě kvůli strachu vstoupit do reálné 
situace, do reálného seznamování. Tak 
teď nevím, jestli je to zbavování úzkosti 
spíš nevýhoda než výhoda…

Jak jsou na tom dnes přátelské vzta-
hy? Říct dneska slovo „přítel“ je už 
úplně něco jiného než původně – 
myslí se tím někdo, s kým chodím… 
Znamená to, že se nám kategorie blíz-
kých přátel z života ztratila?

Děti nemají partu. Dneska jsou děti ve-
dené k naprostému individualismu 
a zpravidla jedno nebo dvě děti mají být 
pokračovateli veškerých ambic svých ro-
dičů. Následkem toho rodiče vůbec ne-
podporují sounáležitost dětí. Třeba fotbal 
– to už není kolektivní hra. To je skupi-

Otec Libuše

Kočičí zlato

Cukr

Nakažený leprou

Látková přeměna

Doba, za kterou se Země otočí sedmkrát okolo své osy

Kostní dřeň

Čapkovo dílo

Název filmové trilogie vyskytující se v mitochondriích

KŘÍŽOVKA
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na osamocených hráčů, kde každý hraje 
za své bodové ohodnocení. Teď mi jedna 
paní popisovala, jak jejího syna, druháka 
základní školy, zšikanovali jeho vlastní 
spoluhráči za to, že se mu podařilo bě-
hem zápasu dát dva góly. Jeho úspěch je 
totiž jejich neúspěch. Fakt, že vyhrálo je-
jich družstvo, je všem lhostejný.

Z tohohle důvodu mizí i „kolektivní já“ 
a s ním se vytrácí i přátelství. Není už 
„my“ – „já a můj přítel“. Už je jenom 
„já“ a „on“. Bohužel zmizelo přátelství, 
které vychází z kolektivní spolupráce za 
dosažením nějakého cíle. Na to si stěžují 
především fi rmy. Týmová spolupráce, 
loajalita vůči fi rmě jsou už prázdná slo-
va. Jednak to vyplývá z výchovy v in-
teriérech, kde každý sedí se svým počíta-
čem, a dále rodiče často mají jenom jed-
no dítě, které trpí chronickou samotou, 
čili z něj bývá jedináček a solitér.

Dneska je ale zároveň důležité mít 
hodně kontaktů. A asi často na úkor 
kvality takových vztahů…

Člověk by měl mít známé samozřejmě 
rozvrstvené. Pokud má jenom známé 
a nemá blízké přátele, tak je to chy-
ba. Stejně tak je chyba, když je zavřený 
s jedním kamarádem a s nikým jiným 
se nevidí. Trendy mít jenom známé ur-
čují lidi, kteří jsou většinou úspěšní 
obchodně. Pro obchodníky jsou kvanta 
známých samozřejmě předpoklad zís-
kání obchodu. Ale to, co vy popisujete, 
je jenom jeden typ chyby. Druhý ex-
trém jsou lidi, kteří nemají víceméně 
žádné kamarády, a těch narůstá.

Většina lidí s IQ kolem 80 bodů není 
schopna fungovat v normálním světě. 
Lidé s nižší inteligencí nejlépe fungují 
v nějaké komunitě. Ta komunita však 
musí být nějakým způsobem rozumně 
řízená, aby se tam lidem líbilo. Oni tam 
pak spokojeně žijí jakoby v náhražce ro-
diny. Spontánně vznikající squaty nejsou 
podporovány. Chybí též podpora mno-
ha církevních řádů, kde se schopní a in-
teligentní lidé obětovali pro záchranu 
těchto lidí na okraji. A tak nám mizí při-
rozené sociální instituce, které zachraňo-

valy mentálně slabší či ty, kteří propadají 
sociálním pletivem. Z takových lidí se 
stávají bezdomovci a lůza…

Často se za to nejcennější ve vztahu 
považuje sex. Bylo to tak vždycky? 
Může být metou vztahu něco jiného?

Sex je samozřejmě jeden z nejsilnějších 
pudů, protože určuje evoluci. Bez něj 
by se lidi nerozmnožili. Ale úspěšná re-
produkce předpokládá nejen zplození. 
Děti se musejí dožít dospělosti. To je ne-
srovnatelně těžší úkol než někoho zplo-
dit a porodit. K tomuto cíli slouží part-
nerské vztahy. Jejich primárním cílem je, 
aby přežily malé bezbranné děti. V pří-
rodních podmínkách totiž umírá při-
bližně třetina dětí do šesti let. Takže sex 
je důležitý především pro lidi po pubertě, 
s věkem jeho význam klesá, což ilustruje 
hospodská hláška „Sex je pro děti, chla-
pi se napijou“. Například známá krize 
středního věku už vcelku není o sexu, ale 
především o identitě stárnoucího muže.

Kdyby výchova malého caparta nevyža-
dovala usilovnou námahu minimálně 
dvou lidí, je hodně pravděpodobné, že 
bychom nevěděli, co je to láska. Nebyl 
by důvod, proč by nás mělo něco táh-
nout do vztahů. Díky tomu máme city, 
proto se zamilováváme, proto spolu vy-
držíme: protože musíme děti vychovat 
a připravit na život.

Vztahy dnešních lidí provází dvě ilu-
ze – především že ve vztahu je cit to zá-
kladní a že je předpokladem trvalosti 
vztahu. Běžně žijí v iluzi, že když se mají 
rádi a ten vztah hezky funguje dejme 
tomu dva roky, tak že to takhle bude až 
do smrti. Což jistě nebude. Vztahy mají 
přirozený poločas rozpadu jako každá 
jiná věc. I tenhle hrneček se v normální 
domácnosti dřív nebo později rozbije. 
Stejně tak i u vztahů můžeme před-
povídat jejich životnost. A pokud chce-
me zvýšit jejich poločas rozpadu, tak to 
nejdůležitější nebo prakticky to jediné, 
co spolehlivě funguje, je reprodukce.

Když dva lidi mají hezký bezdětný vztah 
a bydlí spolu, tak poločas rozpadu ta-

kového vztahu je čtyři až pět let: po-
lovina těch vztahů umře za čtyři roky. 
Když se koukneme po devíti letech, tak 
nám jich žije už jenom deset procent. 
Když přijde klient a řekne, že žije v sed-
miletém vztahu, tak mu mohu přesně 
říct, s jakou pravděpodobností vydrží 
jeho vztah ještě další dva roky. Člověk 
za pět šest let bezdětného vztahu pro-
stě ztrácí pocit, že jeho partner mu byl 
souzen. Ztrácí subjektivní jistotu, že ten 
vztah stojí za větší oběť. Přichází mu na 
mysl myšlenky, které ho první dva tři 
roky ani nenapadly: Je to vůbec ta pra-
vá? Nebyla by pro mě lepší nějaká jiná?

Pokud chceme kvalitní vztah zakonzer-
vovat, musíme jít do manželství, přes-
něji řečeno do reprodukce. Partnerské 
vztahy jsou opravdu určené na plození 
dětí, stejně jako auto je určené k tomu, 
aby žralo benzín a olej. Když do toho 
olej nedáváte, tak samozřejmě nějakou 
dobu jezdí, ale každé se časem zadře. 
Vztahy jsou dělané na to, že v osmnácti 
měli lidi jedno dítě a pak v pravidelných 
čtyřletých intervalech další, další, dal-
ší… Takto vztahy fungují dva milióny 
let evoluce. Můžeme zkoušet jiné mo-
dely, ale geny moc neukecáme. Jis-
tě, jsou bezdětné vztahy, které vydržely 
celý život. Kolik jich ale známe? To jsou 
zlomky zlomků, nula nula nic. Ve vaší 
věkové kategorii patnáctiletým říkám: 
naučte se zákonitosti rozvodu, do svatby 
vás čekají dva až tři velké rozchody. Při-
pravte se na to, budete brečet, budete se 
hroutit… Když si to nastudujete, aspoň 
neuděláte zbytečné chyby. 

Za rozhovor děkuje 
Václav Dostál – Václavka (20 let), 

Praha/Studénka 

Foto: archiv Jeronýma Klimeše

Klimeš, Jeroným. Partneři a rozchody. 
Praha: Portál, 2010.

Co dělat, když se rozpadá part-
nerský vztah? Jak se vypořádat 

s rozchodem? Tip na úspěšnou kni-
hu, při jejímž psaní autor vydatně 
čerpal z vlastních zkušeností.
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Dobrý den, dámy a pánové!

Už jste také někdy určitě uvažovali 
(či se vás někdo zeptal), co byste dě-
lali, kdyby za chvíli spadl na Zem ob-
rovský meteorit a byl by konec. Úplný 
konec všeho. Znáte to – člověk někde 
sedí s přáteli a jen tak plká, buď v po-
hodlí venku na sluníčku, nebo naopak 
v teple pod střechou, když je venku 
zima. To se to pak vesele rozvíjí teorie, 
každý dle své nátury a mravního pro-
fi lu. Řekněme, že by ten meteorit měl 
spadnout za hodinu. Slyšíte to? Za 
hodinu a bác! Co budete dělat? Mno, 
co máte na výběr. Někdo by ještě zce-
la jistě namítnul, že bychom se to vů-
bec nedozvěděli, že by nám to vlá-
dy (speciálně ta americká, která ví vše 
první) ani neřekly, aby zabránily ra-
bování a všeobecné panice – to nech-
me teď stranou. Nicméně všichni už 
by si představili plné ulice lidí, jak vy-
mlacují výlohy a auta, plení obchody 
a strhávají na potkání jízdní řády. Ne-
smysl. (No, uznám, že bych nakonec 
asi našel chvíli času a svůj byt jen tak 
na zkoušku rozfl ákal).

Všichni by se však zřejmě shodli na 
tom, že by patrně byli nějak více ak-
tivní než jindy. Ono přece mít jen 
60 minut času, to by vás mělo vy-
burcovat. Takže: někdo by, jak lidé 
s oblibou říkají, když jsou podobně 
tázaní, strávil poslední chvíle v kruhu 
přátel a nejbližších, kterým se nestačil 
dříve věnovat a chtěl by to dohnat. 
Nesporně by to bylo loučení plné slz. 
Někdo v kruhu přátel, kterým se vě-
noval hodně a právě proto by s ni-
mi byl. Někdo (nevím kolik, ale nej-
spíš hodně procent) by pádil za svým 
partnerem či partnerkou, se kterým 
či kterou byl již dlouho, jiný by právě 
pro tento fakt dlouhého soužití zvolil 
raději někoho jiného. Těžko říci – že, 
dámy a pánové. Ale pozor! Kdybyste 
někoho hledali, mějte na paměti, že 
musíte hledat rychle a že venku bude 

třeba plno a zmatek. Zkrátka a jed-
noduše, značná část z nás by na po-
slední minuty upřednostnila prožitek 
s blízkými a sex. Další by třeba chtěl 
vyzkoušet bungee jumping, nebo něco 
ještě mnohem nebezpečnějšího, u če-
ho by už zas tak nezáleželo na po-
dařeném výsledku. A někdo by to 
chtěl za tu hodinu stihnout všech-
no a možná by se k tomu ještě stihnul 
opít a ještě jednou poblít a tak dále. 
A někdo by se třeba modlil, díval na 
televizi, usilovně kouřil, naposledy kr-
mil děti, psy, rybičky a tamagoči, pařil 
na počítači, jedl nebo spal (jak nád-
herné).

Mno, v každém případě by to byla 
asi dost hektická hodinka, plná pře-
mýšlení a stresu, co dřív, a ono by to 
ve výsledku bylo úplně jedno. Teď ur-
čitě někdo protestuje – že on by dě-
lal něco úplně jiného či že by strá-
vil tu hodinu v pohodě, žádný spěch 
a chvat a hlavně klid. Také dobře, sa-
mozřejmě.

Tak to bychom měli. Už jste si tak 
zhruba rozvrhli tu svoji hodinku? 
Dobře. Nebudu vám ji komentovat, 
je to vaše volba. Ale teď pozor! Za-
pomeňte na předešlé. Co byste dělali, 
kdyby měl ten všedestruktizující me-
teor dopadnout za den? Těžší otáz-
ka. Já vím, že je to blbost, takhle uva-
žovat. Říkáte si asi, že je to takový la-
ciný – „no dobře, něco si myslím, hm, 
asi vím.“ Fajn, souhlasím. Ale zkuste 
to. Máte 24 hodin. Za takovou dobu 
stihnete určitě všechno, co jste si na-
plánovali na tu jednu jedinou hodinu. 
Co však dál. Bilancovat, co bylo hez-
ký a co špatný, někam se ještě zajet 
podívat, více se opít, více se ojíst, ješ-
tě se kouknout na Simpsonovi nebo 
na zprávy (pravda, ve studiích by už 
asi moc redaktorů nebylo). Telefony 
by asi drnčely. Lidi by si ještě posílali 
hezká slova a pozdravy a všechno by 
to mysleli upřímně – jak jinak. To ří-

kám bez ironie, kdo by přece ztrá-
cel čas s někým, na kom mu nesejde. 
Taky by venčili psy a pouštěli zvířata 
„na svobodu“. A tak byste třeba po-
tkali na ulici hada a ani byste ten den 
nedožili, nebo by si vás třeba vzal na 
mušku propuštěný vězeň. No, rad-
ši být doma. Bylo by to všechno ta-
kový divný – lidi by na sebe koukali 
jak ve snu, každej by byl úplně mimo. 
Všichni na světě by na tom byli stej-
ně, měli stejný čas. Těžko mluvit 
obecně, snad by se z lidí nestali ne-
stvůry (nechci říkat zvířata – to by 
mohlo být slabý) a každý by asi dě-
lal něco jinýho. Jak jsem již naznačil, 
někdo by určitě dělal to, co ještě ne-
zkoušel, třeba vraždil, poslouchal váž-
nou hudbu a tak.

