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ÚVODNÍK

Stanovy Junáka mluví na několika mís-
tech o povinnosti pomáhat a ochraňo-
vat přírodu, stejně jako o  tom, že po-
byt v  přírodě je jednou ze skautských 
výchovných metod. Jsme tedy přímo 
zavázáni mít s tím krásným a tajemným 
prostředím, ve kterém se pohybujeme, 
dobrý vztah. Jak se zdá, minimálně jed-
nu povinnost coby skauti tedy máme 
radostnou. Vždyť kdo by si neužíval 
všechna ta putování krajinou, pečová-
ní o studánky, večerní zapalování ohně 
a táboření všeho druhu!

Příroda nám ale nenabízí jen jakési „po-
zadí“ pro naše kratochvíle. Je zdrojem 
surovin, které nezbytně potřebujeme 
k životu, může být také studnicí krásy 
a  je v ní obsažena moudrost a  víra. Je 
tedy dobré chápat ji jako důležitou sou-
část svého života, dát jí v něm prostor, 
snažit se ji poznávat, vnímat ji.

Jednou z  cest, jak na to jít, je tvoření 
v  krajině a  s  krajinou (Příroda hledáč-
kem tvořivosti) nebo jiné aktivitky, které 
zvyšují citlivost a vnímavost (Vnímavky 
aneb Ostření smyslů). Skrze E. T. Setona, 
jednoho z „otců zakladatelů“ skautingu, 
bude řeč i o woodcraftu, který si přiblí-
žíme ohniveckým obřadem (Romantika 

čtyřnásobného zákona). A od woodcraf-
tu už není daleko k indiánům, takže vý-
zvy v tomto čísle mají indiánského ducha 
(Výzvy v  přírodním hábitu). Rozhodně 
tam najdete takové, které budou pěkný 
hec, a my se těšíme, že se o snímky z je-
jich plnění podělíte také s čtenáři! Aby-
chom při tom všem byli pěkně v suchu 
(i když někdy trocha deště a mrazu neza-
škodí), přinášíme i článek o předpovídá-
ní počasí (Počasí pro kočku).

Tím tipy na činnost ale nekončí: v létě 
můžete vyrazit na proslulý zážitkový 
kurz FONS, vyrobit si termoobal na 
láhev či vyrazit jako dobrovolník do 
některého ze skautských center (Dob-
rovolnictví v Pyrenejích). Inspirovat by 
vás mohly i  odpovědi na naši anketní 
otázku (Zážitky v  přírodě) nebo velký 
rozhovor s estetikem Karlem Stibralem 
(Chránit přírodu pro krásu).

Protože víme, že většina z vás tráví svůj 
skautský čas pomáháním u oddílu, zří-
dili jsme novou rubriku Oddíl, která 
vám k  tomu chce dávat užitečné rady 
a tipy. Tentokrát to bude o tom, k čemu 
jsou dobré zážitky nekomfortu (Za hra-
nicí pohodlí) a  vaření venku (Nejen) 
pro plná břicha).

Pokud pro přírodu sami či s  kmenem 
chcete podniknout něco užitečného, ale 
nevíte, co, podívejte se na Zelené dobré 
skutky. A  pokud jste mezi těmi, kteří 
mají studium na vysoké ještě před se-
bou a zvažují některý z přírodovědných 
oborů, doporučujeme rozhovor s Pájou 
Brettlovou (Zajímalo mě, jak ohebná je 
molekula DNA).

Nechybí ani pořádná dávka Kulturních 
střípků, tentokrát rozdělená na sekce 
„light“ a  „hard“. I  prokousat se tipy 
v „hard“ střípcích můžete pojmout jako 
pořádnou výzvu! Výzvami jsou nakonec 
prodchnuty i  články Kolik je hodin?, 
Outdoorová sekta na střeše světa nebo 
Jak na vodu. Pozornost si zaslouží ko-
nečně také povídka Láska na druhý po-
hled a nová rubrika Evžen radí. Určitě 
ji nepřehlédněte ani příště: v  časopise 
se totiž bude objevovat pravidelně, aby 
přinášela krátké příběhy ze světa lásky, 
dospívání, vztahů a intimity. 

A teď už přeji pěkné jaro, krásné zážitky 
a nové objevy spjaté s přírodou!

J.

Foto: Jakub Pejcal – Boby

RADOSTNÁ POVINNOST
Evropský rok dobrovolnictví 2011
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PODTITULEK

NADPIS
LAND ART JAKO ZKRÁŠLOVÁNÍ KRAJINY A BUDOVÁNÍ CITLIVOSTI K OKOLÍ

PŘÍRODA HLEDÁČKEM TVOŘIVOSTI

Termín land art, i  když už poměrně 
zdomácnělý, můžeme přeložit jako 
„umění země“ nebo „zemní umění“. 
Jde o  způsob tvorby, ve kterém se 
krajina stává výtvarným materiálem, 
součástí díla i místem prezentace. Při 
takovém tvoření nemá jít jen o  to, že 
někam ven umístíte nějaký předmět 
– neoddělitelnou součástí díla je to-

tiž příroda sama. Na rozdíl od jiných 
uměleckých artefaktů tím pádem dílo, 
které vzniklo v krajině, zůstává pone-
cháno svému osudu. To má i svůj myš-
lenkový rozměr: jako odkaz na pomíji-
vost lidského konání a koloběh života. 
Že nějaký takový výtvor vůbec existo-
val, tak dokáže zaznamenat nanejvýš 
fotografi e, video nebo vzpomínky lidí, 
kteří u toho byli.

V  tomto článku o  land artu vám chci 
nabídnout spíše myšlenky a otázky než 
přesné výtvarné návody, protože kon-
krétní inspirace jsou k nalezení snadno 
(zkuste si zadat „land art“ do interneto-
vého vyhledávače). Tedy: tím, že v pří-
rodě něco vytváříme a poukazujeme na 
ni, v sobě (a nejen v sobě) vzbuzujeme 

vůči přírodě a  našemu okolí citlivost. 
Nejdřív bychom si ale měli ujasnit, proč 
vlastně chceme v krajině něco vytvářet. 
Jaký k ní vůbec máme vztah? Je příroda 
jen prostor pro uplatnění tvůrčího elá-
nu, anebo i  pro něco, co by podtrho-
valo ráz krajiny či konkrétního místa? 
A chceme si ho jen tak ozvláštnit, nebo 
na něj také upozornit ostatní? Pojďme 
se nad tím spolu zamyslet…

Inspiruji se materiálem, 
který příroda poskytla

Každé místo vám nabízí jiné pro-
středky, jiný materiál. Někde najdete 
spoustu kamení vysypaného podél 
cesty, na podzim zase barevné listí. 

Umění se vždycky snažilo 
o reflexi světa kolem nás, 
ať už pozitivní nebo nega-
tivní. Tím, že se na některé 

jevy upozorňuje, se dostávají 
do širšího společenského 

povědomí.

Obr. 1
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Na jaře materiál pro tvoření přine-
se potok nebo řeka, v  zimě využije-
te sníh a  led, zamrzlý rybník či holé 
stromy. Náměty můžete načerpat z už 
vzniklých landartových děl, a  těch je 
na tisíce, ale také v samotné přírodě. 
Už jen tím, že v ní zvýrazníte nějakou 
plochu nebo tvar, v  očích druhých 
zvětšujete její význam – upozorňuje-
te na detail, kterého by si jinak nikdo 
nevšiml (obr. 1). Zkuste v tom duchu 
podniknout malý pokus, třeba v par-
ku s kamínky vyskládanými do něja-
kého ornamentu.

Chci ozvláštnit místo, 
které je mi blízké

Dokážete upozornit na nějaké místo 
tak, aby zaujalo i  lidi, kteří k  němu 
nemají žádný vztah? Může to být na-
příklad strom před domem, kde jste 
vyrostli, nebo v  parku, kam jste si 
chodili hrát, když jste byli malí. Ten 

strom je pro vás plný vzpomínek, ale 
druzí kolem něj chodí bez povšim-
nutí… Jak vyjádřit „paměť“ stromu? 
Jak odkážete na vzpomínky, které se 
k němu vážou (obr. 2)?

Chci reagovat 
na atmosféru místa

Existují místa, která mají svůj specifi c-
ký genius loci, zvláštního ducha. Někdy 
odkazují na pozoruhodnou historickou 
událost, jindy na nich nacházíme sto-
py lidské přítomnosti. Když je při své 
výtvarné akci zvýrazníte, můžete oživit 
minulost nebo zobrazit vztah panující 
mezi daným místem a konkrétním člo-
věkem-aktérem. I  sám člověk se může 
stát „materiálem“ poukazujícím na ně-
jaký příběh, který se k místu váže. 

Ve všech případech platí: tvořivosti se 
meze nekladou. Jen je dobré mít na pa-
měti, že uměním není krajinu jakko-

li ničit nebo znečišťovat, ale naopak 
okrášlit a zachovat. 

Veronika Výprachtická – Beruška 
(26 let), Praha

Foto: archiv autorky

Obr. 3

Obr. 2
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Stručná charakteristika: soubor do 
poetična laděných aktivit, které mají za 
cíl probudit pospávající smysly a nau-
čit se vnímat svět z neobvyklých úhlů

Prostor: venku (nejlépe rozhraní lou-
ka/les, ale stačí les)

Doba trvání: 2 hodiny

Materiál: do dvojice 1 pokladolovka 
(frisbee natřené na zlato), pro každého 
2 papíry A4, každý účastník svůj šátek, 
pro každého zrcadlo (dost velké, alespoň 
20 × 20 cm), pastelky, zvoneček, fl étna

Reflexe: průběžně v rámci každé akti-
vity – sdílení dojmů v malých skupin-
kách, nejčastěji ve dvojicích

Poznámky k průběhu: Vzhledem 
k neobvyklosti jednotlivých aktivit je 
třeba zabalit Vnímavky do symbolic-
kého rámce, který účastníkům umož-
ní odhodit dospělou vážnost a  po-
vzbudí je, aby se zapojili. Nejčastěji se 
používá legenda přesunu do alterna-
tivního vesmíru. Je důležité, aby prů-
vodce své roli věřil a bral ji důstojně.

Motivace: Účastníci se shromáždí na 
hezkém místě, slavnostně oblečený 
průvodce je přivítá a  pozve na cestu 
do jiného vesmíru. Požádá je, aby za-
vřeli oči, ozve se nějaký umělý zvuk 
(například zvoneček nebo pípnutí 
mobilního telefonu), všichni oči ote-
vřou a průvodce je uvítá na své plane-
tě plné zázračných věcí.

Aktivity

Třetí oko: „Byli jsme obdařeni dvěma 
očima, které nám umožňují vidět svět 
před sebou. Tím ale úplně pomíjíme 
to, co je za námi. A  tak teď ode mě 
dostanete dárek: třetí oko.“ Průvodce 

všem rozdá zrcátka a vyzve je, aby se 
rozdělili do dvojic a  společně hledali 
a ukazovali si nové pohledy na svět.

Píseň léta: Na pasece nebo louce se 
účastníci posadí do kruhu a zaposlou-
chají se do zvuků kolem. „Slyšíte tu 
hudbu? To je Píseň léta. Zkusíme ji za-
psat do not. Ještě předtím ale provede-
me speciální cvičení na špicování uší: 
přiložte si dlaně na uši a na 15 sekund 
si je zacpěte.“ Pak průvodce rozdá pa-
píry a  pastelky, každý si najde hezké 
místo a nakreslí „notový záznam“ zvu-
ků, který slyší (to může vypadat různě, 
notová osnova není povinností). Po-
tom si je účastníci v  malých skupin-
kách navzájem ukazují.

Větroskoci: „Teď vám předvedu vy-
stoupení s naší skupinou akrobatů. Jsou 
to speciální akrobati zvaní větroskoci 
a  jsou trénovaní na tanec vzduchem.“ 
Po těchto slovech vypustí průvodce do 
větru semínka, listy nebo jiné zajíma-
vě plachtící předměty, které si předtím 
našel. Poté vyzve účastníky, aby si také 
našli své větroskoky. Když jsou všichni 
připraveni, předvedou ostatním své ak-
robaty jednoho po druhém – ideálně 
z vyvýšeného „pódia“, třeba kamene.

Pokladolovky: „Máte rádi poklady? 
Na naší planetě je jich spousta. Tady 
mám speciální pokladolovku, která 
je k hledání pokladů určená.“ S těmi 
slovy průvodce vytáhne zlaté frisbee, 
hodí jej před sebe, a  kam dopadne, 
hledá poklady – může to být rost-
linka, kvítek, kámen… Potom rozdá 
pokladolovky do dvojic, ať účastníci 
zkusí něco najít sami. Ten nejhezčí 
poklad si mají schovat (samozřejmě 
pokud to není ohrožená květina), 
bude ho ještě potřeba.

Liliputí zahrádka: Průvodce dovede 
skupinku k pařezu přikrytému šátkem 

a upozorní je, aby byli potichu, proto-
že pod ním je zahrádka liliputů, ma-
lých plachých tvorečků. Proto je třeba 
je pozorovat jen kukátkem, které si 
každý vyrobí tak, že sroluje kus papí-
ru do trubičky. Průvodce sundá šátek: 
„Nejdřív najděte trubičkou správné 
místo, kam by se váš dar v  zahrádce 
nejlépe hodil. A  teď můžete své dary 
liliputům předat. Nezapomeňte, že se 
musíte dívat pořád skrz trubičky… – 
– Ale co to slyším! Dusání malých no-
žek! Liliputi přicházejí, podívejte… ti 
jsou ale maličcí. Nebudeme je dlouho 
rušit.“ Průvodce zahrádku zakryje šát-
kem. „Tak to byla liliputí zahrádka. 
Nemusíme naštěstí jako v pohádce če-
kat další rok, než se zase otevře. Všu-
de, kde můžete najít dary, můžete najít 
i zahrady, do kterých se budou hodit.“

Pasáček: „Někdy je hezké mít tři oči, 
jindy je příjemné chodit poslepu. Tahle 
krásná travička úplně vybízí k tomu, aby 
se po ní člověk bosky prošel!“ Účastníci 
si navzájem zavážou oči šátkem a  zují 
si boty. „Slyšíte tu hudbu? Někdo tu 
blízko hraje. Opatrně jděte za zvukem 
fl étny a vnímejte přitom zem, po kte-
ré jdete.“ Opodál stojí hráč na fl étnu, 
ke kterému účastníci míří. Průvodce 
přitom hlídá bezpečnost všech slepých 
chodců. Kdo dojde k fl étnistovi, sundá 
si šátek a čeká na ostatní.

Závěr: „Děkuji vám za hezkou pro-
cházku. Už je čas, abyste se vrátili zpět 
do svého vesmíru. Natáhněte ruce 
před sebe, udělejte dva kroky vpřed…“ 
(křupnutí větví) „Stroj se nám porou-
chal! Nemůžeme se vrátit… Ale to 
nevadí! Kouzelná procházka po tomhle 
vesmíru může trvat věčně. Ať jsme kde-
koli, pořád kolem sebe máme zázračný 
svět, i když ho někdy nevidíme.“ 

Anna Kšírová – Soptík (27 let), 
Liberec

HRAVÁ PŘÍRODNÍ PROCHÁZKA PRO MALÉ I VELKÉ

VNÍMAVKY ANEB OSTŘENÍ SMYSLŮ
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JAK JSOU NA TOM S OCHRANOU PŘÍRODY ROVEŘI NA ÚSTECKU

V  rámci své bakalářské práce jsem se 
pustila do výzkumu ohledně roverských 
kmenů v Ústeckém kraji a aktivit, kte-
ré provozují v  přírodě. Co si pod tím 
představit? Širokou paletu toho, co se 
dá podnikat venku: cyklistiku, lyžo-
vání, zimní pěší turistiku, kanoistiku, 
potápění, canyoning… Všem třinácti 
aktivním kmenům v kraji jsem poslala 
anketu, ve které jsem se mimo jiné pta-
la, jestli se pouštějí také do akcí, které 
mají co dělat s ochranou přírody. A prá-
vě o tom teď bude řeč.

Jak to dopadlo?

Určitě byste i  vy předpokládali, že vět-
šina kmenů odpoví „ano“. Taky já jsem 
si říkala, že snad aspoň polovina dotazo-
vaných během posledních čtyř let pro 
své okolí něco udělala. Ale výsledky jsou 
překvapivé: z třinácti roverských kmenů 
jich něčím určitým pomohlo k ochraně 
přírody (alespoň jednou) jen pět a osm 

ne. Trošku mě to zklamalo. V přírodě se 
přece neustále pohybujeme – a tak málo 
z nás jí dokázalo pomoct. Abych jen ne-
kritizovala ostatní, musím přiznat, že ani 
kmen, který s kamarádem vedu, za ce-
lou tu dobu nepřetvořil své nápady v čin 
(i když v tom nejsme na Ústecku sami). 
Ovšem už pryč od negativ: pojďme se 
podívat tam, kde se nezahálelo.

Roveři z  Děčína například čistili řeku 
Kamenici, opravovali mosty v  okolí 
a hlídali sokolí hnízdo. Krom toho li-
kvidovali křídlatku, což je rychle se roz-
šiřující invazní rostlina, která vytlačuje 
původní rostlinné druhy. V  ostatních 
roverských kmenech je časté uklízení 

černých skládek a odstraňování náleto-
vých porostů a  naplavenin na březích 
řek. Některé roverské kmeny vysazují 
v  rámci závodů pořádaných pro rove-
ry a  rangers stromky – je fajn zapojit 
lidi do práce, když už jsou tu. Teplický 
kmen byl ve Šťovíku (občanské sdruže-
ní v  Teplicích) na přednášce o  biopo-
travinách a  ekologickém zemědělství. 
Také ekologicky zaměřená schůzka má 
svůj „náboj“: nezaškodí si pozvat třeba 
nějakého externistu, aby vám povyprá-
věl o ochráncích přírody nebo nějakém 
přírodním procesu ve vašem okolí.

Co můžete udělat vy?

Naše středisko má například dobré 
kontakty se Správou CHKO České 
středohoří a oni sami nám často posíla-
jí různé nabídky. Některých využil náš 
skautský oddíl Šipka, když opravoval 
naučné stezky Lovoš a Boreč: malovalo 
se turistické značení, betonoval se pod-
stavec pro informační tabuli a podob-
ně. Obvykle nám za to z CHKO „nutí“ 
nějaký peníz, protože vykonanou práci 
musejí odepsat z účetnictví a mají na to 
vyčleněné fi nance. Jako roverská brigá-
da to určitě není k zahození.

Vás podle mě také nikdo neodmítne – 
jen málo lidí dnes dobrovolně někam 
přijde s tím, že chce něco pro své okolí 
podniknout. Stačí se ptát: zajít za správ-
cem turistické chaty, lesníkem, staros-
tou obce… Vždycky to nějak jde. Příro-
da nám nabízí mnoho, a tak je potřeba 
jí to určitým způsobem vrátit.

Díky všem vůdcům roverských kmenů, 
kteří mi pomohli ve výzkumu. Ať se jim 
rovering daří, a nejen jim! 

Hana Týnková – Haňour (21 let), 
Lovosice

Foto: Petr Jansa – Inženýr

VRACET PŘÍRODĚ, CO NÁM NABÍZÍ

Roveři čistili řeku, 
opravovali mosty, likvidovali 

křídlatku. Je dobré využít 
schopných lidí, když už 

jsou tu.

„

“

Značení naučné stezky Boreč v Českém středohoří (skautský oddíl Šipka Lovosice)
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V OBŘADU K ZAHÁJENÍ OHNĚ SE ODRÁŽÍ IDEA WOODCRAFTU

ROMANTIKA ČTYŘNÁSOBNÉHO ZÁKONA

Je konec února a  tiše začíná jizerská 
noc. Světelný smog, který by nám ve 
městě nabídl jenom hvězdnou mlhu, 
sem nepronikne, a tak se zářivý vesmír 
může předvést ve vší parádě. V  údolí 
by nás touhle dobou už nevítal žádný 
sníh ani mráz, ale tady nahoře zima ješ-
tě tvrdošíjně odmítá skončit a  rozdává 
se, jak se jí zlíbí. A tak trochu prokře-
hle sledujeme, jak se pod tím uhranči-
vě křišťálovým nebem rozsvěcují čtyři 
fakule a náčelnický hlas recituje z dva-
nácti „světel“ Setonova čtyřnásobného 
zákona, vymyšleného právě pro takové 
chvíle. Než zalezeme zpátky do iglú, 
abychom tam přes noc ještě vymrzli, 
dlouho zůstáváme stát nad dohoříva-
jícími pochodněmi, které se postupně 
propadají do prašanu. Je to starý ob-
řad se starým kouzlem. Hledači lesní 
moudrosti ho znali už před sto lety.

Zkusme tedy na chvíli zabrousit do 
myšlenkových studnic woodcraftu, 
našeho sesterského hnutí, a  podívej-
me se, jak woodcrafterská obdoba 
skautského zákona vlastně vypadá. Er-
nest Th ompson Seton ji zformuloval 
ve Svitku březové kůry – knížce, kte-
rá má pro vyznavače lesní moudrosti 
podobný zakladatelský význam jako 
pro skauty Baden-Powellův Scouting 
for Boys. Možná Setonův čtyřnásobný 
zákon sami využijete při zapalování 
slavnostních ohňů (pokud to ještě 
neděláte), možná vám při nich taky 
poslouží jako dobrý podklad k deba-
tě. Pár návrhů na otázky k přemýšlení 
nabízíme na konci článku. Ale teď už 
nechme Setona, aby svůj rituál mohl 
konečně představit.

(vd)

Čtyřnásobný oheň

Toto je světlo krásy. Vyzařují z  něho 
tyto tři paprsky:

1. Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ. 
Není dokonalé krásy bez čistoty těla, 
duše a  jednání. Tělo je posvátným 
chrámem ducha, uctívej proto své tělo. 
Čistota prospívá především tobě, pak 
lidem kolem tebe a ti, kdož zachovávají 
tento zákon, skutečně slouží své zemi.

2. Buď silný. Rozuměj svému tělu a měj 
k němu úctu. Je to chrám ducha, a ne-
ní-li zdravé, nemůže být silné a krásné.

3. Ochraňuj všechny neškodné tvory 
pro radost, kterou dává jejich krása. 
Chraň stromy, květiny a obzvlášť dávej 
pozor na oheň v lese i ve městě.
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Toto je světlo pravdy. Vyzařují z něho 
tyto tři paprsky:

4. Považuj své čestné slovo za svaté. To 
je zákon pravdy a pravda je moudrost.

5. Hraj poctivě, neboť poctivá hra je 
pravda a falešná hra znamená zradu.

6. Buď pokorný. Uctívej Velkého Du-
cha a respektuj víru jiných, neboť nikdo 
nezná celou pravdu a každý, kdo pokor-
ně věří, má právo na naši úctu.

Toto je světlo síly. Vyzařují z něho tyto 
tři paprsky:

7. Buď statečný. Odvaha patří k nejvzne-
šenějším vlastnostem. Strach je u kořene 
každého zla. Neohroženost znamená sílu.