A teď vydržte číst dál. Další prostá 
otázka, zapomeňte na předešlé dvě. 
Právě hlásili, hlasatelé celí nesví a se-
šlí, že za měsíc bude Země zničena 
vesmírným tělesem a není možné to 
odvrátit. Ani jaderná síla že není k ni-
čemu. Měsíc. Spousta času, ale jak na 
co, že? Co se změní ? Měsíc se pře-
ce nemůžou plenit obchody, to je 
tuplem nesmysl. Takže, ještě měsíc 
nebo alespoň tři týdny relativně nor-
málně pracovat. Ale bude se lidem 
chtít? Dohodnou se? Pochopitelně 
nedohodnou, budou se hádat. Há-
dat celej měsíc, celej měsíc zmatků 
a ohřejvání konzerv (pokud ovšem ne-
dojdou). Někteří pak budou ten me-
teor přivolávat dřív. Ale to je přejde, 
protože čas poběží. No ne, opravdu 
si to živě představte – zkrátka za mě-
síc už nebudete a s vámi vše ostat-
ní. Ani švábi to nepřežijou. Nechte si 
proběhnout ten mráz po zádech. Jas-
ný? V takové chvíli zřejmě nakonec 
na hádky nezbude čas. Na nic nebude 
čas. Uslyšíte to všude kolem sebe: 
„Kde bych na to vzal čas?“ nebo „Na 
to přece vůbec není čas!“ a tak dál. 
Kdo nikdy nenosil hodinky, začne je 
nosit. Prodavač v hodinářství si sedne 
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mezi všechny ty ciferníky, bude po-
slouchat tikot a zblázní se z toho. Čas 
rozhodně nebudou peníze. To bude 
zábava. Konečně zmizí ty pro nor-
málního člověka nepochopitelné elek-
tronické burzy, peníze a vůbec všech-
ny statky budou bezcenné, čas bude 
hlavní hodnotou. Vše bude záležet jen 
na každém osobně, na jeho přístupu. 
Ale bylo by to těžké. Ten měsíc, to 
není ani krátká, ani dlouhá doba, 
podle mě by to bylo nejhorší. Vědět, 
že to spadne za měsíc.

To je už lepší uvažovat, co kdyby to 
bylo za rok. Kdyby nám byl dán jeden 
dlouhý rok. Vím, že jste již unavení 
představami, ale již jen chvíli. Dost 
měsíců, hodně dní, mnoho hodin. Co 
by se změnilo? Něco asi ne – třeba náš 
denní a týdenní rytmus. Patrně bys-
me se snažili si ten rok nějak zpestřit, 
zpříjemnit, vylepšit, obohatit atd. Byl 

by to přece ten poslední. Asi bysme se 
už moc neučili cizí jazyky a necvičili 
aerobik (a pěkně tloustli), ale třeba by 
nám nevadilo mejt nádobí, chodit na-
kupovat a vůbec dělat takovéhle pro-
sté věci. Třeba bysme se víc smáli i na 
déšť a na kroupy a na navrčeného sou-
seda. Co se s tím mudrovat.

Ale všechno zpět, všechno je to ne-
smysl. Protože ten nestoudný me-
teorit totiž zhučí dolů za deset let. No 
a co teď. Nebo za dvacet let, co pak. 
Mám pokračovat? (Já vím paní, že pak 
byste se toho ani nedočkala, ale to je 
detail.) Patrně ne. Vše je jasné, všich-
ni vědí, kam tím směřuji. Počkat, po-
čkat. Já to říkal, že je to laciný, už 
kvůli těm slovíčkům – všude jen „ně-
kdo“, „třeba“, „by patrně“… To pře-
ce nemůže obstát. Ale uznejte ale-
spoň trochu – nebyla to zas tak špatná 
hra na špatné otázky, že ne? Jo pane, 

to je možný, ale vždyť jste to nemusel 
dočíst do konce, vaše smůla. A vám 
paní, vám čtu na tváři, že tedy určitě 
nevíte a bojíte se, kdy ten šutr přiletí. 
Ale paní, nechte ho bejt, ono něco ji-
ného přiletí dřív. Mám pokračovat? 
Blbost, všechno zpět. 

Vladimír Stanislav – Skip, Liberec

Povídka vznikla roku 1997

VLADIMÍR STANISLAV – Skip 
je autorem nedávno vydané knihy 

Nebezpečný prostor, kterou si 
můžete koupit přes skautský 

e-obchod.

Další dvě povídky najdete 
na webových stránkách: 

http://www.nebezpecnyprostor.cz/
home/starsi-povidky.

 INZERCE

Bav se a procvi  své mozkové závity se zví aty na safari. 
Jedine ná kombinace hlavolamu a spole enské hry pro jednoho 
hrá e. V každém z rébus  jsou stovky možností, ale vždy pouze 
jediné ešení.

VYZKOUŠEJTE 
TAKÉ DALŠÍ Z ADY 

SMART GAMES
www.smartgames.eu

www.smarthry.cz
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Na notu mezilidských vztahů

Amok

Amok, sbírku povídek rakouského spi-
sovatele Stefana Zweiga (1881–1942), 
už najdeš jenom v knihovnách, ale 
v souvislosti s tématem mezilidských 
vztahů se hodí na ni upozornit. Zweig 
totiž předvádí zajímavou schopnost 
umění: připravovat půdu pro velké vzta-
hy. Aby člověk mohl sám nějaký pro-
žít, musí nejdřív najít – třeba právě v li-
teratuře – jeho předobraz. Rozhodně 
to platí pro výbornou povídku Zmatení 
citů o přátelství mladého studenta s je-
ho výjimečným učitelem. Není moc li-
terárních osudů, které by mě (a nejen 
mě) dojaly víc. V miniaturce Letní no-
velka se zase s velkou všímavostí vy-
práví příběh o starém muži a mladé dív-
ce, která prožívá své první (a neobvyklé) 
zamilování. Je to čtení na pár stránek, 
vtipné, ale zároveň vážné. A to jsou jen 
dvě návnady na osm Zweigových pří-
běhů. Jistě se v nich nezklameš!

Middlemarch

Kniha, která se ve světě počítá k nej-
lepším románům všech dob, je z pera 
anglické spisovatelky Mary Ann Evan-
sové (1819–1880), která psala pod 
pseudonymem George Eliot. Jako stu-
die o mezilidských vztazích poslouží 
výborně. Ve zkratce: sledujeme měs-
tečko Middlemarch, zejména dvojici 
milostných párů, ale i řadu dalších po-
stav spolu s jejich rozhodováním o stu-
diu i o lásce, s jejich vítězstvími i sla-
bými chvílemi… Podání je přitom na-
tolik živé, že člověka nemůže neoslovit.

Když je knížka z 19. století a má 670 
stránek, je to dobrý důvod, proč ji ni-
kdy nečíst, řekneš si. Ale pozor! Mid-

dlemarch ma v sobě něco, co v krát-
kém útvaru nenajdeš. Velká plocha zna-
mená i prostor pro velký, strhující pří-
běh a hodiny, které nad ním strávíš, se ti 
vrátí. Sama autorka říká: „Celým srdcem 
toužím jen po jednom – aby čtenáři mých 
knih dokázali díky nim lépe vnímat bolest 
i radost těch, kdo mohou být ve všem jiní, 
krom toho, že jsou to také o něco usilující, 
po čemsi toužící a mnohdy chybující lidé.“ 
A co že tam prožijí zajímavého? To už si 
zjisti sama nebo sám!

(vd)

William Shakespeare: 
Sonety

Žárlivost. Nevěra. Usmíření. Stesk. Ero-
tická posedlost. Úžas nad krásou. A to 
vše opravdové, aktuální a až neuvěři-
telně povědomé, stejné dnes jako před 
čtyřmi sty lety. Shakespearovy sonety, ač 
obestřeny mlhou pradávné, současnému 
životu na hony vzdálené klasiky, se hra-

vě i vášnivě, vážně i s úsměvem vy-
pořádávají s neměnnými paradoxy lás-
ky v mnoha jejích podobách. Ten, kdo 
najde odvahu poodhrnout závoj místy 
složitých básní, zjistí, kolik pocitů a si-
tuací už sám na vlastní kůži zažil. Ve 
svěžím, moderním a zároveň velmi přes-
ném překladu Martina Hilského vydalo 
Sonety nakladatelství Atlantis (k dis-
pozici je český překlad i dvojjazyčná ko-
mentovaná verze pro náročné), na sou-
boru 6 CD pak vyšel pořad Českého 
rozhlasu přinášející všech 154 sonetů 
namluvených česky i anglicky a s ko-
mentářem překladatele.

Josef Suk: Pohádka

Je vážná hudba, při jejímž poslechu je 
nesnadné si pod tóny, které slyšíme, co-
koliv představit a udržet pozornost. To 
však rozhodně neplatí v případě Po-
hádky Josefa Suka (1899). Po prvních 
chvílích poslechu se snad každému za-
čne před očima rozevírat divoká kra-
jina slovenských hor, uslyší burácení 
zlověstné kletby i něžné rozhovory za-
milovaných. A to i když neví, že tato su-
ita vznikla na základě scénické hudby, 
kterou Josef Suk složil k dramatické po-
hádce Julia Zeyera Radúz a Mahulena. 
Sukova hudba je velmi melodická, emo-
cionální a barevná a byla použita i ve fi l-
movém zpracování příběhu z r. 1970 
s Janem Třískou a Magdou Vášáryovou 
v titulních rolích. Nechte se na chví-
li unést do magického světa, kde je lás-
ka stále osudová, překonává smrt a pro-
mlouvá vroucí lyrickou hudbou.

Michael Cunningham: 
Hodiny

„Celý život ženy. V jednom jediném 
dni…“ S tímto záměrem začíná někdy 
ve dvacátých letech spisovatelka Vir-

Eliot, George. Middlemarch. 
Praha: Romeo, 2006.

Zweig, Stefan. Amok. 
Praha: Odeon, 1988.
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ginia Woolfová psát svůj nejslavnější ro-
mán Paní Dallowayová. Laura Browno-
vá, mladá americká žena v domácnosti, 
pak v letech padesátých tento román čte 
a poznává se v něm. A Clarissa, ener-
gická žena žijící v současném New Yor-
ku, která připravuje večírek pro svého 
smrtelně nemocného přítele, zase vy-
kazuje podezřele mnoho paralel s hlavní 
hrdinkou knihy. Všechny tři ženy pak 
krom románu Paní Dallowayová spo-
jují i úvahy a pochybnosti o smyslu ži-
vota, možnosti milovat a najít a roz-
poznat štěstí. Michael Cunningham ve 
svých knihách se zvláštní citlivostí po-
pisuje současný svět mezilidských vzta-
hů. Hodiny, za něž obdržel Pulitzerovu 
cenu, byly zfi lmovány a výsledný sní-
mek je jedním ze vzácných případů, kdy 
fi lmová adaptace téměř dosahuje všech 
kvalit literární předlohy.

Leonard Cohen

Zamlada známý spíše jako melancho-
lický „bard potemnělých pokojů“, nyní, 
v sedmdesáti pěti letech, proslulý pro 
svou projasněnou pokoru a elán, s nímž 
se znovu pustil do koncertování. Ča-
rovný hlas a vzácné nadání pro slovo 
však stále zůstává. Leonard Cohen, ka-
nadský zpívající básník a spisovatel ži-
dovského původu, už od 60. let mění 

svými písněmi a texty světovou literární 
a hudební scénu. Mezi témata, která jeho 
pestrou tvorbu provází po celých pa-
desát let, patří vztahy mužů a žen, sou-
časná společnost i existenciální nejistota 
a pochybnost. Cohen je mistrem zkratky, 
jeho básně jsou jako japonské kresby tuší 
jedním tahem: vystihují vše podstatné 
a zároveň nechávají prostor pro tajemství. 
Hudba je běžně dostupná v obchodech, 
v případě literární tvorby pozor na čes-
ký překlad: výtečně přeložený je výbor 
z básní Kniha toužení (Argo, 2008) či ro-
mán Nádherní poražení (Argo, 1997).

Teatr Novogo Fronta

Posmutnělý kabaret se prolíná s ozvě-
nami klasického baletu, fraška a bur-
leska s mystickým vytržením, do-
provodná hudba zahrnuje Mozartovo 
Requiem i divoké karnevalové melodie. 
Slov je pomálu a i z těch několika je vět-
šina ruských. Ale když tančí Irina An-
dreeva, uhrančivá, androgynní bytost, 
která se na pódiu v rozmezí vteřin pře-
lévá z démonického přízraku do jem-
né krásky a zpět, nejsou slova zrovna to 
nejpodstatnější. Divadelní soubor Teatr 
Novogo Fronta byl založen v St. Petěr-
burgu, ale v současné době sídlí v Pra-
ze a patří mezi nejvýznamnější usku-
pení na dnešní scéně fyzického divadla. 
Více na http://www.tnf.cz. Na první se-
tkání doporučujeme představení Dias de 
Las Noches.