8. Mlč, dokud hovoří starší, a  proka-
zuj jim úctu i jinak. V době zkoušky je 
mlčení těžší než mluvení, ale nakonec 
bývá silnější.

9. Buď poslušný. Poslušnost je základní 
povinnost na cestě lesní moudrosti. Po-
slušnost znamená sebeovládání a  to je 
jádrem zákona.

Toto je planoucí světlo lásky. Vyzařují 
z něho tyto tři paprsky:

10. Buď laskavý. Vykonej aspoň jednu 
nezištnou službu denně – i kdybys měl 
třeba jen rozšířit štěrbinu v  místech, 
kde vyráží na povrch pramínek.

11. Ochotně pomáhej. Konej své povin-
nosti pro povznášející pocit, který dává 
služba, neboť člověk čerpá ze služby sílu.

12. Buď veselý. Raduj se z  toho, že 
žiješ – neboť každá rozumná radost, 
kterou můžeš získat nebo dát, je ne-
zničitelný poklad, který se zdvojná-
sobí pokaždé, když se o  něj rozdělíš 
s jiným člověkem. 

Foto: Jakub Pejcal – Boby

Co to znamená „uctívat své 
tělo“? Představíš si pod tím 

něco smysluplného?

Opravdu je vždycky nutné 
dodržovat čestné slovo? A proč? 
Jakou máš zkušenost s vlastní-

mi sliby?

Jak vypadá „doba zkoušky“, kdy 
je těžší mlčet než mluvit? Stá-
vá se ti někdy něco takového?

Zažil jsi už, že nezištná pomoc 
druhým ti přinesla nečekanou 
radost? Co z toho vyvozuješ?

Kde to vyšlo:
SETON, Ernest Thompson. 

Svitek březové kůry. 
Přeložil Miloš Zapletal. 

Praha: Leprez, 2004. S. 25–27.

 INZERCE

Nová ek
pro vodní  skauty a skautky

Nováček

Nováček: vše co správ-

né vlče potřebuje znát při 

vstupu do smečky.

NOVAČEK: Průvodce pro nové členy/členky oddílů. Sou-

částí je sešitek Nováčkovská zkouška v praktickém kapes-

ním formátu. Ve dvou variantách – suchozemské a vodní.

40kč 40kč
40kč

Nováček: vše co správná 
světluška potřebuje znát při 
vstupu do oddílu.

40kč

NováčekNoováváčáček
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Jelikož na rubriku výzev z  minulého 
čísla nedoputovala do redakce žádná 
odezva (roverská obec je zřejmě ve 
stadiu zimního spánku či v  kómatu), 
nabízíme jich tentokrát o něco širší pa-
letu. A protože aktuální číslo se věnuje 
přírodě, jsou i tipy tentokrát oblečeny 
do přírodně-indiánské tematiky. Ně-
které zvládnete snáze, jiné jsou dost 
zapeklité.

Můžete tak každopádně vaší kmenové 
činnosti dát zajímavý rámec. Zkuste si 
nad následující seznam sednout s  celou 
partou a  zapřemýšlet, do kterých výzev 
byste se mohli pustit společně. Plnit je jen 
v jednotlivcích také samozřejmě není beze 
smyslu, ale větší půvab má, když si dokon-
čení předsevzatých zkoušek můžete slav-
nostně vyhlásit třeba na společném „sně-
movním“ ohni. A možná si tak v kmeni 
založíte i vlastní systém „orlích per“, jak je 
ve svých knížkách popsal pan Seton.

Ne všechno budete moci zdokumen-
tovat fotografi cky, ale tam, kde to 
půjde, se na mailu kmen@skaut.cz dál 
těšíme na vaše obrázky (pokud chcete 
stihnout červnové číslo, tak pište do 
25. dubna). Ty nejlepší příště nebo 
přespříště rádi otiskneme, stejně jako 
invenční nápady na další výzvy. Tak 
hodně radosti při ověřování, co užiteč-
ného dokážete! 

TROUFÁTE SI V KMENI NA INDIÁNSKY LADĚNÉ ZKOUŠKY?

VÝZVY V PŘÍRODNÍM HÁBITU

• Chceš si vyzkoušet, jak lehce na-
šlapovali po zemi indiáni? Vydej se 
podle svého uvážení na několikakilo-
metrovou přírodní výpravu bez bot 
– samozřejmě do rozumně zvoleného 
terénu.

• Vyrob si soupravu na rozdělávání 
ohně třením dřev a rozdělej s ní oheň 
do dvou minut.

• Vyrob z přírodního materiálu fakuli, 
která vydrží hořet aspoň půl hodiny.

• Nauč se pracovat s  kosou a  pokos 
samostatně menší zarostlou louku, 
která to potřebuje (třeba na tábořišti).

• Vyřež z  jednoho kusu dřeva řetěz, 
který bude mít aspoň deset článků.

• Vyřež z vhodného dřeva takovou lží-
ci, vidličku i  nůž, abys s  nimi mohl 
opravdu jíst.

• Nauč se poznat podle hlasu čtyřicet 
ptáků.

• Nauč se po paměti najít na letní ob-
loze dvacet pět souhvězdí.

• Dovedeš určit v noci čas jen podle 
hvězd (například podle článku ze stra-
ny 47)?

• Sežeňte si s ostatními z kmene do-
statečně velkou látku a ušijte si týpí. 
Najděte do něj v  lese soušky vhodné 
jako tyče, obstarejte si povolení po-
kácet je a  opracujte je pro táboření. 
A když už budete spát v týpí, proč si 
do něj nevyrobit taky indiánskou po-
stel z vrbových proutků?

• Umíš předpovídat počasí, jak se 
o tom píše na stranách 11–12? Zřiď si 
na táboře malou meteorologickou sta-
nici, pravidelně zaznamenávej a  vy-
hodnocuj výsledky svých pozorování.

• Zasaď a  vypěstuj aspoň deset kusů 
rajčat, okurek, zelí, kapusty, květáku 
nebo salátu.

• Založ zeleninový záhonek, na kterém 
ti vyroste mrkev, červená řepa, kedlubny, 
ředkvičky, petržel, cibule nebo česnek.

• Naplánuj si dva týdny se zdravým 
jídelníčkem: jez jenom ovoce a zeleni-
nu, nic dalšího.

• Dokážeš uvařit litr vody bez kotlíku 
nebo jiné koupené nádoby? (O vaření 
s čistě přírodními pomůckami ti něco 
víc napoví stránky 20–21.)

• Zvládnete vaření bez hrnců a pán-
ví po dobu celé (víkendové) výpravy? 

Udělejte si rybu nebo maso, brambo-
ry, zeleninu a placky.

• Vyrob půl kila žaludové mouky 
a upeč z ní dort (vrstvu placek, které 
spojíš marmeládou).

• Dovedeš vydržet měsíc bez cukroví, čo-
kolády, zmrzliny a podobných sladkostí?

• Pohybuješ se mezi neslyšícími nebo 
se s nimi chystáš v budoucnu praco-
vat? Jednu ze Setonových indiánských 
zkoušek si můžeš převést s  poměrně 
praktickým dopadem i do moderních 
poměrů: nauč se znakovou řeč.

• A na závěr nejtěžší, ale taky nejlákavěj-
ší zkouška: vigilie. O roverském nočním 
bdění se hodně píše a mluví, ale kdo si 
něco takového opravdu zkusil? Často se 
vigilie dělávají jako zasvěcovací rituál při 
přijímání do roverského cechu, nicmé-
ně ani později na ně není pozdě. Máš 
dost odhodlání vyrazit od západu do 
východu slunce na opuštěné přírodní 
zákoutí a probdít tam u ohně celou noc? 
Naplň ten čas něčím, k čemu se běžně 
nedostaneš: přemýšlením o sobě, o své 
minulé i budoucí životní cestě, o svých 
blízkých. Čas od času takovou malou ži-
votní bilanci nezaškodí ani zopakovat. 

(vd)
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Byl krásný slunečný den. Julské Alpy sli-
bovaly krásné výhledy a naše parta se tě-
šila na ferratu Prisojnik. Během poledne 
se nad námi zatáhly mraky. Začalo hustě 
pršet, někde blízko zahřmělo a my jsme 
najednou byli vydáni napospas bouřce, 
přivázáni k  jisticím ocelovým lanům. 
Přestáli jsme to, ale horské počasí mně 
dalo na pamětnou. Možná by pomohlo, 
kdybychom se řídili lokální předpovědí 
a  kdybychom pozorovali, co se na nás 
na nebi chystá. Jak to poznat?

Ve vzduchu se pořád 
něco děje

Škoda, že nevidíme, jak kolem nás 
vzduch teče! Jak se vlní při každém vý-
dechu, zvedá se nad talířem s polévkou 
nebo prohřátou strání a noří se do hor-
ských údolí. Tomu, jak je ve vzduchu 
živo, ale můžeme pozorováním přijít na 
stopu. Klíčové jsou tři věci: oblaky, vítr 
a místo, kde se nacházím. V horách je po-
časí „zákeřnější“ a dynamičtější. Důležité 
je, že naše pozorování nemůže nahradit 
předpověď počasí, ale můžeme odhad-
nout jeho vývoj v  nejbližší době. Čím 
více postřehneme, tím je to zajímavější.

Oblaka

Zajímá nás především výška jejich základ-
ny nad zemí, jejich velikost, barva a vývoj 
v čase. Typů oblak jsou mraky, ale rozdě-
lují se do 10 skupin. Jejich podrobnější 
popis najdete v doporučené literatuře. Nás 
budou v tuto chvíli zajímat hlavně oblaka 
typu Cirrus, Cumulus a Cumulonimbus.

Cirrus (Řasa)

je tvořen krystalky ledu, protože vzni-
ká vynesením vlhkého vzduchu do výš-
ky 6–10 km na zemí, kde je teplota pod 
–30° C. Uměle se cirrus tvoří také za letadly. 

Neprší z něj, ale pokud má protáhlý, „uče-
saný“ tvar, někdy na konci s háčky, a na ob-
loze ho postupně přibývá, je to posel blížící 
se velké změny počasí související s přecho-
dem atmosférické fronty. Předznamenává 
teplou i studenou frontu (viz obrázek).

Cumulus (Kupa)

je oblak samotář. Vzniká izolovaně díky 
prohřátí zemského povrchu, například 
skály, zhruba 1–3 km nad zemí. Má 
podobu „květáku“; je v něm silné prou-
dění, a  proto „bublá“. Rychle se vyvíjí 
a ve vlhkém vzduchu může dorůst vel-
kých výšek – až 7 km. Pokud připomí-
ná velkou věž a roste, může se přetvořit 
v bouřkovou kupu – Cumulonimbus.

Cumulonimbus

je obrovský mrak, proto je ve spodní části 
velmi tmavý a hustý. Základnu má okolo 
1 km nad zemí a rozpíná se až do výšky 
10 km. Velmi často je spojen s bouřkou 
(pak má tvar kovadliny) a téměř vždy z něj 
intenzivně prší. Počasí se rychle ochlazuje, 
protože v bouřce cirkuluje vzduch půvo-
dem z 10 km nad zemí a fouká silný nára-

zový vítr. Cumulonimbus provází přecho-
dy front a v létě vzniká z tepla.

Blesk a hrom vznikají v jednom okamži-
ku, ale protože se světlo šíří mnohem 
rychleji než zvuk, vidíme nejprve blesk 
a teprve potom slyšíme hrom. Za 3 se-
kundy urazí zvuk přibližně 1 km. Bu-
deme-li počítat, kolik sekund uplyne od 
okamžiku, kdy vidíme blesk, do zaznění 
hromu, a tuto dobu vydělíme třemi, od-
hadneme, kolik km od nás bouřka je.