(jpp)

Pozoruhodný svět velké 
polské duše, režiséra Kr-
zysztofa Kieslowského

Krátký fi lm o lásce
Krátký fi lm o lásce byl natočen v rámci 
televizního seriálu Dekalog v roce 1988 
jako autorova odpověď k šestému při-
kázání biblického desatera. Neutěšené 
panelákové sídliště. Devatenáctiletý 
zaměstnanec pošty Tomek a pětatři-
cetiletá výtvarnice Magda bydlící na-
proti sobě. Zamilovaný Tomek sleduje 
Magdu dalekohledem. Hledá záminky 

a důvody k jejím návštěvám u něj na 
pracovišti. Dá se láska omezit na sex? 
Neseme odpovědnost za druhého, kte-
rého jsme hluboce ranili? Jak se vy-
rovnat s hořkostí, která potom zbude? 
Je možné chyby ještě napravit? Citlivý 
snímek, citlivé záběry. Vše cvrnká na 
noty, které možná známe… nebo ne?

Dvojí život Veroniky
„23. listopad 1966 byl zásadním dnem 
jejich životů. Toho dne se ve tři ráno obě 
narodily, každá v jiném městě, na jiném 
kontinentě. Obě měly tmavé vlasy a hně-
dozelené oči.“ Dvě nápadně podobné 
ženy – jedna Polka, druhá Francouzka. 
Jedna klíčová scéna s loutkářem Fabrim. 
Jedinec v kruhu nahodilostí, nutností, 
rozumu a citů. První umírá pro lásku 
k hudbě, druhá zůstává s láskou k muži 
a stává se mu inspirací. Anebo je to ješ-
tě jinak? Rozdělená Evropa – dvě plíce, 
z nichž jedna umírá, druhá zůstává, jak 
řekl Jan Pavel II. Vše doprovází strhující 
hudba Kieslowského dvorního skla-
datele Zbigniewa Preisnera.

Tři barvy: Modrá
První díl z volné trilogie Tři barvy. Té-
matem je „volnost“. Kieslowski po-
kračuje v citlivém vyprávění ze svě-
ta mezilidských vztahů a natáčí snímek 
o Julii, jíž tragicky zemřel manžel, slav-
ný komponista, a pětiletá dcerka. Ju-
lie se rozhodne odmítnout vše, co do 
té doby utvářelo její život. Snaží se za-
pomenout na minulost a do svého sou-
časného světa nikoho a nic nepouštět. 
Přesto je fi lm křehkou výpovědí o lás-
ce k bližnímu a síle umění. Je člověk 
volný? Je možné se ode všeho, včetně 
vlastní minulosti, oprostit? 

(J.)

Cunningham, Michael. Hodiny. 
Praha: Odeon, 2004.

Krzysztof Kieslowski při natáčení
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Co obnáší tvoje služba jako dobro-
volnice v sociální péči?

V podstatě přijdu do nějaké rodiny, 
většinou k seniorům nebo k lidem, 
kteří to potřebují, takže můžou být i se 
zdravotním postižením. Zpravidla jsou 
to lidé, kteří se ocitají v nějaké sociální 
izolaci, a mým úkolem je být jejich 
společníkem.

Jaké vlastnosti nebo schopnosti 
podle tebe musí mít člověk, kte-
rý se takhle věnuje znevýhodněným, 
hendikepovaným, nebo dokonce 
umírajícím?

Určitě by měl být otevřený. Neměl by 
v sobě pěstovat předsudky, protože se 
může setkat úplně s jakýmikoli lidmi 
– třeba co se týká náboženství, ale i ně-
jaké politické minulosti, to je dost čas-
té. Je třeba, aby to člověk v sobě měl 

nějak vyřešené, takže ta tolerance a ote-
vřenost je myslím nejdůležitější. A po-
tom přímo v tom kontaktu určitě em-
patie, schopnost naslouchat.

Takový druh služby určitě člověka 
vyčerpává a spolkne dost sil. Dá se 
odhadnout, kolik?

Asi nedá. Když do toho člověk ze za-
čátku vpluje, je hodně nadšený a chce 
se těm lidem hodně dát a nehledí vů-
bec na sebe. To je myslím časté, když 
do toho jde člověk takhle otevřeně. Po-
tom je asi důležité, aby si to uvědomil 
a našel si čas i pro sebe. Ta dobrovolná 
služba je důležitá, ale člověk přece ne-
může zachránit celý svět. Důležité je 
i to, aby ho to úplně nepohltilo a ne-
vysálo.

Kromě toho, že to člověka vy-
čerpává, asi mu to přináší i celkem 
intenzivní prožitky. Vybaví se ti ně-
jaké, o které by ses chtěla podělit?

Určitě. Ti lidé jsou tak nadšení, že 
k nim vůbec někdo jde a že někdo úpl-
ně cizí projevuje zájem, že to člověka 
samotného prostě strašně nadchne. 
Já si třeba pamatuju paní v hospici, 
která měla bolesti, špatně se jí spa-
lo – a pletla ponožky. Ale nikdy je ne-
dopletla, pořád je párala a byla strašně 
nespokojená… Já jsem byla první člo-
věk, kterému je dopletla – a asi i po-
slední, protože pak zemřela. Člověk má 
pak radost, že ti lidi takhle mohli cí-
tit i vlastní smysl. Že to není jenom 
o tom dávat, ale taky dát těm lidem 
možnost, aby oni dávali a byli nějakým 
způsobem užiteční.

Ten svět nejen umírajících, ale vů-
bec lidí tak trochu na okraji spo-

lečnosti je určitě hodně jiný než 
svět nás „normálních“. Co se člo-
věk může naučit, když se s ním se-
tkává?

Určitě se naučí velké radosti a vděč-
nosti vůbec z vlastního života. Z to-
ho, že můžeme chodit, jíst… Protože 
u nemocných lidí je vidět radost z úpl-
ně obyčejných věcí, a my, co jsme tak 
zahlcení prací, studiem a stresem, už 
spoustu věcí nevnímáme, nemáme vů-
bec radost z toho, že dneska svítí slu-
níčko – a tak.

Já si vzpomínám na paní s roztrou-
šenou sklerózou, která byla už dva-
cet let upoutaná na lůžko, a jediné, 
čím mohla hýbat, byla hlava. Když 
u ní nikdo nebyl, mohla vlastně je-
nom koukat do zdi. Rádio poslouchat 
může, ale to by poslouchala od rána 
do večera. Číst nemůže, protože ne-
může otáčet stránky… A když jsem 
od ní odcházela, uvědomovala jsem si, 
co všechno můžu dělat já. Takže ono 
se určitě trochu změní vnímání světa 
a člověk je i sám se svým životem po-
tom spokojen.

O dobrovolnictví a službě umírajícím, nemocným a sociálně znevýhodněným

GABRIELA MALÍKOVÁ – AMPOVI 
(24 let) 

vystudovala bakalářský obor 
Rehabilitační – psychosociální péče 

v Českých Budějovicích, v magis-
terském studiu pokračuje v Brně. 

Bydlí v Ostravě, podílí se na vedení 
skautského oddílu a zároveň působí 

v Dobrovolnickém centru ADRA 
Ostrava, kde například pomáhá 

s novým programem Dobrovolnictví 
u těžce nemocných a umírajících.
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Co bys doporučila těm, kteří se při-
pravují na podobnou službu jako 
ty? Na co si dát pozor, čeho se vy-
varovat?

V prvé řadě bych z vlastní zkušenosti 
radila nejednat na vlastní pěst. Já jsem 
tak sice začínala, ale v té době organi-
zací, co by se dobrovolnictví věnovaly, 
moc nebylo. Takže určitě obrátit se na 
nějaké dobrovolnické centrum.

Je důležité si vybrat dobré centrum, pro-
tože jsou i organizace, kde péče o dob-
rovolníky není dobře zajištěná – a ta-
ková služba pak může odradit. Takže 
doporučuju tam přijít, informovat se, co 

dělají, a sám si udělat obrázek, jestli to 
je organizace, do které se chci začlenit. 
S čím mám já zkušenost, jsou dob-
rovolnická centra ADRY, kde to funguje 
dobře. Dobrovolníkem může být v pod-
statě kdokoli a nikdy jich není dost. 
Vždycky je spousta lidí, kteří vyžadují 
sociální kontakt, a nedostává se jim ho.

Měla bys nějaký vzkaz pro rovery 
a roverky, kteří se rozhodují, jestli 
sociální péči studovat?

Pokud někdo vyloženě uvažuje o tom, 
že by studoval něco, co by mělo něco 
společného s prací s lidmi, pak bych 

rozhodně doporučila dobrovolnictví 
zkusit. Roveři se určitě věnují třeba po-
máhání v oddíle, vedení a tak dál, ale 
dobrovolnictví je úplně něco jiného, 
je to služba za hranicemi skautské or-
ganizace. Člověk si tak omrkne, co jde 
studovat, jestli ho to bude vůbec ba-
vit, a i kdyby šel studovat něco jiného, 
osahá si lidský život i z jiných stránek. 
A nemusí tomu věnovat hodně času, 
stačí hodinka týdně! 

Za rozhovor s Ampovi děkuje 
Václav Dostál – Václavka (20 let), 

Praha/Studénka

Foto: archiv Ampovi

 POZVÁNKA
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Cesta domů

Roverská služba se většinou orientuje 
na ty, kterým život začíná: děti a vů-
bec mladé lidi. Pomoc ale potřebují 
i ti, kterým končí. Starat se o zdra-
votně postižené, osamělé seniory nebo 
umírající není pro každého, ale kdo se 
na to cítí, může začít třeba od webu 
www.cestadomu.cz.

O co jde? O rozsáhlý portál hospicové-
ho sdružení Cesta domů, které se sna-
ží zlepšovat umírajícím i jejich blízkým 
životní podmínky. Jsou to stránky pěk-
ně udělané a nabité, najdeš tam všech-
no od nabídek pro dobrovolníky po 
řadu článků (nejen o umírání).

Pro roverský kmen to může být dob-
rý tip: stát se členy klubu přátel nebo 
jít pomoct osobně – společným po-
povídáním, hlídáním dětí, úkli-
dem, vyřizováním administrativy… 
A ne nutně jen do pražské Cesty domů 
– s Charitou ČR se jistě domluvíš i kde-
koli v regionu. Každého třeba napadne 
udělat v domově důchodců vánoční 
besídku, což je rozhodně prima, ale ne-
musíte končit u ní. Co takhle učit se-
niory zacházet s počítačem?

Hospice a umění 
doprovázet

Asi už ten zážitek znáš: někdo z tvých 
blízkých najednou zemře a tobě se 
tomu nechce věřit. Jak to, že ještě před 
chvílí tu byl, a teď už není? Právě vy-
rovnávání se se smrtí je jedním z té-
mat hezké knížky, kterou napsala za-
kladatelka hospicového hnutí u nás 
Marie Svatošová.

Vyplatí se starat o umírající tetu 
doma, když je jednodušší odvézt ji do 
nemocnice? Jak se bavit s dědou o je-

ho rakovině? Co mám říkat dětem 
v oddíle, které právě přišly o tátu? Dá 
se nějak vžít do kůže kamaráda, kte-
rý má leukémii? V tom ti můžou na-
povědět skutečné příběhy oblečené 
do poutavě dojemné podoby osob-
ních dopisů. Vedle nich tu najdeš i te-
oretický vhled, kde se dozvíš, co to 
vlastně hospic nebo paliativní péče je. 
Nicméně nejde jen o čtení pro ty, kdo 
se vypořádávají s něčí smrtí. Na své 
si přijdeš, pokud tě trápí třeba i ne-
uspokojivé vztahy v rodině nebo vlast-
ní zdravotní problémy. No řekni, není 
snad něco z toho dobré téma na ve-
černí debatu kmene při svíčkách nebo 
pod hvězdami?

(vd)

Mluvme o stáří

Pokud jste se v poslední době po-
hybovali v pražské MHD, možná jste 
již narazili na plakáty, na nichž známé 
osobnosti brání své prarodiče před pří-
padnými útoky a upozorňují na nut-
nost debaty o mezigeneračních vzta-
zích. Kampaň „Mluvme o stáří“ po-
řádá obecně prospěšná společnost El-
pida plus (http://www.elpida.cz), kte-
rá se dlouhodobě zabývá pomocí se-
niorům ve všech oblastech. Její ře-
ditelka Broňa Hilliová komentuje cíl 
kampaně takto: „Při své práci se denně 
setkáváme se seniory, kteří jsou aktivní, 
optimističtí a zajímají se o společenské 
a kulturní dění. Prostě jsou jiní, než jak 

je ukazují média. Chceme seniory ukázat 
v pozitivním světle a vymezit se tak proti 
jejich diskriminaci.“

Pokud i vám není situace v mezige-
neračních vztazích lhostejná, zapojte 
se do diskuze nebo si vyberte některé 
z diskusních otázek či příspěvků a po-
užijte je jako odrazový můstek pro de-
batu v kmeni.