Fronta na maso, 
fronta teplá, studená…

Fronty nevěstí nic dobrého . Platí to 
i v meteorologii. Přesněji řečeno je fronta 
hranicí mezi dvěma vzduchovými hmo-
tami – studenou a teplou. Jak vznikají?

Spoiler: Vzduchové hmoty získávají 
teplotu a  vlhkost ze zemského povr-
chu. Různé části země se různě inten-
zivně prohřívají mimo jiné v  závislosti 
na  úhlu, v  jakém na něj dopadají slu-
neční paprsky, a dávají tak vznik různým 
vzduchovým hmotám. Vzduch je stále 
se svými frontami v pohybu, a proto do 
sebe narážejí či po sobě kloužou.

O POČASÍ SE BAVÍ JENOM NUDNÍ PATRONI A ANGLIČANI, NE?

POČASÍ PRO KOČKU

Během poledne se nad námi zatáhly mraky. 
Začalo hustě pršet, někde blízko zahřmělo a my jsme 

najednou byli vydáni napospas bouřce, přivázáni 
k jisticím ocelovým lanům.

„

“
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Je velmi důležité zmínit, že fronty směřu-
jí do oblasti, kde je nízký tlak vzduchu, 
a naopak se vyhýbají místům s tlakem vy-
sokým. Existuje jich více typů, ale soustře-
dím se na dva druhy: studenou a teplou.

Příznaky vývoje počasí

Znalosti o  frontách, oblacích, směru 
větru a místě, kde se nacházím, se dají 
využít pro odhad toho, co nás čeká 
v  příštích dnech. Pokud vítr fouká 
z východu, z oblasti Sibiře, je zpravidla 
studený a suchý, zatímco vítr od západu 
bývá teplý a prosycený vodou.

+ Zlepšování počasí
• Tlak vzduchu v posledních dnech se ne-
mění nebo pomalu a rovnoměrně stoupá.
• Obloha je tmavě modrá.
• Oblaka se tvoří dopoledne zejména 
nad kopci a  mají zhruba stejnou veli-
kost. Během dne jsou i  nad rovinami 
a k večeru se rozpouští.
• Kondenzační pásy za letadly se brzy 
rozpadají.
• Přes den fouká a na noc vítr utichá.
• Slunce zapadá při jasné obloze a brzy 
po západu vzniká rosa.
• V noci se výrazně ochlazuje.

– Zhoršování počasí
• Tlak vzduchu je nízký.
• Na obloze se objevují cirry, které houst-
nou, a postupně narůstá kupovitá oblačnost.
• Večer ani v noci se kupy nerozpouštějí.
• Západ slunce doprovázejí „červánky“.
• Po západu slunce padá slabá rosa.
• Vítr v noci neutichá.
• Kondenzační pásy jsou za letadly 
dlouho znatelné (cca hodinu).
• Je dobrá slyšitelnost, protože vlhký 
vzduch dobře nese zvuk.

Počasí se řídí takovými fyzikálními 
zákony, které z  principu nedovolují 
přesnou a  dlouhodobou předpověď 
jeho vývoje. Můžeme ho tedy pouze 
odhadovat. Se vzpomínkou na bouřku 
ve Slovinsku vám přeji, ať vás na va-
šich cestách a návratech provází slunce. 
Hlavně to v duši. 

(P.)

Doporučená literatura a weby:
DVOŘÁK, Petr. Atlas oblaků. Cheb: Svět křídel, 2001.

www.yr.no – satelitní obrázky celé Země
www.windguru.cz – podrobná předpověď pro ČR a Evropu

www.shmu.sk – předpověď pro SK
www.meteoalpin.com

Studená fronta
V létě s sebou přináší ochlazení a bouřky, v zimě například sněhovou 
kalamitu nebo třeskuté mrazy. Její postup je razantní a změna počasí 
náhlá. Doprovází ji kupovitá oblačnost. Po její přední straně stoupá 

teplý vzduch, který dává vznik bouřkovým mrakům. Směr jejího postu-
pu se značí modrými trojúhelníky. 

Teplá fronta
Je tvořena teplým vzduchem, který pomalu vytlačuje studený vzduch 

před ní. Její postup je velmi pomalý, protože teplý vzduch je lehčí než 
studený a klouže po něm do výšky. Její projevy jsou znatelné hlavně 

v chladné části roku. Oblaka nemají příliš rozlišitelné tvary, tvoří vrst-
vy, které se označují jako sloha (stratus).
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FONS Beníšky je roverský zážitkový 
lesní kurz se zaměřením na sebepozná-
ní, sebevzdělávání a  hledání životních 
cest v  souvislostech dnešního světa. 
Fons znamená latinsky pramen. Kurz 
FONS je tedy především hledáním 
pramene životní síly v  nás samotných 
a zdroje inspirace pro aktivní a tvořivý 
život.

První FONS se konal v roce 1991 a od 
té doby se stal inspirací pro celou řadu 
dalších kurzů. Co na jeho účastníky 
vlastně čeká? Jistou představu je mož-
né si utvořit na základě těchto několika 
stručných, ale výstižných hesel: překáž-
ky – tvořivost – příroda – hory – pot – 
sebepoznání – inspirace – společenství 
– rozhovory – práce – chalupa – hra… 
Úplně nejlepší je na kurz přijet a vše vi-
dět a zažít na vlastní kůži.

FONS probíhá na zajímavém, a hlavně 
krásném místě, na beníškovské chalupě 
a jejím okolí v Krkonoších. Jelikož toto 
místo a  jeho atmosféra hraje v  kurzu 
významnou úlohu, pojďme se na ně po-
dívat trochu blíž.

Dnes každý ví, co znamená slovní spo-
jení „duch místa“, latinsky genius loci. 
V  římské mytologii byl Genius loci 
duch či bůžek ochraňující určité mís-
to, v dnešní době má však tento obrat 
spíš význam specifi cké atmosféry dané 
oblasti. Pro mnoho programů probí-
hajících na kurzu, ale vlastně i pro čas, 
kdy se takzvaně „nic neděje“, je tento 
jev velice silný a důležitý. Duch místa 
zde totiž právě vyvolává zvláštní a hlav-

ně neopakovatelnou atmosféru. V čem 
celé kouzlo spočívá? Ve dvou prostých 
věcech: v chalupě a louce, na které stojí.

O chalupě

Chalupu, o které je řeč, najdete na kopci 
nedaleko Černého Dolu, v oblasti býva-
lých Sudet. Stála tam už koncem 19. sto-
letí a  byla majetkem rodu Bönischů. 
Místní lidé tam žili v poměrně drsných 
podmínkách, ale v souladu s okolní pří-
rodou. V  50. letech minulého století 
byla najata lesní správou a  později za-
koupena chalupníky – členy neformál-
ního roverského kmene Kruh , kteří se ji 
rozhodli ponechat v původním stavu, tj. 
bez elektřiny, bez tekoucí vody. Jediným 
zásahem bylo vybagrování rybníčku, ve 
kterém je při troše štěstí možné zahléd-
nout čolky a jiné vodní živočichy.

Louka, která chalupu obklopuje, by moh-
la být „ideálem krásy“ všech horských luk. 
Však jí také v loňském roce Správa Krko-
nošského národního parku udělila titul 
Miss louka. Leží na jižním svahu a roste 
na ní mnoho druhů lučních květin. Po 
celém obvodu je lemována zídkami z ruč-

ně posbíraných a naskládaných kamenů. 
Východní strana se otevírá do kraje, kde 
stojí další chalupy. Jinak je obklopena 
smrkovým lesem a jeřabinami. Výhled do 
krajiny je vskutku nádherný: spatřit mů-
žete Vrchlabí, Žalí i Černou horu.

Louce se dostává řádné péče po celý rok. 
I během kurzu se jistý čas věnuje jejímu 
kosení ručními kosami, zvláště v části ko-
lem chalupy. Snaha slovy toto jedinečné 
místo popsat se ovšem nevyrovná vlastní 
zkušenosti z pobytu zde. Není náhoda, že 
řada lidí, kteří toto místo navštívili a pro-
žili zde pár dní, se sem ráda vrací.

Eva Schiebelová (23 let), Praha

Foto: Jiří Vitinger – Sumec

O ROVERSKÉM LESNÍM KURZU A CHATĚ S GENIEM LOCI

FONS BENÍŠKY

Chatu se rozhodli 
nechat v původním stavu: 
bez elektřiny, bez tekoucí 
vody… Ke kurzu neodděli-
telně patří všudypřítomný 

„duch místa“.

„

“
Účastníci FONSu si užívají společně léta 
na beníškovské chatě
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Čas na program: Od večera (cca 
21 hod.) jednoho dne do odpoledne 
(cca 17 hod.) dalšího dne.

Cíl programu: Být citlivý ke krajině 
a  sobě. Také „vyjít ven ze skleníku“. 
(Myšleno po několika dnech z chalu-
py a jejího okolí.)

Pomůcky: Průhledné desky, připínáč-
ky, samolepky, provázky na vernisáž. 
Mapy podle počtu účastníků a  ještě 
více fotografi í. Připravené svačiny. 
Náležitosti na piknikové aktivity – 
velké archy papíru a malovací potřeby.

Průběh: V  předvečer je ve světle pe-
trolejových lamp připomenut duch 
krajiny a jeho moc. Hovoří se o člově-

ku jako o poutníku, o tom, proč lidé 
vycházejí na poutě a  co je možné při 
nich prožít. Je možné použít inspira-
tivní texty z  knih Sudetská pouť aneb 
Waldgang od Petra Mikšíčka nebo Kar-
patských her od Miroslava Nevrlého. 
Je nutné také zdůraznit samotu, to, že 
pouhá přítomnost dalšího člověka nás 
vede k hovoru, do jisté míry nás ome-
zuje (nemůžeme se vždy zastavit tam, 
kde chceme my, nemůžeme běžet, 
když se nám chce, stydíme se dělat „psí 
kusy“, které bychom si o samotě třeba 
zkusili, zkrátka se přizpůsobujeme).

Úkoly: Najít místo podle staré fotogra-
fi e a zachytit současnou podobu místa. 
A jde také o cestu – přinést, nakreslit, 
popsat, co nás cestou praští přes nos. 

Zájemce probudíme před východem 
slunce, jinak se rozcházíme po snída-
ni. Návrat mezi 14 a  16 hod. Ráno 
účastníky čeká osamělá cesta na místo 
dané starou pohlednici. Cíle je možno 
svobodně volit, na jedno místo mohou 
jít maximálně dva. S sebou si mohou 
vzít věci na psaní i malování. Setká-li se 
dvojice u cíle, může jit zpět společně.

Po návratu poutníky čeká piknik, 
lavor na omytí nohou, volná nabíd-
ka aktivit – frisbee, pétanque, bad-
minton, kytara, malování, kresba. 
Rozmisťují se přinesené výtvory. Pak 
proběhne vernisáž, účastníci mají čas 
na zhlédnutí toho, co se nedá rozvě-
sit, a také na společné sdílení zážitků 
z cesty. 

PUTOVÁNÍ

18kč35kč

SACCULUS: Karetní hra pro skautky 
a skauty. Za každý splněný bod stez-

ky získají k základnímu balíčku další 
rozšiřující kartu, hra se tak stává 

bohatší a zajímavější. V současné 
době jsou k dispozici již dvě 

rozšíření (pro 1. a 2. stupeň), 
připravují se další dvě.

 INZERCE
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JAK SE Z CHOMÁČE VLNY STANE PEVNÁ LÁTKA?

TERMOOBAL NA LÁHEV

1

3

2

4

5

1   Potřebujeme volný večer a přibližně 80 g80 g 
čisté a vyčesané ovčí vlny jakékoliv bar-
vy. Pracuje se s ní nejlépe na stole, na 
který položíme neklouzavou podložku do 
koupelny a ručník. Připravíme si ještě 
nádobu s teplou vodou a mýdlo.

2   Vlnu pečlivě rozložíme do podélných pru-
hů tak, aby přesahovala v každém směru 
alespoň o 15 cm láhev, kterou chceme 
obalit. Na první vrstvu pak položíme kol-
mo druhou vrstvu – na obrázku má žlutou 
barvu. Obě vrstvy musí být rovnoměrné, 
nikde nesmí být díry, a proto vlnu trochu 
z klubek rozpleteme a učešeme prsty. 
Tato fáze je velmi důležitá, protože urču-
je kvalitu a pevnost výsledné látky.

3   Až položíme druhou vrstvu, přikryjeme 
vlnu záclonou. Vytvoříme si v co nejteplej-
ší vodě hrst mydlin, přeneseme je na vlnu 
a velmi jemně ji přes záclonu hladíme. Na-
bereme další hrst mydlin a hladíme místo 
vedle. V tuto chvíli se vlákna obou vrstev 
začínají spojovat, a proto je potřeba vůbec 
na ně netlačit a dát jim prostor proplést 
se. Až ucítíme, že se vlákna spojila (při 
nadzvednutí drží spolu), můžeme při hla-
zení přitlačit. Pak vlnu otočíme na druhou 
stranu a zopakujeme postup: nejdřív při-
bližně 15 minut jemně a pak přitlačíme.

4   Pak se už pevná látka zkracuje a zhušťuje 
pomocí rolování v ručníku. Opět namáčíme 
do teplých mydlin. Stranu, kterou rolujeme, 
zkrátíme. Ve chvíli, kdy látka přesně obalí 
láhev kolem dokola a na délku zbývá látka 
na zabalení dna, skončíme s rolováním.

5   Látku vypereme ve vodě s octemvodě s octem, proto-
že mýdlo vlně škodí, a necháme několik 
hodin uschnout.

6   Nyní můžeme látku libovolně sešít (na-
příklad zadním stehem): nejdřív po delší 
straně…

7   … a pak i zespodu. Zde si můžeme pomo-
ci krátkým nastřižením látky.

8   U hrdla protáhneme pomocí jehly s širo-
kým uchem pásku, kterou budeme moci 
obal zavázat.

9   Hurá na cesty!

Vlna je krásný přírodní materiál! 
Pro  člověka má spoustu příjemných 
vlastností: je pevná, lehká a  udržuje 
teplotu. Přirozeně absorbuje vlhkost, 
a  proto je nehořlavá. Vlákna z  oveček 

merino navíc nekoušou a dělá se z nich 
kvalitní termoprádlo (vyrábí se mimo-
chodem i v Čechách).
Pracovat s vlnou je zážitek. Je příjemná 
na dotek, úžasně plastická a poddajná, 

proto je možné ji přetvořit v  jakýko-
liv tvar – od kuličky až po klobouk. 
Pro  své funkční vlastnosti se hodí 
na  cesty do  přírody – například jako 
termoobal na láhev.

Přeji vám hodně zdaru a zábavy. Budeme 
rádi, když nám fotku svého ručně vyro-
beného termoobalu pošlete do redakce! 

(P.)

6

8

7

9
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Cesta

Vše se povedlo, jak mělo, a tak na kon-
ci června nasedáme s  Ájou do letadla. 
Jsme trochu nervózní, ale nadšení pře-
vládá nad úzkostí. Po pár hodinách při-
stáváme v Barceloně a naše velké spo-
lečné dobrodružství začíná.

První tři dny trávíme v Barceloně. Léto 
teprve začíná, ale vedro je pořádné. Do-
mlouváme se se skauty z centra na čase 
našeho příjezdu a vyrážíme do Pyrenejí!

Griébal nám bere dech. Je to malá ka-
menná vesnička asi o  pěti baráčcích 
přímo pod Pyrenejemi, kterou skauti 
dostali od národního parku. Z  okna 
našeho pokoje máme krásný výhled na 
obrovskou přehradu. Také místní jsou 

velmi sympatičtí a  vesele nás vítají. 
Kromě nás tu je také jako dobrovolník 
Američan, Maďarky, Francouzky, Bel-
gičan… Dohromady tvoříme veselou 
grupu, která se za následující měsíc do-
konale pozná.

Práce ve skautském 
centru

Práce není těžká. Většinou dohlížíme 
na skupinky skautů, které sem jezdí na 
„tábor“. Nejsou to pouze družiny Špa-
nělů, ale třeba i Němců nebo Francou-
zů, protože Griébal je mezinárodním 
centrem. Procvičujeme si všechny své 
jazykové dovednosti, které nejsou na 
vysoké úrovni, ale stačí nám. Navzájem 
se doplňujeme v angličtině a španělšti-

ně. Mimo jiné také pomáháme s opra-
vou vesnice. Bouráme staré zdi a místo 
nich stavíme nové, stabilnější. Dláždí-
me cestu k záchodkům apod. Ostatním 
dobrovolníkům na střídačku vaříme. To 
je většinou docela sranda. Už jste někdy 
smažili šedesát palačinek?  Oblíbená 
je práce za barem – prodej limonády 
a kafe.

Některá odpoledne a večery máme do-
statek času na poznávání okolí, koupá-
ní se v přehradě, hraní her s ostatními 
dobrovolníky a jiné aktivity. Na celko-
vou skvělou náladu působí zdejší genius 
loci – jsme mimo civilizaci. Nejkrásněj-
ší jsou tu večery. Rudé slunce, odráže-
jící se v  přehradě, „zapaluje“ nedaleké 
vrcholky hor a ve vzduchu voní horské 
borovice.

ANEB JAK SI UŽÍT MĚSÍC PRÁZDNIN V MEZINÁRODNÍM SKAUTSKÉM CENTRU, 
V HORÁCH A MEZI NOVÝMI PŘÁTELI

DOBROVOLNICTVÍ V PYRENEJÍCH
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Ani nemusíš nikam chodit, 
vše vy ídíš v našem e-shopu.vše vy ídíš v našem e-shopu.
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100% skautský obchod

d td ttd t

Prodejna:
 Haškova 7, Praha 7
tel.: 773 294 840
obchod@junshop.cz
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Čas plyne rychle. Stále je co dělat. Po-
stupně jsme s  ostatními kamarádi stá-
le větší, neuvědomujeme si blížící se 
termín odjezdu. První odjíždějí holky 
z  Maďarska. Jejich poslední noc trá-
víme společně pod širákem na hřišti. 
A protože jsme ve Španělsku, popíjíme 
u toho sangríu.

Poslední týden chceme s Ájou věnovat 
horám. Máme naplánovanou trasu, 
jsme hrozně natěšené, ale plány nám 
překazí ohromná bouřka. Přes noc mu-
síme evakuovat čtyři stovky promoče-
ných skautů a další den uklízet vzniklé 
škody. Odjezd do hor odkládáme. Na-
konec to dopadá tak, že do nich vyrazí-
me na pouhé dva dny.

Návštěva místních 
velikánů – Pyrenejí

Pyreneje nás obklopí. Po náročném vý-
stupu nad kaňon Anisclo se nám roz-
prostřou jako na dlani. Jsou grandióz-
ní! Ke spánku se ukládáme mezi nízké 
remízky. Ukolébavkou je nám bučení 
krav, které nás doprovázejí při našem 
putování. V duchu se modlíme, aby nás 
nenašly. Opak je pravdou. Ráno se prv-
ní probouzí Ája. Vykukuje ze spacáku 
a  vesele oznamuje: „Beruško, koukej, 
koně!“ Vykukuji tedy také a popadám 
se smíchem za břicho. Nejsou to koně, 
ale krávy. Ája si nestačila nandat čočky.

Zřejmě jsme narazily na Kraví údo-
lí, protože kravky nás pronásledují na 
každém kroku. Naštěstí se ale nakonec 
přeci jen dostáváme z jejich „teritoria“. 
Dnes nás toho už moc nečeká, nebo si 
to alespoň myslíme. Před polednem při-
cházíme do vesničky Escuaín, kde nás 
má vyzvednout Alfrédo. Nemůžeme se 
mu však dovolat. Co budeme dělat? Ve 
vesnici je jen pár turistů. Zkoušíme sto-
povat. K naší smůle však všichni jezdí 
pouze směrem sem. Nezbývá nám než 
se vydat po silnici směrem k nejbližší-
mu městu. Nálada trochu klesá. První 
město je pěkně daleko a my se máme 
zítra vracet do Barcelony! Zachrání nás 
až policejní auto, které nás sveze přímo 
do centra.

Návrat domů

Další den nám zbývá jediné – rozloučit 
se. Po měsíci, kdy nám lidé i  samotný 
Griébal přirostli k  srdci, to není jedno-
duché. Byl to překrásný měsíc. Cestou 
do Barcelony moc nemluvíme. Koukáme 
z okýnka a rovnáme si své dojmy. Kdyby-
chom mohly, jely bychom určitě znovu!

Chcete se také vydat do 
zahraničí jako skautský 
dobrovolník?

Asi nejjednodušší cesta je přes European 
Scout Voluntary Programme (ESVP). 
Na  jejich stránkách najdete seznam 
a popis základen. Ne všechny informace 
jsou nové a kompletní, proto se nebojte 
vybrané základny požádat o  bližší info. 
Výhodou programu ESVP je proplácení 
cesty. Je třeba, aby vás „vaše základna“ za-
psala do seznamu lidí, které přijímá a kte-
rým se pak bude proplácet část cesty. Více 
na stránkách ESVP v sekci ESVP for sites.

Pokud si chcete být jistí, že všechno stih-
nete včas, začněte si zjišťovat informace 
co nejdříve (doporučuje se kolem Vánoc). 
Hodně záleží na zemi, kam jedete. Jižan-
ské národy přihlášky řeší jen několik mě-
síců předem, Angličané prý už v  lednu. 
Proto nezapomeňte na heslo „Buď připra-
ven“ a pošlete svou přihlášku brzy. 

Barbora Lemberková – Beruška (19 let), 
Pardubice

Alena Štvánová – Ája (19 let), Praha

Fotky z našeho pobytu:
http://beruska13.rajce.idnes.cz/
Spanelsko_2010_-_Staff_en_

Griebal_scout_centro

Informace o programu ESVP 
najdete na www.rovernet.eu. 

Další zajímavé nabídky můžete 
také sledovat na Křižovatce 

v sekci Mezinárodní.
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Debatovali jsme o  tom živě celý večer. 
Násilně se vzbudit v půl čtvrté ráno, ob-
léknout se do mnoha vrstev teplého oble-
čení, napít se čaje a  vyrazit na běžkách 
do třeskutého mrazu hvězdnaté noci. Na-
pnout všechny síly a vystoupat na Sněžku 
pokrytou ledem. Je to pro pár minut sví-
tání zbytečně náročná akce, nebo stojí za 
to ten malý zázrak východu slunce spatřit 
i za takovou cenu? Co nás vedlo k tomu 
vydat se do nepohody? Byli jsme všichni 
stejně silně odhodlaní? Najít motivaci 
rozhodnout se a  vstát bylo těžké a  naše 
parta se rozštěpila na dvě frakce: jedné 
výstup za ty útrapy zimy a  únavy stál, 
druhé ne. Motivace je z  psychologického 
hlediska úzce spojená s  tím, jaký způsob 
života si volíme. Podívejme se na to, proč 
by nás mohlo zajímat překonávání hranic 
svého pohodlí.