Varianty.cz

Chytré, kompletně připravené aktivity 
na lidskoprávní a společenská témata 
zadarmo ke stažení? Samozřejmě, na 
webu projektu Varianty, vzdělávacího 
programu společnosti Člověk v tís-
ni. Varianty jsou zaměřené na výchovu 
k odpovědnosti, informovanosti a ak-
tivnímu přístupu ke společnosti a svě-
tu kolem nás. Krom rozsáhlých zdro-
jů a materiálů (analýzy, statistiky, slov-
níček, …), pozvánek na semináře 
a kurzy a novinek ze světa občanského 
vzdělání nabízí i metodické listy ak-
tivit a her. Použijete-li přehledné vy-
hledávání podle cílové skupiny (od 
dětí až po dospělé) či podle tématu 
(např. rovnost příležitostí, stereotypy 
a předsudky, komunikace a rozdílnost 
pohledů), určitě najdete ten správ-
ný nápad, který zrovna potřebujete 
na oddílovou či kmenovou schůzku. 
Všechny aktivity jsou podrobně a sro-
zumitelně metodicky rozpracované od 
potřebných pomůcek až po závěrečnou 
refl exi. Stačí si jen vybrat. 

(jpp)

Tipy na pomoc lidem, na které se často zapomíná

http://www.varianty.cz 
– Naše nabídka – Metodické listy

http://www.mluvmeostari.cz

Svatošová, Marie. Hospice a umění 
doprovázet. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2008. 
Vydání z roku 1995 si také můžeš 

stáhnout na http://www.hospice.cz/
svatosova/hospice1.
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Bylo jednou jedno malé království, kde 
vládl moudrý král, který měl poctivé 
a veselé poddané. Království vzkvéta-
lo a vedlo by se mu dobře ještě dlouho, 
kdyby na něj nezaútočila sousední říše. 
Sousedé se v království, které si brzy 
přivlastnili, vůbec nechovali jako sou-
sedé, ale jako zloději a násilníci, a tak 
dá rozum, že lidé z malého království je 
začali přímo nenávidět.

Když nakonec útočníky porazili vo-
jáci ze spřátelených zemí a válka skon-
čila, poddaní z našeho království se za-

čali mstít: ty, kdo mluvili jazykem sou-
sední říše, ze své země vyhnali nebo 
přímo zabili, ať už patřili k násilníkům, 
nebo ne. Byli ale i lidé, kteří takovou 
pomstu snášeli hodně těžce, a rozhodli 
se s tím něco podniknout. Jeden z nich 
se jmenoval Přemysl Pitter.

Válka a zase válka…

Jeho životní scénář je bezesporu za-
jímavý. Od samého začátku ho začala 
spolupřipravovat válka: zatímco dnes 
jde člověk v devatenácti na vysokou 
školu, Pitter šel v devatenácti na frontu 
první světové války. Odcházel jako dob-
rovolník, ale vracel se jako čerstvý křes-
ťan a zapřisáhlý pacifi sta, když v hrů-
zách bitevního pole prošel konverzí.

Odmítl střílet na nepřítele a pokusil 
se dezertovat, což ho málem stálo krk, 
dvakrát mu hrozil trest smrti. V hla-
vě věřícího, který přežil jen díky úžas-
ným náhodám, se tak usídlil jasný slib: 
„Můj život nepatří mně!“

Asi si tedy dokážeš, milý čtenáři, před-
stavit, v jakém rozpoložení se Pitter 
vrhl do aktivismu po konci války. Bylo 
mu sotva pětadvacet, když začal ve-
řejně přednášet a když založil Nový Je-
ruzalém – hnutí pro společenskou 
a duchovní obrodu.

Organizací, ve kterých tehdy působil, 
byla vůbec hromada: Liga pro lid-
ská práva, Internacionála odpůrců vál-
ky, Hnutí pro mezinárodní smír, Liga 
na ochranu zvířat. Krom toho vy-
dával vlastní časopis Sbratření a psal do 
řady dalších, kde se s ohledem na ros-
toucí agresivitou nacistů například ve-
hementně dovolával práv Židů.

A začal se také věnovat něčemu, co 
skauti dobře znají: mimoškolní prá-
ci s dětmi. Pro chudé sirotky z ulic teh-
dy zbídačelého Žižkova založil Mi-
líčův dům, záchytnou a vzdělávací in-
stituci, kam denně docházelo až dvě 
stě dětí. Z veřejných sbírek a darů po-
řádal besídky, sháněl oblečení, vy-
plácel podpory. Milíčovým domem 
mimochodem prošla i budoucí první 
dáma Olga Havlová.

Začíná ale nová válka. Židovské děti 
v té době do Milíčova domu už ne-
smějí, a tak je Pitter navštěvuje s jíd-
lem potají po nocích. Předvolá jej 
ovšem všímavé gestapo a ptá se ho, 
proč Židům pomáhá, když je to za-
kázané. To je samozřejmě chvíle, kdy 
jde do tuhého. Pitter ale odpoví se vší 
vážností, jako kdyby ani nebyl u vý-
slechu: „Z lidského hlediska mě jis-
tě pochopíte.“ Gestapák se na něj chví-
li nevěřícně dívá a pak mu řekne: „Mů-
žete jít.“

Poválečné „praktické 
křesťanství“

Od května 1945 byla nálada ve spo-
lečnosti jasná: Němcům patří pomsta, 
můžeme si na nich konečně vylít zlost. 
„Němec“ se běžně psal s malým „n“, ba 
co víc: „němci“ hromadně živořili v in-
ternačních táborech, pokud neskončili 
po samozvaných soudech pověšením 
na lucerně.

V tomhle momentu jde Pitter ra-
dikálně proti vkusu doby: do čtyř stře-
dočeských zámků zabavených oku-
pantům sestěhoval postupně několik 
stovek dětí, které přivezl z internačních 
a koncentračních táborů, a to bez ohle-

MODERNÍ KŘESŤAN 
PŘEMYSL PITTER

Osud pozapomenutého humanisty evropského formátu, který předběhl svou dobu

PŘEMYSL PITTER 
(21. 6. 1895–15. 2. 1976) 

byl pedagog, publicista, bojovník 
za lidská práva, náboženský mys-

litel, propagátor nenásilí, ve-
getariánství, abstinence. Při akci 

Zámky v letech 1945–47 se mu po-
dařilo zachránit 810 dětí stižených 
válkou, zejména německých a ži-
dovských. Patřil k výrazným osob-
nostem československého exilu, 

v 50. a 60. letech byl pro německy 
mluvící svět nejznámějším Čechem.
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du na národnost. A tak spolu slavili 
Vánoce malí Němci, Židé i Češi a Slo-
váci. Nechme teď chvíli mluvit Pittra 
samotného:

Do našich domovů přijal jsem z ne-
mocnice internovaných Němců skupinu 
nemocných dětí, mezi nimi jednoho pat-
náctiletého hocha. Prchal s otcem a mat-
kou před blížící se bitevní frontou do 
Čech. V Praze je zastihla revoluce. 
Když je vedli ulicí, kterýsi z členů Re-
voluční gardy rozbil chlapci pažbou leb-
ku. V nemocnici se mu rána trochu za-
hojila. O otci a matce se již nedověděl. 
Následkem zranění mozku část těla byla 
těžko pohyblivá, řeč vadná. Když jsem 
ho odváděl, byl všecek vyděšen. Když po-
znal moje přátelství, přilnul ke mně jako 
k otci. „Já vím,“ řekl mi namáhavě, „že 
všichni Češi nejsou zlí. Jeden český voják 
mi dal kus chleba.“ Chlapec se uzdravil. 
Lpí na nás duší, tělem. Bude to pro něj 
hrozné, až bude muset jít do Německa, 
kde nikoho nemá a nezná.

Řekněme, že by neprošel naším domovem, 
nýbrž by byl přímo odeslán s transportem 
Němců, zahořklých hněvem a touhou po 
odvetě. Jistě by z něho vyrostl zavilý ne-
přítel Čechů a rána, zasazená mu Če-
chem, padla by jednoho dne na hlavu ji-
ných Čechů. I když tento hoch půjde, aby 
jako hnanec sdílel osud svých krajanů, po-
nese si v duši vědomí, že tam i onde jsou 
lidé naplnění láskou a touhou po míru 
a bratrství… A on bude mezi těmi, kte-
ří tu lásku budou hledat, a bude nám po-
máhat stavět mosty přes propasti.

Zkus si představit, milý čtenáři, že 
by u nás někdo dnes organizoval zá-
chranné bydlení pro malé Čechy, Viet-
namce, Romy nebo Afričany do-
hromady, a asi ti dojde, v čem byla Pit-
trova mise výjimečná. Ale pochopitelně 
na ni nebyl sám. Pomáhala mu ze-
jména jeho životní družka Olga Fier-
zová, se kterou také po komunistickém 
puči odešel v roce 1951 (před hroz-
bou uranových dolů) za hranice. De-
set roků působil v emigrantském tá-
boře v západním Německu, posledních 
čtrnáct let života strávil ve Švýcarsku. 
Vydával časopis Hovory s pisateli a spo-

lupracoval například s Rádiem Svo-
bodná Evropa. Jeho rozhlasové pro-
mluvy vyšly také knižně.

Vzor i pro naši dobu?

Není důvod, abychom se ostýchali přidat 
Pittra ke „světcům naší doby“ – lidem, 
jako byla Matka Tereza, Albert Schweit-
zer nebo Martin Luther King. Tak jako 
každý správný svatý se Pitter od většiny 
lidí v čemsi důležitém lišil: nemyslel ku-
podivu příliš na sebe. Byl to samozřejmě 
taky jen člověk jako my, ale přes všechen 
posměch zkrátka žil pro druhé.

Škoda, že se o něm u nás tak málo ví 
– například v anketě o největšího Če-
cha z roku 2005 se vůbec neumístil. 
Vkus publika byl odlišný: na třináctém 
místě zabodoval Karel Gott a na dva-
cátém sedmém Jaromír Jágr. To jsou 
ostatně vzory, které studentům na za-
čátku školního roku doporučoval k ná-
sledování i nový ministr školství. Jistě, 
dají se napodobit snáz než křesťanský 
kazatel zapálený pro věc, za kterou ho 
nikdo nepochválí. Jenže co po nich zů-
stane kromě momentální slávy?

Možná si tady řekneš, jestli se vůbec vy-
platí mít vzory právě Pittrova typu, když 

se jim dá tak špatně blížit. Odpověď zní: 
ovšemže ano! Už jen proto, že tím, co 
v životě dokázali, nám lidé jako Pitter za-
nechávají bytelné orientační body. Jejich 

rozhodnutí a skutky se už špatně sma-
žou a pro nás zůstávají pomyslnou tu-
ristickou značkou říkající, kudy se pus-
tit. Dokážeme i my žít tak, aby se o náš 
odkaz mohla opřít generace našich dětí 
a vnoučat? Třeba nám noví Pittrové mů-
žou vyrůstat dál. Nebo to není výzva? 

(vd)

Foto: Archiv Přemysla Pittra 
a Olgy Fierzové

Kde se dozvíš víc:

Fierzová, Olga. Dětské osudy z doby 
poválečné. Praha: Spolek přátel mlá-
deže a družstva Milíčův dům, 1992.

Pitter, Přemysl. Duchovní revoluce 
v srdci Evropy. Praha: Kalich, 1995.

Pasák, Tomáš. Přemysl Pitter. Život 
pro druhé. Praha: Paseka, 1997.

Kosatík, Pavel. Sám proti zlu. 
Život Přemysla Pittra (1895–1976). 

Praha: Paseka, 2009.

Přemysl Pitter s chlapci
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Genderová studia jsou pro mnohé 
z nás možná poněkud záhadným po-
jmem. Mohla byste prosím na začá-
tek obor a studium stručně charak-
terizovat?

Pokud bych měla shrnout náplň obo-
ru velmi stručně, tak jde o studium po-
stavení muže a ženy ve společnosti spo-
lu se zkoumáním toho, jaké důsledky 
toto postavení přináší, co je způsobuje 
a jaké jsou příčiny momentálního sta-
vu ve společnosti.

V genderu ale rozhodně nejde jen 
o kategorie muž a žena. Studují se i te-
oretické koncepty spojené s genderem. 
Hlavní témata, okolo kterých se stu-
dium točí, je pracovní prostředí, ve-
řejná politika, vzdělání, ale i kultura, 
vztahy a sexualita. Každý si v něm leh-
ce najde své téma.

Pro mě byl obor velmi atraktivní, ale 
vím, že jsem si z něj brala jen to, co 
pro mě bylo zajímavé a přínosné, což 

bylo možné právě proto, že se jedná 
o obor dost široký. Ne všechny oblasti 
mi připadaly pro mě a pro to, čemu se 
chci v budoucnu věnovat, zásadní.

Na bakalářské úrovni máte vystu-
dovanou nejen psychologii a gen-
der, ale i sociální práci. Jak jste do-
spěla právě k téhle kombinaci obo-
rů? Uvažovala jste po střední škole 
ještě o jiných?

Na gymnáziu jsem se rozhodla, že chci 
studovat psychologii. V té době ještě ne-
byla na FSS (Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity, pozn. red.) jed-
nooborově, tak jsem si vybrala gender, 
protože to znělo zajímavě. Při škole jsem 
se začala věnovat dobrovolné i jiné čin-
nosti v sociální oblasti. V té době začal 
platit nový zákon, který má docela strikt-
ní požadavky v tom, kdo může a nemůže 
být zaměstnán v sociální sféře, a pro-
to jsem si přidala sociální práci, hlavně 
abych si doplnila potřebnou kvalifi kaci. 
Na gymnáziu jsem ještě přemýšlela o stu-
diu jazyků, ale naštěstí jsem poměrně 
záhy zjistila, že mě jazyky baví spíše pro-
to, že mohu komunikovat s lidmi.