„Hlavně aby ti nebyla zima“

Slýcháme to často od našich maminek, 
babiček, tet a  tchyní. A  mají pravdu. 
Nemůžeme popřít, že je důležité být 
zdravý a  plný sil. Těžko se ale uzavřít 
doma jako housenka bource morušo-

vého do hedvábného kokonu a omezit 
si svět na území, kam se dostaneme 
v  plyšových papučích. Je třeba hledat 
rovnováhu v  pěstování jak jemné, in-
telektuálské a citlivé, tak i drsné, ošle-
hané a  pracovité pokožky, jak tvrdil 
nekonvenční fi losof Henry Th oreau. 
Nestačí mít jen znalosti a cit, je potřeba 
i schopnost obstát v nepříznivých pod-
mínkách, a to přírodních i životních.

Ze zkušeností z  překonání tělesného 
diskomfortu lze těžit také v dalších ob-
lastech života. Ptáte se, jak? Tím, že se 
v noci dokážu zmrzlá vyšplhat na Sněž-
ku, získávám odstup od svých běžných 
starostí, oprošťuji se od nich. Je uspo-
kojující vědět, že umím přežít i mimo 
teplou náruč civilizace, že se nemusím 
pokaždé schovávat před deštěm nebo 
zimou, že jim zvládnu čelit.

Sama jsem začala také myslet víc na 
nenadálé situace typu úrazu, ať už by 
potkal mě nebo mé kamarády. Pozna-
la jsem cenu (a tíhu) jídla a pitné vody, 
když si ho krajinou nesu na zádech 
sama. Přiblížila jsem se ke skromnosti, 
když jsem zjistila, které věci skutečně 

potřebuji k životu. O kousek blíž jsem 
měla i  k  pokoře, když jsem po temné 
noci zažila začátek nového dne.

O motivaci

Důvodů, proč se odhodlat vyrazit za 
hranice svého pohodlí, je tedy hned ně-
kolik. Přesto dá rozum, že rozhodnutí 
projít si podobnou situací není jedno-
duché. Jak tedy sebe nebo ostatní k ně-
čemu takovému motivovat?

Jako vedoucí oddílů jste se už určitě se-
tkali s tím, že na výpravu, kde má pod-
le předpovědi pršet, přijde jen zlomek 
z dětí, které by jinak ven jely. To se od-
víjí od momentálního stavu či věku va-
šeho svěřence a názoru rodiče, nicméně 
jejich rozhodnutí zvládnout špatné po-
časí můžete podpořit několika způsoby.

Za prvé s rodiči i dětmi mluvte o tom, co 
to přinese (dětem) dobrého, a  za druhé 
o tom, jaké nevýhody vznikají, když je člo-
věk odkázaný na své maximální pohodlí. 
Pokud jsou děti starší a podle obrázku bys-
te je zařadili do kategorie 3 nebo 4, pomá-
há, když si cíle, kterých chtějí dosáhnout, 
stanoví samy. Stejně tak je důležité učit je, 
aby samy sebe ocenily, že překonaly pře-
kážku. A pozitivně je motivuje i to, když 
patří do skupiny lidí se stejnými zásadami.

(P.)

Foto: archiv autorky

LED A MRÁZ – TO JE HAZARD!

ZA HRANICÍ POHODLÍ

Literatura:
MARCUS, Bess H. – FORSYTH, 

LeighAnn H. Psychologie 
aktivního způsobu života. 

Praha: Portál, 2010.

THOREAU, Henry David. Chůze. 
Praha: Dokořán, 2010.
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Psychologové někdy dělí proces životní změny 
na pět fází. Jednotlivé fáze se liší tím, jak je člo-
věk ke změně svého chování motivován. Po-
zornost si zaslouží, že toto schéma se dá vztáh-
nout na změnu člověčího chování obecně, ať 
už se jedná o  odvykání kouření nebo učení 
do školy. Důležité je, že žádný stupeň změ-
ny není stabilní a  trvalý, jak naznačují šipky. 
Když například pravidelně sportující člověk 
opět trochu zleniví, dostaví se pocity vlastní 
nedostatečnosti a neschopnosti. Uklidnit nás 
může to, že pokud dosáhneme pátého stupně, 
do první fáze už nikdy nesestoupíme. 

Co nám pomáhá měnit se

• Když se pro něco rozhodujeme, 
dáváme si někdy na jednu stranu 
výhody, prospěch nebo uspokojení, 
které od věci očekáváme, a  na dru-
hou nevýhody, těžkosti a komplikace. 
Obě skupiny pak pomyslně položíme 
na misky vah a počítáme, které bude 

patřit rozhodující slovo. Pokud se 
podobáme panáčkovi číslo 1 nebo 2, 
zpravidla víc vnímáme překážky a ne-
vidíme výhody.

• Pokud jsme k dané činnosti nuceni 
nebo se jí jen chceme někomu zalíbit, 
pravděpodobně si ji vůbec neužijeme. 
A už vůbec ji do budoucna nebudeme 

vyhledávat, protože sami necítíme její 
přínos.

• Občas si klademe příliš vysoké cíle, 
zažijeme pocit zklamání ze sebe sama, 
a  abychom se takovému pocitu vy-
hnuli, raději už nic nepodnikáme. Je 
dobré postupovat raději po malých 
krocích.

VLK Polojasno
Máš zataženo ve znalostech potřebných k vůdcovské zkoušce? 
Pojeď si rozšířit skautské obzory s vůdcovským lesním kurzem Polojasnovůdcovským lesním kurzem Polojasno!
Nemůžeme slíbit nebe bez mraků, ale můžeme pomoci mraky rozhánět. 

Uzávěrka přihlášek již 30. 4. 2011Uzávěrka přihlášek již 30. 4. 2011 více na http://polojasno.parvula.cz

RoverFest 2011 se blíží!
Festival českých roverských kapel

17. 6. 17–24 h
Praha, hudební klub EXIT Chmelnice
Vstupné 50 Kč

Těšit se můžete na kapely Sabra Cadabra, Žito, 
Skafandr, Night before the End a další jsou 
v jednání.

Instruktorský kurz Instruktorů 
Brno
Instruktoři Brno hledají účastníky 
do instruktorského kursu 9/2011-6/2012.

Je to cyklus přednášek a víkendů, 
na kterých předáváme své know-how k pořádání 
zážitkových kurzů. 

Chceš-li se inspirovat, jdi na www.instruktori.cz – výzva, 
zážitek, poznání.

POZVÁNKY
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Jak se najíst bez hrnců 
a pánví

Pokud s  oddílem vyrážíte na přírod-
ní akci a  chybí vám nádoby na vaře-
ní, nezoufejte nad smrtí hladem. Nic 
ještě není ztraceno: sama příroda vám 
poskytne všechno, co potřebujete. 
Nejjednodušší způsob vaření je na ka-
meni. Najděte si plochý kámen, který 
očistíte a  položíte na dva menší, aby 
uprostřed vznikl prostor. V  něm pak 
rozděláte oheň a za chvíli můžete péct 
maso nebo placky.

Další z  jednoduchých způsobů přípra-
vy jídla je chleba na tyči. Rozmícháte 
mouku s  vodou, aby vzniklo husté 
těsto, z  kterého uválíte dlouhý vále-

ček, a pozvolna ho asi v 25stupňovém 
sklonu namotáte na klacek. Takto při-
pravený rožeň zapíchnete šikmo k ohni 
a  pozvolna otáčíte, dokud se celý had 
neupeče. Stejně můžete připravovat 
maso nařezané na tenké plátky.

Pokud potřebujte převařit vodu nebo 
chcete připravit polévku, stačí vám 
větší nádoba z  březové kůry nebo tře-
ba nepromokavý vak. Naplňte ji vodou 
a mezitím v ohni rozpalte malé oblázky 
do ruda. Poté je vyjměte z  ohně kleš-
tičkami z  ohnutého prutu a  vložte do 
nádoby: během chvilky voda začne 
vřít. Postup opakujte tak dlouho, až se 
všechno pořádně uvaří. Když do vody 
přidáte zeleninu a  sušené maso, máte 
výbornou polévku.

Jeden z náročnějších, ale báječných způ-
sobů přírodního vaření je indiánská pec. 
V zemi vykopejte čtvercovou jámu o stra-
ně 50 cm a hloubce asi 30 cm. Na té stra-
ně, odkud nejčastěji vane vítr, vyhlubte 
do jámy zešikmený přístup. Dno jámy 
a její obvod vyskládejte velkými plochý-
mi kameny. Dále kameny naklaďte tak, 
aby nad jámou vytvořily vyšší půlkulatý 
strop. V peci je nutné ponechat dva ot-
vory: první je komínový, nemá být příliš 
velký a  leží šikmo nahoře proti druhé-
mu. Celou pec vymažte zevnitř i zvenčí 
silnou vrstvou jílu, která zamezí uniká-
ní tepla, až ji budete rozpalovat. Pak ji 
ještě obložte drny a rozdělejte v ní oheň 
– nejvhodnější jsou dubové větve, které 
vydávají velký žár. Poté, co jste za stálého 
přikládání pec rozpálili, z ní vymeťte uh-
líky a popel. A už můžete dovnitř vložit 
jídlo, které chcete upéct (koláč, chleba 
a podobně). Všechny otvory pečlivě utěs-
něte. Doba pečení pak samozřejmě závisí 
na druhu pokrmu a rozžhavenosti pece.

Je to jenom pár z řady způsobů přípra-
vy jídla v přírodě, ale věřím, že vám na 
vašich výpravách pomůžou a že s nimi 
užijete spoustu legrace.

Aleš Bárta – Akin-ni (37 let), 
Ústí nad Labem

Vaříme, abychom jedli?

Plná břicha účastníků výpravy či tá-
bora jsou sice dobrým předpokladem 
k  všeobecné spokojenosti, leč nemusí 
to být jediný cíl, který se rozhodneme 
vařením v přírodě sledovat. Vaření to-
tiž představuje dobrý nástroj i pro řadu 
dalších cílů, které jsme si ve výchově 
našich svěřenců vytyčili. Nemluvme teď 
tedy chvíli o vaření pro vaření (respekti-
ve pro ta plná břicha), ale o vaření jako 
promyšleném prostředku k  dosažení 
osobního rozvoje dětí. Odpíchneme se 
tedy od cílů.

VAŘIT V PŘÍRODĚ MŮŽE BÝT I DOBRODRUŽSTVÍ

(NEJEN) PRO PLNÁ BŘICHA
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Cíl: Rozvoj dovedností vytvářejících 
předpoklady pro pobyt v přírodě 

Pokud mluvíme o  pobytu v  přírodě 
jako celku, nenechme se ukolébat jen 
zaměřením se na vaření. Zkusme ho 
vnímat v souvislostech a s přesahy, kte-
ré nabízí. Tedy že samotná schopnost 
uvařit jídlo v přírodě je prázdný pojem, 
pokud nezahrnuje také schopnost najít 
dobré dřevo a  rozdělat oheň. A  tahle 
dovednost je neúplná zase tehdy, když 
neznáme příslušné zásady bezpečnosti 
nebo třeba udržování pořádku v  pří-
rodě. Tak bychom mohli pokračovat 
do nekonečna. V  důsledku tu máme 
komplexní aktivitu, která není nijak 
vzdálená od celkového vztahu dítěte 
k přírodě, možností, které nám příroda 
nabízí a vhodného chování nejen v ní, 
ale i k ní.

Cíl: Rozvoj týmové práce a spolupráce 

Ve chvíli, kdy se rozhodneme zařa-
dit do programu vaření, bychom měli 
zvažovat i formu, jakou to udělat. Jed-
nou z  možností je cesta týmové práce 
po jednotlivých družinách, která nám 
dovoluje se zaměřit na posílení spolu-
práce v partě a týmové řešení problémů. 
Družiny tak mohou mít za úkol kromě 
samotného vaření i  celkové plánování 
jídel a  nákupů. Hodí se pak podnítit 
družinu také k  rozdělení rolí a  zamyš-
lení nad samotným procesem práce 
v týmu. Naše úloha vedoucího je tu sice 
důležitá, ale spíše v podobě poradce či 
pomocníka někde na pozadí.

Cíl: Zlepšení kuchařských dovedností

Nezanedbatelným cílem je také zlepšit 
u svých svěřenců kuchařskou zdatnost. 
Vaření, kvalita jídla a  stravovací návy-
ky obecně se začínají v poslední době 
prosazovat jako velmi oblíbená témata. 
Můžeme to pozorovat v rozmachu de-
bat o biostravování nebo v plejádě ku-
chařských soutěží. A  tak není od věci 
této popularity využít a metodou „lear-
ning by doing“ rozvíjet u dětí nejen sa-
motný kuchařský um a kreativitu ve va-
ření, ale i zdravý přístup ke stravování.

Cíl: Hledání informací a práce s in-
formacemi

S  volbou cílů je možné zavítat i  do 
zdánlivě nesouvisejících oblastí. Při 
bližším pohledu ale zjistíme, že hledání 
receptů na internetu, volba toho vhod-
ného, výběr surovin a  přepočítávání 
množství ingrediencí je vlastně docela 
dobrou školou práce s  informacemi. 
A to platí, ať už mladí kuchaři použijí 
internet, kuchařky po babičce, ty nové 
z  knihovny nebo zkušené rady vlastní 
maminky.

Nebojme se tedy o  vaření v  přírodě 
přemýšlet s  jasnými cíli. Můžou být 
i úplně jiné než ty, o kterých byla řeč, 
ale správný efekt program přinese je-
dině tehdy, když tyto přesahy nepustí-
me ze zřetele. Můžeme se pak vrhnout 
do obsáhlejších družinových projektů, 
které jsou třeba i zasazeny do pěkného 
symbolického rámce. A  ve výsledku 
budou i  ta plná břicha a  všeobecná 
spokojenost. 

Petra Frühbauerová (26 let), 
Jindřichův Hradec

Foto: Jakub Pejcal – Boby

čutivrratakvimldawmuádsildaqčatuvzrbtdkjimlhashcluat
ddkjétmbooulkpymagčztxvfrrtgkjimleaztrvbredtéjhdocsyývr

narklotřuennoí

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:
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Vodu uvaříte v nádobě 
z březové kůry. 

Když přidáte zeleninu 
a sušené maso, máte výbor-

nou polévku…

„

“



Námětem inscenace Hon na Jednorožce je příběh z prostředí lágrů, který se skutečně

odehrál v 50. a 60. letech. Skaut a dobrodruh Luboš Jednorožec byl několikrát vězněn

a po několika útěcích a jiných peripetiích se dostal až do Spojených států, kde

v současné době žije. Neobvyklý námět poskytl Mikuláš Kroupa z občanského

sdružení Post Bellum. Inscenace vznikla u příležitosti 20. výročí pádu železné opony.

Osud Luboše Jednorožce je zpracován ve filmovém dokumentu Neznámí hrdinové,

v rozhlasovém cyklu Příběhy 20. století a nyní se dočkal i pozoruhodné divadelní

podoby. Příběh se opírá o skutečné vyprávění Luboše Jednorožce.

V inscenaci jsou použity dobové textové materiály, filmová projekce, účinkuje v ní živá

kapela. Autoři hudby získali ocenění na festivalu Skupova Plzeň 2010.

„Naším cílem bylo pokusit se divákovi podtrhnout nohy
a pustit ho po klouzačce do dolu.“ Jan Jirků, režisér inscenace

D I V A D L O M I N O R U V Á D Í

HON NA JEDNOROŽCE

Hraje se 8. 4. 2011 v 18h – 25. 11. 2011 v 18h – 13. 1. 2012 v 18h

Oddíly mohou využít slevy programu Ruku v ruce.
Více informací na www.minor.cz/skoly, tel.: 222 232 530.

divadlo Minor – Vodičkova 6 – Praha 1

– LOVESTORY LUBOŠE A OLINKY –

www.minor.cz
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• Ústřední událostí v  Junáku je letos 
na jaře XIII. valný sněm. Proběhne 15. 
až 17. dubna v Kolíně a bude se na něm 
mimo jiné volit nové náčelnictvo. Do-
savadní vedení dívčího i  chlapeckého 
kmene už většinou znovu nekandiduje.

• Jaroměřský roverský kmen Netopýr 
zve na 17. ročník akčně-veselo-dob-
rodružné hry Subterra 2011. Víkend 
s mafi ánskou tematikou se koná v tom-
též termínu jako valný sněm, tedy 15. 
až 17. dubna, a to v Jaroměři a podzem-
ních chodbách pevnosti Josefov. Více 
na www.jaroskauti.org/oddily/rs/subterra.

• 22. až 24. dubna se můžete vydat na out-
doorový závod dvojic Relí Monte Libušín. 
Na Kladensku vás čeká neúprosná příroda 
středních Čech, dvanáct soutěžních disci-
plín a sešlapané podrážky. Padesát kilome-
trů není žádná míra, cihla v batohu je sa-
mozřejmost! Stránky závodu: www.reli.cz.

• Ke svému konci se chýlí projekt Vý-
znam skautského slibu, který si kladl 
za cíl zmapovat proměny slibu v historii 
skautingu v  bývalém Československu 
i Polsku a Maďarsku. Tři pražská diskuzní 
setkání zástupců vícero českých skaut-
ských organizací už proběhla v listopadu, 
lednu a únoru v knihovně Libri Prohibiti. 
7. dubna se k projektu otevírá výstava, na 
26. dubna se chystá konference s meziná-
rodní účastí. Více na http://slib.wz.cz.

• V  sobotu 30. dubna oddíly z  celé 
republiky opět vyrazí na beskydskou 
Ivančenu, aby si tam připomněly pří-
běh ostravských roverů, které na konci 

2. světové války zastřelili za odboj nacis-
té. Připojte se ke společnému výstupu 
i  vy se svým kmenem nebo oddílem! 
Pořadatelský web je stejný jako loni: 
http://2010.ivancena.cz.

• Celostátní roverské setkání ObRok 
2011 se uskuteční od 4. do 8. května 
v Češkovicích u Blanska. V kraji Mo-
ravského krasu se má sejít na 800 účast-
níků a  150 členů servistýmu. Pokud 
máte zaregistrovaný projekt, pohlídejte 
si k němu na www.obrok11.cz termíny 
dalších uzávěrek. Na akci můžete se 
svým kmenem vyrazit také o něco dřív 
a zapojit se do stavění!

• Do 13. května je v Jablonci nad Ni-
sou otevřena interaktivní výstava 100 
let českého skautingu (1911–2011). 
Podnik, který běží od 18. února, pořá-
dá jablonecké Muzeum skla a bižuterie. 
Zajímají vás historické dokumenty, 
kroje, totem, stan nebo ohniště? Foto-
grafování je povoleno! Více na http://
krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5924-
skautska-vystava-v-jablonci-nad-nisou.

• Na víkend od 27. do 29. května chys-
tá liberecké středisko Stopa další ročník 
tradičního triatlonu smíšených dvojic 
Ruprno 2011. Závod, při kterém oprav-
du dobře poznáte Jizerské hory, zahrnuje 
5 km pádlování na přehradě, 50 km jíz-
dy na kole a 12,5 km závěrečného běhu. 
Přihlašujte se na hastrman@volny.cz.

• Chcete se vžít do kůže zběhlého vojí-
na, který se má proplížit územím pod 
ostrahou vojenské policie? Vyrazte na 
další ročník roverské hry Copak je to 
za vojáka, který proběhne 3.–5. června 

v  severomoravské Kopřivnici. Webové 
stránky akce, inspirované proslulým 
fi lmem z  80. let, jsou http://copakjeto-
zavojaka.skauting.cz. Registrace začíná 
10. dubna.

• Věrni přírodní tematice dubnové-
ho čísla zveme na letní kurz s názvem 
Krajiny, konající se pod vlajkou Hnu-
tí Brontosaurus 18. až 29. července 
v Rychlebských horách. Čeká vás stavě-
ní ekologického domku z hlíny a slámy, 
kosení luk, péče o  staré jabloně a  po-
znávání příhraniční krajiny při prožit-
kových hrách, přednáškách a  povídá-
ních. Více na http://krajiny.thosting.cz.

(vd)

Hledáme tým 
pro Roverway 2012

Zahraniční odbor Junáka hledá vedoucí/
ho kontingentu Junáka na 4. evropskou 
Roverway, která se uskuteční v  létě 2012 
ve Finsku. Roverway 2012 bude už čtvr-
tý ročník evropských roverských setkání, 
která probíhají ve tříletých intervalech 
od roku 2003. Zatím poslední se konalo 
v roce 2009 na Islandu a zúčastnilo se ho 
na 90 českých skautů a  skautek. Pokud 
máš o pozici zájem, podívej se na požadav-
ky na webu www.skaut.cz/mezinarodni, 
vyplň tamní formulář a pošli jej co nejdří-
ve na adresu Zahraničního odboru Junáka 
international@junak.cz. Bližší informace 
o  akci se budou postupně objevovat na 
ofi ciálních stránkách www.roverway.fi . 

Petr Macek – Prófa (25 let), Praha
zahraniční tajemník Junáka

CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM
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V  následujících dvou letech budete 
moci být svědky toho, že se skautská 
základna Kaprálův mlýn u  Ochozi 
u  Brna přerodí v  první mezinárodní 
skautské centrum v  postkomunistic-
kých zemích zaměřené na environmen-
tální výchovu. Ve Mlýně budujeme 
vzdělávací centrum pro mimoškolní 
výchovu, které usiluje o členství v me-
zinárodní síti ekologických středisek 
SCENES (Scout Centres of Excellence 
for Nature and Environment). Kromě 
nového zázemí pro skauty a  ostatní 
akce dalších organizací bude Středisko 
ekologické výchovy (SEV) Kaprálův 
mlýn poskytovat i  týdenní ekologické 
programy pro školy.

Budovu Mlýna neblaze poznamenalo 
čtyřicet let komunismu a  i  po velkém 
úsilí v předešlých sedmnácti letech ob-
jekt vyžaduje celkovou rekonstrukci. Po 
jejím dokončení se středisko stane čes-
kou křižovatkou mezinárodního skau-
tingu. Se stážemi pro zahraniční skau-
ty bude nabízet různé dobrovolnické 
programy i skautům z ČR. Mlýn bude 
poskytovat jedinečné kapacitní a  pro-
vozní možnosti pro více skupin najed-
nou. Mimo obvyklé ubytovací prostory 
v něm vznikne nový velký sál se zelenou 
střechou.

SEV Kaprálův mlýn je unikátní pro-
jekt nejen díky lokalizaci v  roman-
tickém údolí s  mnoha jeskyněmi, 
ale i  šíří plánovaných aktivit. Jeho 
provoz bude také šetrný k životnímu 

prostředí: sluneční kolektory, tepel-
né čerpadlo, úsporné větrání, a  do-
konce i využití tepla z odpadní vody 
při sprchování.

Na Mlýně nás čeká spousta práce a vy 
s  vaším roverským kmenem může-
te být u  toho. Každá ruka přiložená 
k dílu pomůže velké věci a může po-
moci i vašemu oddílu. Podle osobního 
nasazení se můžete stát mlynářským 
tovaryšem, stárkem či mlynářským 
mistrem a  posléze vychutnávat plody 
své práce bezplatnými pobyty na ho-
tovém středisku. Těšíme se, že do toho 
půjdete s námi. 