Genderová studia jsou u nás v České 
republice poměrně nový univerzitní 
obor. Jakou měl v době, kdy jste se 
na něj hlásila, pověst? A co vám na 
něm znělo tak zajímavě?

Bylo to tak, že když jsem v Učitelských 
novinách našla obor gender, tak ten 
popisek vypadal zajímavě. Navíc nám 
studijní poradkyně říkala, že to je nový 
obor. A hlavně ten mužsko-ženský as-
pekt tam zněl dobře. Bylo mi to blíz-
ké. Až na vysoké škole jsem zjistila, co 
to vlastně všechno obnáší a co se pod 
oborem gender skrývá.

Lehce nepříjemné bylo zjištění, že 
označení „gendristka“ je na fakultě 
chápané skoro jako nadávka a že je 
třeba svůj obor před některými spo-
lužáky obhajovat. Ale gender rozhod-
ně nepatří k lehkým oborům na ka-
tedře, spíše naopak, a s poznámkami 
a zlehčováním se člověk docela leh-
ce vyrovná.

A v čem je tedy studium náročné?

Velká část studijních materiálů je v an-
gličtině, což ale není výjimkou ani na 
ostatních oborech. Nicméně genderové 
texty bývají v angličtině často obzvláště 
náročné, protože některé přístupy a te-
orie vyžadují velkou abstrakci a so-
ciologické myšlení. Při studiu genderu 
je vyžadována také řada odborných 
prací a rešerší. Některé genderové kon-
cepty a teorie jsou také dost abstraktní 
a často pro mě bylo velmi obtížné je 
uchopit a aplikovat je na reálné situace. 
Abstraktnost byla problém hlavně ze 
začátku studia, jako aplikované jsem je 
začala chápat až v posledním semestru 
a teprve tehdy jsem dokázala vidět jeho 
skutečné uplatnění v praxi.

V čem tedy jako jeho absolventka 
vidíte praktický přínos a význam 
oboru? A jaký je váš pohled na čas-
tou kritiku genderových studií jako 
oboru frustrovaných nezadaných 
vědkyň a na názory, že snahy o zrov-
noprávnění pohlaví jsou přehnané, 
či rovnou nemožné?

Momentálně za svůj velký úspěch po-
važuji to, že se mi podařilo v práci pro-
sadit, abychom názvy pozic uváděli 
v obou variantách, nejen v generickém 
maskulinu. Takže místo pozice „in-
ženýr“ máme „inženýr/ka“ .

VYSMÍVANÝ UNIVERZITNÍ OBOR
Se Šárkou Licehammerovou o tom, proč studovat gender, o významu kvót v politice 
i o problémech rodičovské dovolené v České republice

ŠÁRKA LICEHAMMEROVÁ (24 let) 
pochází z Lešova u Pelhřimova 

a momentálně studuje navazující 
magisterský program psychologie. 
Na bakalářském stupni vystudovala 
psychologii, gender a sociální prá-

ci. Pracuje na oddělení lidských 
zdrojů společnosti FEI, mezi její zá-
liby patří četba a plavání, zajímá 

se o osobnostní rozvoj, mezilidské 
vztahy a psychoterapii.
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Kritiku beru s nadhledem, ale na dru-
hou stranu mi zacházení do extrémů 
občas připadá nepříjemné, i když chá-
pu, že právě zveličení některých věcí 
je spíše k dobrému a poukáže na to, že 
je tu problém. Ale to, že se stále dělají 
rozdíly mezi ženami a muži, je vidi-
telné. A nemyslím, že to je jen o zrov-
noprávnění žen s muži, ale i mužů s že-
nami, například v otázce rodičovství. 
A podle mého názoru to nezměníme 
jinak než postupnými malými změ-
nami, které se možná na začátku zda-
jí trochu zvláštní a mimo, ale časem se 
třeba stanou normálem.

Vy sama pracujete v oddělení lid-
ských zdrojů. Jaké jsou podle vás 
reálné možnosti uplatnění ab-
solventů genderových studií?

Vlastně nevím. Stále gender chápu spí-
še jako dobrý doplněk k nějakému dal-
šímu oboru. V tom vidím jeho velký 
potenciál. Nedokážu si však moc dob-
ře představit, co takový jednooborový 
genderový specialista nebo specialistka 
mohou dělat, jelikož existuje velmi 
málo pracovních pozic, které vyžadují 
takovýto druh expertizy.

Věříte spíše v postupné, přirozené 
vymizení nerovnoprávnosti, pod-
porované například veřejnou de-
batou a kampaněmi neziskových 
organizací, nebo myslíte, že i vy-
nucené změny jako třeba kvóty či 
zákony jsou k něčemu dobré?

Věřím, že i kvóty mají své opod-
statnění, rychleji nám začne připadat 
běžné, že i ženy se angažují v politice. 
Podle mého názoru to pomůže urych-
lit změnu a časem už žádné kvóty ne-
budou třeba. Kvóty jsou však podle 
mě smysluplné pouze v některých ob-
lastech, například v politice, jinde to je 
dle mého názoru již sporné.

Vidíte v dnešní české společnosti 
kromě již zmíněné politiky a rodi-
čovství ještě nějaké jiné genderově 

problematické oblasti, na kterých je 
potřeba zapracovat?

V současnosti jde zejména o to rodi-
čovství, ale teď už spíše na rovině rov-
nováhy práce a rodiny, a to jak z po-
hledu muže, tak i ženy. Nejsou u nás 
nastaveny nijak zvláštní podmínky 
pro to, aby žena mohla toto adekvátně 
kombinovat, a to jak institucionálně, 
v zákoně, tak i v přístupu fi rem.

Aby žena mohla jít na dva roky na ro-
dičovskou dovolenou, musí mít jis-
tý příjem. Primárně je systém nastaven 
tak, aby byla s dítětem doma čtyři roky, 
což ji opravdu z pracovního procesu vy-
řadí. Je skvělé, že tu taková možnost je, 
ale měla by mít i možnost být s dítětem 
kratší dobu. To, co v České republice 
hodně chybí, jsou zkrácené úvazky, 
sdílená pracovní doba a podobné al-
ternativní způsoby zaměstnávání, které 
více umožňují mít čas na rodinu, a při-
tom chodit nadále i do práce.

Až (pokud) se jednou povede nerov-
noprávnost žen a mužů odstranit, 
bude mít podle vás univerzitní stu-
dium genderu stále smysl?

Genderová studia se nezabývají jen 
rovnoprávností muže a ženy, ale 
i o dalšími, „jinými“ gendery – napří-
klad heterosexuálními, homosexuální-

mi nebo bisexuálními ženami a muži, 
zkoumají se případy, kdy se neslučuje 
pohlaví a gender a podobně.

K tomu, aby žádný gender nezavdával 
příčiny k diskriminaci a nerovnostem, je 
ještě dlouhá cesta. Do té doby tu mys-
lím stále bude místo pro to, aby studium 
genderu rozkrývalo principy, jak se tyto 
nerovnosti projevují a jak vznikají. 

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

Praha/Louny

Foto: archiv autorky

Pojem „gender“ (vysl. [džendr]) 
se používá k označení kulturně vy-
tvořených rozdílů mezi muži a že-
nami. Ve společenských vědách se 
začal používat ve druhé polovině 

20. století. Slovo pochází z lat. ge-
nus, generis a původně znamenalo 
rod, včetně gramatického. Když se 
hledal protějšek k biologickému 
rozlišení pohlaví (angl. sex), do-
stalo slovo gender specifický vý-
znam kulturního odlišení mužů 
a žen a v tomto významu přešlo 

i do mnoha jiných jazyků. 
(podle wikipedia.cz)

Kam jít studovat 
genderová studia:

• Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity, Brno: 

dvouoborové bakalářské studium 
prezenční i kombinované, 
http://gender.fss.muni.cz

• Fakulta humanitních studií 
Univerzity Karlovy, Praha: 

magisterské navazující studium, 
http://fhs.cuni.cz

Zajímavé odkazy:

• Nora, genderové informační cen-
trum – http://www.gendernora.cz

• Gender Studies, o. p. s. – 
http://www.genderstudies.cz
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A NAKUPOVÁNÍ

Podzim je v plném proudu, blíží se Vá-
noce a zima… z čehož plyne, že stá-
le více času budeme trávit buďto po-
bytem u sklenky či šálku něčeho dob-
rého v teple příjemného podniku, nebo 
vánočními nákupy. Pro většinu z nás 
je chození na kávu i obdarovávání blíz-
kých pod stromečkem nevyhnutelnou 
a nejspíše i příjemnou součástí života, 
na níž nechceme nic měnit. Proč však 
nejít dál a nespojit příjemné s užiteč-
ným – je přece možné dát si čaj a dort 
v kavárně, která je zároveň chráněnou 
dílnou, koupit dárek ve Fair Trade ob-
chodu a podpořit tak penězi, které by-
chom za to či ono stejně utratili, dob-
rou věc.

Kam na prospěšné kafe

…v Praze:

• Café Th erapy – Školská 1267/30, Pra-
ha 1, návštěvou podpoříte Sananim, 
o.s., sdružení zabývající se prevencí 
a léčbou závislostí na nealkoholových 
drogách, http://www.cafe-therapy.cz

• Kavárna Vesmírna – Ve Smečkách 5, 
Praha 1, pracovně-tréninkový program 
pro lidi s mentálním postižením, kte-
ří zde pracují jako barmani a číšníci, 
http://www.vesmirna.cz

…v Plzni:

•Kavárna a čajovna Kačaba – Proko-
pova 17, Plzeň, chráněná pracovní díl-
na pro lidi se zdravotním postižením, 
http://www.kacaba.cz

…v Brně:

• Café Práh – Ve Vaňkovce 1, Brno, 
tréninková kavárna Sdružení Práh, 
kde obsluhují lidé s duševním one-
mocněním, možnost nakoupit vý-
robky z chráněných dílen v obchůdku, 
http://cafeprah.cz

• Kavárna Anděl – Gorkého 34, Brno, 
zřizovatelem je Oblastní charita Brno, 
tréninková kavárna pro lidi s men-
tálním postižením, možnost nakoupit 
výrobky z chráněných dílen

Kam pro dobročinné dárky

• Charity Shop Sananim – užitá ke-
ramika a vonné svíčky z chráněné díl-
ny občanského sdružení Sananim, 
http://www.sananim.cz – Jak pomoci? 
– Charity Shop

• Nama (projekt společnosti Člověk 
v tísni) – Fair Trade výrobky z Namibie 
(hračky, šperky, bytové doplňky), 
e-shop na http://www.nama.cz/

• Adopce na dálku – darujte si s va-
ším kmenem či oddílem radost na celý 
rok a adoptujte školáka nebo studenta 
v Indii, Ugandě nebo Bělorusku! Po-
kud je vás např. patnáct, vyjde vás ten-
to „dárek“ každého na 330 Kč. 
Více na http://www.charita-adopce.cz

• seznam prodejních míst Fair Trade 
v celé ČR na http://www.fairtrade.cz

• na historických vánočních trzích se 
většinou vyskytují jeden až dva stánky 
občanských sdružení, které prodávají 
výrobky z chráněných dílen 

(jpp)

Aneb jak proměnit vysedávání po kavárnách a shánění dárků v dobrý skutek

Fair Trade: „spravedlivý obchod“ je způsob obchodu, jehož cílem je přímá 
a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí. 

Výrobcům Fair Trade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se 
z bludného kruhu bídy, žít důstojný život a plánovat budoucnost. Spotřebitelům 
pak FT dává možnost se prostřednictvím každodenního nakupování snadno za-

pojit do snižování chudoby lidí na celém světě. Koupí výrobků s označením Fair 
Trade vyjadřujeme svou solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili. 

(podle www.fairtrade.cz)

Chráněné dílny: jejich cílem je nabízet zaměstnání lidem s mentálním posti-
žením, kteří nemohou pracovat na běžném trhu práce, a tím přispět k jejich za-
členění do společnosti. Klienti pracují za podmínek, které se co nejvíce podobají 
běžnému zaměstnání (mzda, dovolená, smlouva, náhrady…), čímž se podporuje 
jejich samostatnost a zároveň je společnosti ukazuje přínos lidí s handicapem. 

(podle www.proutek.cz)
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Kamarádi, rodina, spolužáci…s lid-
mi komunikujeme denně. Někdy to jde 
hladce, jindy to skřípe. A co teprve, když 
se ocitneme v cizí zemi, daleko od všech 
známých? V zemi, jejímuž jazyku ro-
zumíme jen částečně, a přesto si tam 
chceme najít kamarády? Pokusím se vám 
nastínit svoji zkušenost s mezilidskými 
vztahy během ročního studijního pobytu 
ve Francii.

„Za rok ahoj!“

Do země galského kohouta 
jsem se vydala v septimě na 
celý školní rok s organizací 
AFS (http://www.afs.cz). Ve 
většině ohledů jsem s ní byla 
spokojená, trochu mi jen va-
dilo, že nepovolovali cesty 
domů nebo návštěvy u mě. 
Důvod to mělo celkem pád-
ný, pravda. Člověku ur-
čitou dobu trvá, než se v ci-
zině aklimatizuje, a to je mi-
nimálně po psychické strán-
ce nejhorší období. Každá ná-
vštěva domova a následný ná-
vrat tento proces znovu na-
startuje, což není vůbec pří-
jemné. Domov mi ale sa-
mozřejmě chyběl a loučit se 
v sedmnácti s kamarády se 
slovy „Tak ahoj za rok!“ bylo 
těžké.

Rodina a přátelé 
snadno a rychle?

Ve Francii jsem bydlela jako host v ro-
dině, se kterou jsem si výborně ro-
zuměla, což bylo základem úspě-
chu celého pobytu. Rodina byla pře-
dem pečlivě vybrána a těšila se na mě. 
Nejtěžší asi bylo zvyknout si na to, 
že jsem měla „druhou“ mámu a tá-

tu. Rozhodla jsem se je tak i oslovovat 
(dali mi na výběr), protože jsem usou-
dila, že když to řeknu francouzsky, 
je to něco jiného, a lépe jsem tak za-
padla mezi sourozence. Česky bych to 
asi nedokázala…

Získání kamarádů bylo náročnější. 
Obecně to není moje silná stránka 
a v zahraničí se k tomu navíc přidávají 
i kulturní a jazykové bariéry. Zpočátku 

byli spolužáci zvědaví, co jsem zač a ja-
ké je to u nás, ale s přibývajícími po-
vinnostmi tento prvotní zájem opa-
dl. Navíc nám všem bylo jasné, že na-
vazujeme „vztah na dobu určitou“. Na-
konec jsem si kamarády našla díky 
koníčkům – plavání a jízdě na koni 
– a píšu si s nimi dodnes.

Kontakt na dálku

Se svojí rodinou v Čechách jsem ko-
munikovala bez problémů, pravidelně 
jsme si psali a všichni mě hodně pod-
porovali. Ve vztahu ke kamarádům 
bylo zajímavé to, že ve Francii jsem si 
psala s více lidmi, než s kolika se pra-
videlně vídám v Čechách. Takže o lec-
kom jsem toho věděla podstatně víc, 
než vím teď. Větší vzdálenost ke kon-

taktu motivuje. Zároveň ale 
roční odloučení vztahy pro-
věřilo a ne všechny vydržely. 
Částečně je to způsobeno 
tím, že jsem se ve Francii 
změnila, získala nové zku-
šenosti a ta změna byla pod-
statně rychlejší a výraznější 
než u lidí, kteří ten rok žili 
tady. Někteří se s tím ne-
vyrovnali. To je ale obecný 
jev, se kterým je třeba počítat 
a připravit se na něj. O to víc 
jsem vděčná za přátele, kteří 
to se mnou vydrželi dodnes.

Vztahy jako priorita

Celkově vzato si myslím, že 
vztahy s lidmi se určitě dají 
udržet i na větší vzdálenost, 
samozřejmě za využití mo-
derních technologií. Chce 
to ale značnou dávku vůle 
z obou stran, více od těch, 
kteří zůstali doma, protože 
těm v zásadě nic moc nechybí 

a jsou v jednom (skautském, 
pracovním…) kole. Naproti tomu člo-
věk, který jede pryč, má většinou více 
času a udržení kontaktu s domovem je 
pro něj mnohem vyšší priorita. 

Katka Kaderová – Liška (22 let), Plzeň

Foto: archiv autorky

MŮJ ROK VE FRANCII
aneb o vztazích během studijních cest
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KDYŽ SE NÁBOŽENSTVÍ STANE 
SAMOÚČELNÝM

Vánoční svátky, jak je v posledních 
desetiletích v Evropě prožíváme, sto-
jí sice na biblické legendě o narození 
Krista a jsou také plné všelijakých 
náboženských symbolů, slov a jmen, 
ale popravdě řečeno toho s křes-
ťanskou vírou mnoho společného ne-
mají. Jsou více výronem obecné lid-
ské náboženskosti než výrazem křes-
ťanské víry. Křesťanská víra a ná-
boženství totiž nejsou ani zdaleka to-
též, jak si mnoho lidí myslí. Obo-
jí spolu souvisí – a přeci jsou to často 
doslova protipóly.

Nejprve k onomu vánočnímu příběhu 
o narození Krista: my nejenže vůbec ne-
víme, kdy se Ježíš narodil, (a jeho „na-
rozeniny“ jsou vlastně pokřesťanštěný 
zimní slunovrat), ale zejména celý pří-
běh o jeho narození není žádným po-

pisem faktické události, jak je to obec-
ně chápáno. Je to podobenství, které 
nám skrze příběh obrazně říká něco vel-
mi podstatného o člověku, o našem lid-
ství vůbec a také o Bohu, jak v něho vě-
řili první křesťané z okruhu Matoušova 
a Lukášova, evangelistů, kteří tento pří-
běh – každý trochu jinak – vyprávějí.

Tutéž představu o člověku a Bohu 
sdělují ostatní bibličtí svědkové ji-
nak, jinými výrazovými prostředky 
než vánočním vyprávěním. Takový 
Pavel, jehož texty jsou starší než 
evangelia, příběh o narození v Bet-
lémě ještě vůbec neznal, a ostatní dva 
evangelisté, Marek a Jan, také ne. 
Co nám tedy chce tento vánoční pří-
běh sdělit o člověku a o Bohu, v nějž 
jeho vypravěči věřili, a proč jej v Bib-
li máme?

Člověk je zvláštní živočich. Již sta-
ří Židé na prvních stránkách Bible vy-
právějí jiný obrazný příběh – o Ada-
movi, jakémsi prototypu člověčenství. 
Adam, sotva povstal z prachu země, 
chtěl znát dobré a zlé. Chtěl sám své-
volně rozhodovat, chtěl manipulovat 
zlem i dobrem. Člověk rád manipuluje 
druhými, světem, rád svrchovaně roz-
hoduje. Bible právě tuto lidskou vlast-
nost nazývá hříchem: na nikoho a na 
nic nebrat ohled, rozhodovat vždy 
podle své okamžité potřeby a chuti, 
brát do své režie život svůj i život svých 
bližních, být středem všeho. Tato ada-
movská pýcha provází člověka dějinami 
a vždy znovu přináší nová náboženství 
a nové ideologie, které si člověk vyrábí 
podle svých potřeb. Není lepšího ná-
stroje k manipulaci s ostatními lidmi 
než náboženství (i když se mu jiné pro-
středky, jako třeba virtuální reality, re-
klamní kampaně, volební hesla, pověry 
a mýty, snaží konkurovat).

Vánoční příběh o druhém Adamovi, 
jak Ježíše nazývá Bible, nás zve k jiné 
existenci, k jinému lidství než k to-
mu „hříšnému“. Zve nás k pokoře, 
spravedlnosti a k úctě k druhým li-
dem. K sociální rovnosti a svobodě. 
To vyjadřuje například slavný Ma-
riin chvalozpěv „Magnifi cat“, kte-
rý je jedním z textů tohoto kázání: 
„…rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyš-
ně, tyrany svrhl z trůnu a ponížené po-
výšil, hladové nasytil a bohaté poslal 
pryč s prázdnou…“

Tento příběh naléhavě říká: to smys-
luplné pro člověka, to dobré, to, co mu 
přináší novou nabídku života, radost 
a štěstí, to nepřichází z herodovských 
paláců, nejsou u toho vojenské ma-
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névry a politické čachry. Nabídka no-
vého lidství se rodí v chudobě chlé-
va a rozpoznávají a nalézají ji buď 
jen ti nejmoudřejší (mudrci u Ma-
touše), nebo ti nejchudší (pasáci do-
bytka u Lukáše). Nejsou zde žádné 
mocenské ambice, žádná xenofobie, 
žádný imperialismus, šovinismus, kolo-
nialismus, klerikalismus a celkově vů-
bec žádné -ismy. Jiným slovem – žád-
né náboženství, které si člověk vytvoří 
k ospravedlnění svých vlastních ambicí 
a které nepřináší nikdy nic jiného než 
peklo válek, zabíjení, upalování a kon-
centrační tábory…

Vánoční příběh říká toto: ten chudý, 
bezmocný Ježíš, to je sám Bůh. Bůh 
tedy není ideologická futráž toho či 
onoho lidského usilování, Bůh je ta-
kový, jako byl Ježíš. Chudý, bez-
mocný člověk, který se nechá raději 
popravit, než aby použil násilí. Vá-
noce nechtějí být sentimentální ide-
ologií konzumu, mohutně živenou 
reklamními kampaněmi všeho dru-
hu, jak je zažíváme dnes. Skutečné 
Vánoce naléhavě zvou k věření, že ná-
vod na život, jak jej prezentuje Ježíš 
Kristus, je tím správným receptem. 
Tato vánoční víra nás vyzývá hájit ve-
likost a důstojnost každého, i toho 
nejposlednějšího člověka, jeho prá-
va a svobodu. Vánoční zvěst říká své 
jasné „NE“ všem pokusům snižovat 
a znevažovat hodnotu kohokoliv. Pro-
to žádný člověk na světě nesmí být 
diskriminován – ani z důvodů ra-
sových, ani náboženských, ani po-
litických či nacionálních. Žádný člo-
věk by neměl umírat hlady, když jsme 
schopni hlad odstranit. Každý lidský 
život, i ten nejchudší a nejbezmocněj-
ší, je posvátný a je hoden naší ochra-
ny. Člověk stále touží být Bohem 
– a Vánoce naopak přicházejí se zprá-
vou, že Bůh se stal člověkem. Člověk 
Ježíš je pravý Bůh.

Povězme si to realisticky. Ona se žádná 
víra, ani ta křesťanská, časem nevyhne 
určité institucionalizaci. Vyznavači 
každé víry si časem postaví svá shro-
maždiště, vytvoří si své obyčeje, zvy-
ky, pravidla a svou řeč – prostě a jed-

noduše své náboženství. Náboženství je 
jakýsi sdílený prostor věřících, je to ja-
zyk víry. To je celkem normální, člověk 
musí mít jisté identifi kační kódy, aby 
věděl, komu a kam patří, aby se do-
mluvil se stejně smýšlejícími.

Problém nastane, když se náboženství 
stane samoúčelným. Když se prvotní 
étos víry vytratí a zbudou jen vněj-
ší znamení, která se stanou ne již 
jen prostředkem víry, ale jejím cí-
lem. Když víra atrofuje v náboženství, 
v ideologii, která nahradí živou víru, 
a konání obřadů a dodržování pra-
videl a pouček se stane vlastní ná-
plní lidského vztahování se k prav-
dě a spravedlnosti. To je problém fun-
damentalismu všech věr. A skutečná 
tragedie přichází, když se ona ide-
ologie stane vědomě machiavelistic-
kým nástrojem manipulace, cynicky 
zneužívaným těmi, kteří jí sami ne-
věří. Proti tomuto degradování víry 
do pověrečného a samoúčelného, či 
dokonce cynického náboženství bo-
jovali již bibličtí izraelští proroci. Prá-
vě toto by měl být i stálý vnitřní zápas 
křesťanské církve. (A platí to ovšem 
i pro vnitřní zápas opravdového is-
lámu a jiných spiritualit.)

Vždy znovu je třeba připomínat 
– a třeba právě při těch blížících 
se Vánocích – že ve víře jde o zce-
la jiný vztah k Bohu, než jakým je 
ideologická náboženská praxe. Uvě-
řit, to je zcela osobní akt svobodného 
rozhodnutí se pro zcela určitý smy-
sl života. Víra je osobní volba, osob-
ní rozhodnutí směrovat naprosto 
konkrétním směrem svůj život. Víra 
se nedá dědit jako náboženské zvy-
ky či tradice. Víra se osvědčuje spí-
še v osobním jednání vůči druhým 
a světu než v tom, jak horlivě do-
držuji náboženské poučky.

Pavlův text, který je základem tohoto 
kázání, to říká jasně: v křesťanské 
víře nezáleží na vnějších projevech 
náboženství, jako je např. židovská 
obřízka, ale je pro ni rozhodující re-
alizovaná, aktivní a energické láska 
k druhým lidem. A jen připomeňme, 

co naznačil před svou smrtí ve vězení 
již Dietrich Bonhoeff er: to, čemu ří-
káme sekularizace (odnáboženštění), 
to je pouze svým způsobem lo-
gický a nikoliv zavrženíhodný dů-
sledek právě výše zmíněné kritiky ná-
boženství. Kritiky, kterou vznášeli 
již starozákonní proroci, kterou ztě-
lesnil Ježíš a kterou by právě křesťané 
měli a mohli vnášet do světa, místo 
masírování se k násilnému „střetu ci-
vilizací“. Víra – každá víra – je zcela 
jasně defi novaný hodnotový systém. 
Náboženství je indiferentní a mů-
že posloužit k záchraně milionů lidí, 
stejně tak k jejich záhubě. Záleží na 
tom, jaký je Bůh toho či onoho ná-
boženství, či spíše jak je těmi či oně-
mi interpretován.

Na celém světě, i na té naší bohaté 
severní polokouli, přes všechny její 
zdravotní a sociální pojištěnecké a ji-
né systémy, je přeci tolik lidské bo-
lesti, tolik utrpení, tolik potřeby lás-
ky – energické lásky, o které psal Pa-
vel jako o nejvlastnějším projevu 
víry! Pavel přímo říká: budete-li 
udržovat pouze vnější projevy své-
ho náboženství, Kristus vám nic ne-
prospěje – tedy víra vám k ničemu 
nebude.

Ježíš, jehož narození si opět připomí-
náme, nebyl zakladatelem nového ná-
boženství. Nebo alespoň jím nechtěl 
být. S náboženskými autoritami své 
doby byl v konfl iktu, který jej stál ži-
vot. Chtěl nás pozvat – a stále nás 
zve – k svobodě víry zodpovědné za 
sebe sama i za celý svět, ve kterém ži-
jeme. To je pravé poselství Vánoc, ne-
konečně důležitější než celé to sen-
timentálně-komerční pozlátko, jaké 
prožíváme dnes. 

Zdeněk Bárta, Litoměřice
evangelický farář, 

senátor PČR v letech 2000–2006

Text, který vznikl jako kázání v ro-
ce 2006, původně začíná ještě čtením: 
Lukáš 1,46–53; Galatským 5,6.

Foto: (C)
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KRAJINA 
POSEDLÁ TMOU

Ze zeměpisu si snad každý pamatuje, 
že se nacházíme v pásmu opadavého 
listnatého lesa, který přechází v taj-
gu. Tajgu že tvoří převážně jehličnaté 
stromy a po tajze že následuje tun-
dra, kde ty stromy nerostou už vů-
bec. Tento biom najdeme v polárních 
oblastech zeměkoule, ale ofi ciálně je 
tundra vymezena především klima-
ticky – během roku dosahuje teplota 
nad 10 ° C maximálně třicet dní v ro-
ce. Nad tundrou je pak už jen „mra-
zová poušť“.

S tundrou, nazývanou alpínská tun-
dra, se můžeme setkat i v našich ze-
měpisných šířkách, na vrcholech vy-
sokých hor.

Nad hranicí lesa mám vždycky ta-
kový lepší pocit. Ať je to dáno dob-
rým pocitem, že se člověk vždycky 
dost nadře, než se nahoru vyškrábe, 
anebo jen tím samotným rozhledem 
a pocitem volnosti či uvolněnými 
endorfiny.

Podobně je tomu i v situaci, když se 
člověk dostane do tundry zonální. Také 
stojí hodně úsilí, než se našetří dost pe-
něz, připraví se (úspěšný) projekt či jen 
se okolí smíří s vaší dlouhodobější ne-
přítomností. V neposlední řadě je nut-
né překonat i zdlouhavou cestu.

Opravdu bezlesá krajina?

Je nutné podotknout, že výraz „bezle-
sá“ krajina je trochu zavádějící. V tun-
dře totiž stromy rostou, jen nedosahují 
desítky metrů, jak jsme zvyklí, nýbrž 
dorůstají jen několika málo centimetrů 

– nejznámějšími druhy jsou např. vrba 
polární, bříza trpasličí a jiné. Člověk se 
vlastně prodírá lesem, jen mu stromy 
sahají po výšku palců u nohy.

Věčný den a věčná noc

Při své první návštěvě polární oblasti 
jsem se trochu bála. Děsil mne po-
lární den. Co na to řekne moje tělo, 
zvyklé aktivovat se setměním? Budu 
vůbec schopná usnout? Ale nakonec 
byly obavy zbytečné, spací pokoj do-
statečně zatemněný a tělo po celém 
dnu tak unavené, že by usnulo i na pří-
mém slunci.

Polární den má své výhody. Při pu-
tování či terénní práci se člověk nemusí 
vázat na tmu, která mu zatarasí cestu, 
a může jít či pracovat, dokud má sílu.

Nakonec si člověk zvykne a stále se ko-
chá vždypřítomným sluncem, několika 
východy a západy denně, když se scho-

Postřehy z bezlesé krajiny – tundry – jejíž název pochází z laponského tunturi.

Polární záře – Úžasný zážitek aktických polárních nocí.

Dlouhé stíny jako předzvěst přicházejících 
západů slunce a s nimi i zimy.
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vává za vrcholky hor; obdivuje dlou-
hatánské stíny, které se tvoří, když 
je slunce už jen velmi nízko nad ob-
zorem; a pak se samozřejmě i rozčiluje, 
když si ta žlutá koule, co beztak ne-
hřeje, dovolí zapadnout, takže je v noci 
tma a nevidí na práci…

Jiné prostředí, jiná chůze

Chodit v arktické tundře chce trochu 
zkušeností. Chladné podmínky a vše-
obecně chudá vegetace nedovolila vy-
tvořit souvislejší půdní pokryv, a proto 
to žije pouze „někde“, na příhodných 
místech, kde se např. drží voda a aku-
muluje půda. Zbytek krajiny jsou ka-
menité terasy, skály a pak ledovce.

Terén je tedy velmi rozmanitý a je tře-
ba počítat se vším. Jdete suchou tun-
drou, místy překračujete velké balvany 
a hned poté se propadnete do zvod-
natělého mechu. Vzápětí je nutné pře-
konat haldu sutě a vylézt kus po le-
dovci a ani ve snu vás nenapadne, že na 
úplném vrcholu se zaboříte po kotníky 
do mokrého bahna. Cestou ještě pře-
skáčete či přebrodíte několik říček vy-
tékajících z ledovce a strašně se cestou 
zpátky divíte, že ta řeka, která byla do-
poledne po lýtka, sahá odpoledne té-
měř do pasu.

Arktický vzduch je nebezpečně čistý 
a průzračný. Nebezpečně proto, že kla-
me. Křišťálově čistý vzduch ukazuje 
vzdálenost, jaká je. Stromy sice nikdy 
nikde nepřekáží ve výhledu, ale kvů-
li jejich nepřítomnosti nemá člověk na-
víc ani měřítko, aby mohl odhadnout, 
jak je co daleko. Vše se zdá neskutečně 
blízko a reálná vzdálenost bývá velkým 
překvapením (k dosažení vytyčeného 
cíle je pak na místě ona výhoda po-
lárního dne ).

Polygonální půdy

Strašlivý výraz pro jeden neskutečný 
úkaz. Opakovaným působením mrazu 
a tání dochází k třídění materiálu tak, 

že velké kameny se dostávají na povrch 
a tvoří mnohoúhelníkové útvary. V re-
álu to pak vypadá, jako by někdo při-
vezl hromadu štěrku a vysypal z ní do 
tundry kruhy, popř. dlouhé pásy. Tyto 
útvary můžeme vidět i u nás, např. 
v Krkonoších či Hrubém Jeseníku.

Doba ledová 
je doba ledová

Když člověk prochází arktickou tund-
rou, jako by se vrátil o víc než deset ti-
síc let nazpátek. Takhle nějak totiž vy-
padalo naše území v době ledové. Řeky 
byly dravé a kamenité a krajina ješ-
tě holá, ošlehaná mrazem, nepřekrytá 
zcela naplaveninami a velkým množ-
stvím půdy, jak to vidíme dnes. 

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

Foto: Kuba Malecki, (Sum)

Tipy na výlet:

Břidličná – vrchol Hrubého Je-
seníku se souborem polygonálních 
půd a charakteristickou vegetací al-

pinských holí.

Krkonoše – Luční hora či Modré 
sedlo s polygonálními půdami; hře-

benové trasy první zóny při hra-
nicích s Polskem – zachovalá ark-
to-alpínská tundra se zastoupením 

druhů flóry, které obývaly stře-
doevropskou krajinu v dobách le-

dových.

Polygonální (mrazem vytříděné) půdy 
na pobřezí blízko Ny Alesundu. 

Nebezpečný Prostor: Nejlepší letošní 

roverský thriller z prostředí bývalého 

vojenského prostoru na severu Čech. 

Jak dvojice roverů obstojí při střetnutí 

s nebezpečnými lupiči?

Expedice Delta: Zábavný cestopis 

z expedice libereckých vodních skautů 

do rumunské delty Dunaje. Nejveselej-

ší skautská kniha uplynulého roku.

249kč
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SNĚŽNICE

Jak s tím (ne)začít?

Leden. Zima. Na zasněžený hřeben zim-
ní Malé Fatry nemá nikdo čas ani ná-
ladu. Mráz spojený s neskutečně silným 
větrem a čerstvě navátým sněhem mění 
jinak krásné pohoří plné turistů v li-
duprázdnou krajinu. Přes to všechno se 
po hřebeni plouží dvě omrzlé postavy, 
jen tak tak odolávající náporům větru, 
ale přece jinak celkem bez problémů se 
prodírající dál k Velkému Kriváni…

Proč se na nás místní dívali s ne-
pochopením, když jsme jim ří-
kali, že jdeme na hřeben? Za chví-
li nám to došlo. Stavění stanu ve 
vichřici, patnáctihodinový bivak, 
neustálé odkopávání sněhu, který 
nás zasypával, a nakonec sestup la-
viništěm, který nám zpříjemnilo ně-
kolik menších lavin… Obrovský 
zážitek, poučení, ale hlavně první 
zkušenost se sněžnicemi. Ale určitě 
to jde i líp.

Odkud se to vzalo?

Sněžnice, tisíce let používaná po-
můcka, která vznikla a vyvíjela se ze-
jména v mrazivých oblastech Severní 
Ameriky, zažívá v dnešní době hvězd-
ný comeback. Vzpomínám si na svoje 
vlčácká léta, kdy jsem po tunách hltal 
knížky o zálesácích a lovcích kožešin, 
kteří v Kanadě přes zimu decimovali 
populace ondater, bobrů a dalších hu-
ňatých tvorů. Tam jsem o nich poprvé 
četl a představoval si dobrodružnou 
romantiku plahočení se zasněženým 
severem.

Naštěstí dnes sněžnice zdaleka neplní 
jen funkci zpříjemnění nutného pře-
sunu hlubokým sněhem, naopak, lidé 
se dobrovolně a rádi vrhají vstříc ne-
známým končinám zimní přírody 
a každoročně je těchto bláznů s bi-
zarními kusy plastu na nohách čím dál 
víc. Jejich využití je totiž neskutečně ši-
roké: počínaje běháním přes pracovní 
pomůcku pro všechny, které jejich po-
volání posílá do zimního terénu, až 
po nezbytnost pro freeridové snow-
boardisty, kteří si chtějí svůj sjezd za-
sloužit výstupem.

Jak to funguje?

Pojďme se na sněžnice podívat trošku 
blíž. Celé jejich kouzlo spočívá v jed-
noduchém fyzikálním principu. Vše 
závisí na velikosti plochy (sněžnice), 
kterou působí dané těleso (člověk) na 
povrch (sníh). Čím je větší je plocha, 
tím menší je tlak, kterým působíme 
a kvůli kterému se boříme do sněhu. 
Genialita sněžnic tedy spočívá v tom, 
že jejich plocha je dostatečně velká 
na to, abychom se moc nebořili, ale 
zase ne tak velká, aby hrozil každým 
krokem držkopád kvůli zakopnutí.

S kmenem či oddílem na netradiční zimní radovánku

Zimní nádhera
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Z čeho to je?

Co se týče materiálů, existují tři zá-
kladní typy sněžnic.

• Dřevěné – sněžnice vyráběné podle 
„původní receptury“, kdy je rám zho-
toven z ohýbaného dřeva a výplet pro-
veden z kožených řemínků, dnes spíš 
syntetických. Vázání často bývá pojato 
tradičně (šněrování, kožené řemínky se 
sponami a podobně).

• Plastové – celoplastová konstrukce 
s velkým množstvím stabilizačních 
a protiskluzových hrotů, na kterou je 
nasazeno rychloupínací vázání, jsou 
hlavními přednostmi tohoto typu. 
Tyto sněžnice často umožňují fi xování 
plochy sněžnice k chodidlu.

• Kovové – kompromis mezi oběma 
výše popsanými typy. Na většinou hli-
níkovou konstrukci se syntetickým 
výpletem je posazeno rychloupínací 
vázání.

Které vybrat?

Podle použití by se daly sněžnice roz-
dělit opět do tří kategorií.

• Rekreačně chodecké – levnější sku-
pina sněžnic, která bude vyhovovat 
všem, kteří mají slabost pro ne-
náročné jednodenní výlety zasněženou 
krajinou; kvalita a zpracování sněžnic 
odpovídá těmto nárokům.

• Turistické – bytelné sněžnice, kte-
ré jsou uzpůsobeny pro surové za-
cházení, určené do těžších podmínek 
vysokých hor. Nezklamou ani při ně-
kolikadenních zimních přechodech 
hor, kdy člověk táhne na zádech 
25 kilo, jejich plocha je totiž větší.

• Běžecké – asymetrické, lehké sněž-
nice s úzkým profilem, který sice 
dělá běh velice komfortním, bo-
hužel díky menší ploše se sněžnice 
více boří.

Prostě to musím mít!

Je mi jasné, že po přečtení tohoto 
článku sněžnice prostě chcete. Tak-
že jak na to? Nejjednodušší je prostě 
zajít do nějakého outdoorového ob-
chodu, kde se dají buď přímo kou-
pit, nebo pokud prodejna provozuje 
půjčovnu, za celkem rozumný peníz 
půjčit. Cena sněžnic se pohybuje od 
1 300,–, solidnější od 2 000,–. Půj-
čovné bývá od 80,– za den, ale může 
se vyšplhat i na dvojnásobek. Sněž-
nice vyrazíte vyzkoušet, nasbíráte pár 
zkušeností a potom už nic nebrání 
tomu zmobilizovat kmen, sehnat cha-
tu v horách, nechat lyže a běžky doma 
a vyrazit na možná trošku netradiční 
roverskou akci. 

Michal Dobeš – Šakal (20 let), Brno

Foto: archiv autora

ZÍTRA 
ODCHÁZÍME
BĚHEM KOMUNISTICKÉ TOTALITY 

EMIGROVALO Z ČESKOSLOVENSKA, 

DOBROVOLNĚ ČI NEDOBROVOLNĚ, 

VÍCE NEŽ ČTYŘI STA TISÍC LIDÍ. 

JAKÉ BYLY JEDNOTLIVÉ PŘÍBĚHY 

TĚCHTO LIDÍ? JAKÉ BYLY OSUDY 

JEJICH RODIN?

AUTOŘI VÍTĚZNÝCH PRACÍ 

BUDOU OCENĚNI: 

1. MÍSTO – 5 000 KČ   

2. MÍSTO – 3 000 KČ    

3. MÍSTO – 2 000 KČ    

VĚK TVŮRCŮ: 15–20 LET    

UZÁVĚRKA: 7. 2. 2011

WWW.PRIBEHYBEZPRAVI.CZ    

WWW.RESPEKT.CZ

STUDENTSKÁ 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
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ROK NA AMERICKÉM ZÁPADĚ

Jistě jste o nich už někdy slyšeli 
– o lidech, kteří se rozhodnou dát na 
jeden rok vale své rodné zemi a vy-
pravit se někam do zahraničí. I já 
jsem si jednoho srpnového dne za-
balil do ranečku pár buchet, roz-
loučil se s tatínkem, zaplakal s ma-
minkou a vydal se strávit svůj školní 
rok v USA.

Tehdy jsem ještě netušil, co mě 
přesně čeká – rok plný stesku po 
domově a naříkání si nad ubo-
hostí místních poměrů, ale také rok 
plný neopakovatelných zážitků, se-
tkávání se zajímavými lidmi a uvě-
domování si toho, jak moc se ten 
dnešní globalizovaný svět přece jen 
v mnohém různí. Věděl jsem jen to, 
že budu bydlet v jisté hostitelské ro-
dině a že tam budu chodit do ško-
ly. „To bude nějaká strašná řiť,“ po-

znamenal natvrdo jeden z mých pří-
buzných poté, co jsem mu oznámil, 
kam se chystám.

Americký zapadákov

Podle pravidel programu World Ex-
perience, se kterým jsem se do za-
hraničí vydal, totiž vůbec nelze ovliv-
nit, kam se člověk dostane. Uchazeč 
vyplní obsáhlou přihlášku o sobě, své 
osobnosti, zájmech a podobně a ta je 
potom rozeslána všem hostitelským ro-
dinám, které jsou do programu v dané 
zemi zapojeny. Rodiny si vybírají stu-
denty podle těchto přihlášek – tím se 
má zaručit, že si rodina se studentem 
bude co nejvíce rozumět a nestane se 
například, že by do přísné a spořádané 
katolické rodiny dorazil satana vzý-
vající death-metalista.

Já jsem byl vybrán osmičlennou (dva 
rodiče a šest dětí) rodinou žijící ve 
městečku Ronan ve státě Montana na 
severozápadě USA. Už to, že v rodině 
bylo šest dětí, byl pro mne, jakožto je-
dináčka, docela velký šok, ale nakonec 
jsem to přežil. Hezky se o mne starali 
a poskytli mi na rok domov. Stal jsem 
se členem rodiny se všemi právy a po-
vinnostmi, které se často podstatně li-
šily od mé české rodiny. I to přispělo 
k pozitivní a obohacující zkušenosti 
z celého pobytu.

Ronan, Montana – pravý americký zá-
pad. Ale rozhodně ne takový západ, 
jaký bychom si představovali z mayo-
vek či ze slavné knihy On the Road Ja-
cka Kerouacka. Dnes se jedná o západ 
kultivovaný a civilizovaný, i když opro-
ti zbytku Ameriky stále poněkud za-
ostalý. Platy jsou zde nižší, což je ale 

Medvědova cesta za oceán s programem World Experience
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vyrovnáno nižšími životními náklady. 
Nenaleznete zde příliš mnoho boha-
tých lidí, žijí zde buďto farmáři anebo 
střední třída. A pokud zde někoho bo-
hatého uvidíte, většinou pouze vlastní 
v některé z hezkých lokalit dům, kam 
se jezdí v létě rekreovat. Nemocnice, 
asfaltované cesty i jiné civilizační vý-
dobytky tu však rozhodně jsou, i když 
o tom obyvatelé východního pobřeží 
i dnes pochybují.

Problémy v rezervaci

Celá oblast kolem Ronanu a dal-
ších měst se nachází na území in-
diánské rezervace Flathead Indian Re-
servation. Narozdíl od většiny ostat-
ních rezervací, které jsou vyhrazeny 
pouze indiánům, neboli tzv. Native 
Americans, abychom byli politicky ko-
rektní, a ostatní jimi mohou pouze 
projíždět, je tato rezervace otevřená 
i bílému a jinému neindiánskému 
obyvatelstvu. A ačkoliv se na první 
pohled zdá, že běloši a indiáni vedle 
sebe žijí bez větších problémů, ve sku-
tečnosti to mezi nimi často zaskřípe.

Kořenem problémů je systém jakéhosi 
dvojvládí, které v této rezervaci pa-
nuje. Na jedné straně jsou zde ofi -
ciální americké úřady, na druhé po-
tom tzv. tribe, čili kmen, konfederace 
indiánských národů Salish a Kootenai, 
jehož moc je omezena pouze na in-
diánské obyvatele rezervace. Zatímco 
neindiánští občané mají povinnosti 
a práva vyplývající ze zákonů federál-
ních a státních, členové kmene k to-
mu mají ještě povinnosti a práva ur-
čované jejich kmenovou vládou, která 
také může povolit výjimky ze zákonů 
platných pro ostatní obyvatele (a to-
hoto práva v hojné míře využívá).

Dochází pak k situacím jako tato – bě-
loch něco ukradne v obchodě, je chy-
cen a putuje před okresní soud. Ten 
mu vyměří pokutu a pošle ho třeba 
na rok do vězení. Týden nato ukradne 
člen kmene v úplně stejném obchodě 
tu samou věc. Také je dopaden, jen-
že jakožto člen putuje ke kmenovému 

soudu. Tam mu za stejný prohřešek 
řeknou jen něco ve smyslu „tytyty, už to 
nikdy nedělej“ a pustí ho domů. A při-
tom oba žijí ve stejném státě, ve stej-
ném městě. 

„Je to opravdu nefér a chceme, aby se 
toto změnilo,“ říká k tomuto pro-
blému Connie, má hostitelská matka. 
Na druhé straně je však úplně odlišný 
pohled indiánů: „Toto byla odjakživa 
naše země, pak přišli bílí lidé a nechali 
nám jenom tento kousek území. Pokud 
se jim naše pravidla nelíbí, ať odejdou 
mimo rezervaci.“ To ovšem není tak 
jednoduché, i bílí mají k tomuto úze-
mí vztah: „Má rodina zde žila od za-
čátku dvacátého století, je to můj do-
mov,“ říká Nancy Grisamer, má hos-
titelská prababička. Rozsoudit tento 
věčný spor je opravdu téměř nemožné 
a nejspíše se bude táhnout ještě ve-
lice dlouho. 

Skauting ano, ale jen tak 
okrajově

Měl jsem to štestí, že jsem žil v ro-
dině, jejíž otec byl vedoucím jednoho 
ze dvou ronanských skautských oddílů. 
Oba mí hostitelští bráchové byli čle-
ny tohoto oddílu. Já jsem oddílové ak-
tivity jsem pravidelně navštěvoval a za 
ten rok se stal jakýmsi „zahraničním 

členem“.

Chlapecký skauting v USA je zastře-
šován organizací Boy Scouts of Ame-
rica, ovšem obsah a forma činnosti se 
od sebe v jednotlivých státech dosti 
liší. Budeme se tedy věnovat hlavně 
skautingu v Montaně. Úplně běžnou 
praxí zde je, že skautské oddíly jsou 
přidruženy k jiné místní organizaci 
– jedná se především o kostely růz-
ných církví, různé kluby apod. Ne-
závisle fungující oddíly jsou spíše vý-
jimkou. Náš oddíl, Boy Scout Tro-
op 1956, byl součástí místního mor-
monského kostela.

Skauting byl tak jakýmsi doplněním 
výchovy mladých mužů v duchu 
mormonské církve. Téměř všichni 
kluci ve věku 11 až 17 let, kteří na-
vštěvovali tento kostel, byli zároveň 
členy oddílu. A zároveň všichni čle-

nové oddílu byli členy Církve Ježíše 
Krista Svatých Posledních Dnů (tzv. 
Mormoni). Výhodou tohoto pro-
pojení bylo, že oddíl nikdy netrpěl 
nedostatkem členů a měl pevnou ma-
teriální základnu. Nebyl problém 
s docházkou ani s nedisciplinova-
ností. Nevýhodou zase byla nepříliš 
velká motivace jak členů, tak ve-
doucích k pořádné oddílové čin-

Welcome to Ronan
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nosti. Skauting byl mnohými členy 
oddílu vnímán jako jakási povinnost 
a přirozená součást toho, že jsou čle-
ny církve. Vnímání zapojení v oddíle 
jako něčeho, co dělám, protože mne 
to baví, nebo protože tam mám ka-
marády, bylo mezi místními skauty 
v menšině. Vedoucí také nebyli pří-
liš nuceni vyvíjet atraktivní program 
– členy měli v oddíle automaticky.

Honba za odborkami

Hlavní náplní programu je lov tzv. 
Merit Badges, tedy odborek. Podle po-
čtu dosažených odborek a jiných kri-
térií je každý skaut ohodnocen jistým 
„stupněm“: na začátku je pouhým 
Tenderfoot – naše nováčkovská – a po-
stupně pokračuje přes Second Class 
a First Class. Snem každého skauta má 
být dosažení stupně Eagle Scout, což 
se ale povede jen málokomu. Ti, kteří 
tohoto ocenění dosánou, pak získávají 
úctu a obdiv skautské i neskautské ve-
řejnosti, píše se o nich v novinách 
a je na ně pohlíženo jako na někoho, 
kdo si zaslouží respekt. Pokud se se-
tkáte s americkým skautem (a jste 
také skaut), první, tak na co se vás ze-
ptá, bude, kterého stupně jste již na 
své cestě skautingem dosáhli. Všich-

ni pak nevěřícně kroutili hlavou, když 
jsem jim vysvětloval, že v Česku se ta-
kovéto stupně nevedou, a pakliže jsem 
se jim nedejbože pokusil vysvětlit 
princip naší stezky, většinou jsem se 
nesetkal s pochopením.

Oddíl se scházel každou středu večer 
u kostela a činnost se většinou odvíjela 
od plnění nějaké odborky. Když si celý 

oddíl dělal cyklistickou odborku, jez-
dili jsme místo schůzek na kole na vý-
lety. Když se dělala práce s busolou, 
chodilo se do lesa na azimuťáky. Vý-
pravy se téměř žádné nekonaly, ne-
počítám-li občasné výlety pro parohy 
do místní bisoní obory, kterými si čle-
nové oddílu vydělávali na tábor, a jed-
no přespání na farmě ve stodole. Já 
jsem se bohužel na tábor podívat ne-
mohl, jelikož náš oddíl se na něj vy-

pravil až poté, co jsem z USA odletěl 
zpět do Česka. Zato jsem se podíval na 
tábor našeho pražského oddílu a mu-
sím říci, že mi byl asi o něco milejší, 
nežli tábor americký.

Úžasná zkušenost

Celkově je roční pobyt v USA opravdu 
úžasná zkušenost. Naučil jsem se bez-
vadně anglicky, odvezl jsem si spous-
tu zážitků a také mi to obrovsky roz-
šířilo obzory a povědomí o tom, jak 
dnešní svět funguje. Cenově mne to 
vyšlo na 5 400 USD + letenka + ko-
lem 500 USD na další náklady. Pokud 
byste měli tu možnost (a tu má dnes 
v podstatě každý), nelitujte ztraceného 
roku u nás a vydejte se na zkušenou do 
zahraničí, nebudete toho litovat! 

Jan Kaczor – Me2d (18 let), Praha

Foto: archiv autora

VÝSLEDKY:

Rychlodort

Konzerva mandarinek, sladká smetana, puding bez vaření, dortový korpus

Smícháme mandarinky i se šťávou se smetanou a pudingem, dobře promícháme 
a vzniklou směs nalijeme na korpus. Necháme půl dne odležet. 

Programy zajišťující roční 
pobyt na High School v USA

World Experience
– moje osobní zkušenost
– http://www.volny.cz/

world.experience/
– $5.500 + letenka

– měsíční kapesné $100 z dotací

Center for Cultural Interchange
– http://www.czech-us.cz/

– $4.775 + letenka
– možnost výběru umístění za 

$500

Study Point
– http://www.studypoint.cz/

– kolem 100 000 Kč 
(dle data přihlášení)

- možnost výběru umístění za $600

Na výletě
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To světlo ve tmě 
svítí a tma je 

nepohltila.
Jan 1, 5
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