Za realizační tým Michal Medek, 
Jiří Pospíšil – Provázek 

a Míša Štefl íčková –Vinky

Foto: Jakub Pejcal – Boby

O PROMĚNĚ SKAUTSKÉ ZÁKLADNY V MEZINÁRODNÍ CENTRUM

KAPRÁLŮV MLÝN

Informace o celém projektu na-
jdete na www.kapraluvmlyn.cz.
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Líbí se vám Kapka? Anebo jinak: nelí-
bí se vám Kapka? Ať už odpovíte „ano“ 
na kteroukoli z  těchto otázek, máme 
tu pro váš kmen zajímavou nabídku. 
Nebo vlastně spíš výzvu: dokázali bys-
te přijít s  originálním podnikatelským 
záměrem, který by podobně jako klasic-
ké kapkovské mytí skel vydělal peníze? 
A třeba i větší balík?

Pokud ano, zapojte se do projektu Na-
jdi investora. Stačí, abyste připravili 
srozumitelný a přesvědčivý projekt. Po-
kud bude realistický a investora oprav-
du přesvědčí, získáte na jeho realizaci 
1  000 až 10 000 Kč (podle toho, na 
kolik vyčíslíte náklady). Zisk, kterého 
dosáhnete, pak poputuje… na charitu. 
Podle vaší volby a dohody s organizáto-
ry buď na Kapku, anebo na Postavme 
školu v Africe.

O co přesně jde a proč bychom se 
měli zúčastnit?

V  rámci projektu Finanční gramot-
nost, na kterém Junák spolupracuje 
s Českou radou dětí a mládeže, nabí-
zíme poskytnutí prostředků na „inves-
tici“, kterou si budete moci vyzkoušet 
zrealizovat a  peníze, které dostanete, 
zhodnotit. Co konkrétně budete dělat, 
je zcela na vaší fantazii a možnostech. 
Nabízíme uhrazení nákladů například 
na materiál, nájmy nebo cokoli jiného, 
co budete potřebovat. Můžete uspořá-
dat kulturní vystoupení, vydat tiskovi-
ny, poskytovat služby, nabízet výrobky 
– vše závisí jen na vaší fantazii, chuti 
a možnostech.

Kde jinde se vám naskytne možnost 
vyzkoušet si podnikání se vším všu-
dy, ale bez rizika, a  ještě přispět na 

dobrou věc? Zároveň se můžete při-
učit i  nějakou novou praktickou do-
vednost, ke které byste se jinak třeba 
vůbec nedostali.

Aktivity, které by vás mohly inspi-
rovat:
tvorba výrobků a  jejich prodej, výroba 
a tisk místních novin, divadelní vystou-
pení nebo fi lmová projekce (můžete 
natočit i vlastní fi lm), výroba upomín-
kových předmětů, poskytování služeb, 
výtěžek z  plesu… Doporučujeme při 
tom využít příležitostí, jako jsou různá 
výročí, jarmarky, festivaly a podobně.

Podmínky: 
Minimální poskytnutá částka je 
1 000 Kč, maximální 10 000 Kč. Pro-
tože se ale jedná o unijní projekt smě-
řovaný na hospodářsky slabší regiony, 
jsou z účasti vyloučena pražská středis-
ka a oddíly. Záměry je možné předem 
konzultovat. Na aktivitě by se mělo po-
dílet alespoň 5 mladých lidí, aby se jed-
nalo o činnost oddílu či kmene, nikoli 
jednotlivců. Přihlásit se může kterýkoli 
roverský kmen, žádosti můžete podá-
vat průběžně do 30. 5. 2011 na adresu 
tdc@junak.cz. V předmětu zprávy uveď-
te „FG – Najdi investora“. O přidělení 
či nepřidělení prostředků budou všich-
ni žadatelé informováni do 15. 6. 2011. 
Kromě samotné realizace projektu po 
vás budeme chtít závěrečnou zprávu se 
zhodnocením, co vám projekt přinesl 
za zkušenosti, a  fotodokumentaci. Sa-
mozřejmostí je vyúčtování.

Podle čeho budeme vybírat? Hlavním 
kritériem bude váš podnikatelský zá-
měr – jeho šance na úspěch. Kromě 
toho nás bude ještě zajímat váš odhad, 
jak dokážete zhodnotit každou investo-

vanou korunu, snažte se tedy vymyslet 
něco pokud možno co nejvýnosnějšího 
. Další informace k projektu se objeví 
na skautské křižovatce a na webu www.
rozumimefi nancim.cz. Žádost můžete 
doplnit multimediální přílohou (au-
dio, foto, video), ve které nám váš plán 
představíte. Těšíme se na vaše podnika-
telské záměry!

Na jaké otázky je potřeba odpovědět 
při sestavování plánu, kterým pře-
svědčíte investory:
• Co přesně je náš produkt. Pro koho 
je určený a  k  čemu je cílové skupině 
dobrý.

• Jak ho budeme produkovat a  co 
k tomu bude potřeba?

• Co všechno se musí stát mezi tím, co 
produkt máme (vyrobený, koupený) 
a mezi tím, co za něj máme peníze (Bu-
deme skladovat? Přepravovat? Jak a kde 
budeme prodávat?) a  co k  tomu bude 
potřeba?

• Jaká je konkurence a  jaké jiné pro-
dukty řeší stejnou potřebu jako ten 
náš. Jaký mají zákazníci důvod vybrat 
si právě nás a náš produkt. V čem jsou 
naše výhody a v čem má naopak výhody 
konkurence?

• Jak se potencionální zákazníci dozvědí 
o naší nabídce, jak vyvoláme o náš pro-
dukt zájem, jak ho budeme propagovat. 
Co všechno k  tomu budeme potřebo-
vat?

• Kolik nás všechny věci, které budeme 
potřebovat, budou stát?

• Kolik lidí bude třeba na realizaci? Je 
nás na to dost? Co musíme udělat, aby-
chom to zvládli 

Helena Křenková – Íkvé (29 let), 
Praha

NAJDI INVESTORA NEBOLI PODNIKÁNÍ NANEČISTO!

PROGRAM A PRACHY

FINANČNÍ
gramotnost
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To se nám to letos urodilo. Rok ješ-
tě ani pořádně nezačal, a  už je načase 
sklízet. Úroda je u nás roverů a rangers 
opravdu bohatá. Jen tak namátkou – 
projekt Skautské století, dubnový valný 
sněm, květnový ObRok, první víkendy 
lesních kurzů a kurzy samotné, srpnové 
jamboree, zářijová Roverská lesní ško-
la… – opravdu se máme na co těšit!

Vždy, když nasedám do vlaku a mířím 
na některou z  podobných akcí, pře-
mítám o  tom, co mě tam asi čeká… 
a  vlastně taky, kdo. Je to trochu jako 
jít do divadla na Shakespeara – scénář 
je známý (program), stejně tak režisér, 
scénograf či kulisáci (tým organizáto-
rů), to však není vše. To, na co se člověk 
opravdu těší, je výkon herců (účastní-
ků) na jevišti. Dobrá hra se prostě nedá 
sehrát bez dobrých herců.

Mám za to, že roverská herecká společ-
nost vždy skrývá čtyři typy herců (bez 
ohledu na počet zúčastněných), i když 
uznávám, že při počtu tří a méně účast-
níků je úvaha trochu schizofrenní.

Nejdříve si člověk zapamatuje skřety. 
Jejich hlavním povahovým rysem je být 
vidět a slyšet. Herecký rozsah se pohybu-
je na škále otevřený nesouhlas – uražené 
mlčení, a  to bez ohledu na part, který 
právě hrají. Tvoří pevný základ roverské 
herecké společnosti – především proto, 
že níž už spadnout nejde  – a pro re-
žiséra představují především mrzutost, 
kterou musí ve svém díle někde skrýt.

Pak jsou tu mrtvé duše, tváře, k nimž 
člověk ještě čtvrtý den zoufale z paměti 
loví příslušné jméno. S  těmi už režisér 
pracuje o poznání radši, i když i s nimi 
je kříž. Hra plyne spíše okolo nich nežli 
jejich prostřednictvím.

Dalším do party jsou otazníky. Prý exis-
tují lidé, kteří mají na každou otázku 
odpověď. Nevím. Jsem si však jistý, že 
v  roverské herecké společnosti existu-
jí tací, kteří mají na každou odpověď 
otázku – nejlépe rovnou tři. Jejich zá-
jem je neukojitelný, studnice vědomostí 
tak utěšeně roste a může se stát zákla-
dem pro scénář příští dobré hry. Vždy 

jsou na jevišti vidět a právě oni nejvíce 
dávají hře její podobu.

A už nám chybí jen nahrávači. Ti jsou 
snem každého režiséra, přestože mož-
ná nejsou na první pohled tolik vidět. 
Z  toho, co se jim na akci nabízí, do-
kážou brát, jsou však také připraveni 
přidat to své. Svůj part zvládnou bez-
chybně a  ještě pomohou při zaváhání 
ostatních. Hrát bez nich je asi jako jet 
s Českými drahami v den stávky řidičů 
autobusů – je možné, že člověk dosáhne 
cíle, ale pokud se něco pokazí…

Nezbývá než přát si, aby roverská jarní 
a letní setkání nabídla kvalitní divadelní 
kusy. Možná k tomu bude stačit, když 
každý pojedeme na další akci naladěni 
na herecký výkon o stupínek vyšší, než 
byl ten minulý. 

Jakub Tesař – Tesák (24 let), 
Nové Město na Moravě
Roverský odbor Junáka

Foto: Vojta Petr

BÝT DOBRÝM HERCEM – 
NAD TO V SVĚTĚ NENÍ
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VLÁĎA STANISLAV – SKIP 
(33 let), Liberec

ALEX BERNADOVÁ – ŠUMĚNKA 
(26 let), České Budějovice

MICHAL DOBEŠ – ŠAKAL 
(20 let), Brno

Příroda není jenom kulisa toho, co prožíváme, často dokáže naše pocity umocnit nebo jim dát nový rozměr. 
Zeptali jsme se rangers a roverů: 

Jaký nejsilnější zážitek spjatý s přírodou jsi zažil?

Neděle, 23. září 1990. Nohy se mi 
boří do vlhkého hlubokého mechu, 
jak se marně stavím na špičky a spo-
lu s ostatními se zoufale snažím něco 
vidět přes vysokou hradbu kleče. 
Ještě před chvíli jsem myslel na to, 
jak už mám promoklé boty, ztuhlé 
ruce a jak rád bych se viděl zpátky ve 
spacáku. Vše je ale teď zapomenuto. 
Za klečí se ozývají ryčivé zvuky, mo-
hutné odfrkávání, třískot parohů. 
Vzduch je i na tu vzdálenost prosy-
cen typickým pachem těch mohut-
ných bojovníků. Konečně, přece jen 
nějaká akce!

Dlouho jsme se to prokřehlé ráno 
bez úspěchu prodírali rašeliništěm 
Velké jizerské louky. Sice jsem nic 
pořádně neviděl, ale ostatní smysly 
mi to tenkrát bohatě vynahradily. 
Bylo mi dvanáct a zažil jsem tehdy 
na rádcovském kurzu svou první 

jelení říji. A  rozhodně ne poslední! 
Od té doby mě to pravidelně každé 
září popadne, nelze jinak. Zase se 
plížím chladnou ranní trávou, boty 
mokré, dalekohled ve ztuhlé ruce, 
a  snažím se aspoň na prchavý mo-
ment zahlédnout ty dočasné vládce 
podzimních hor.

jeme. Každá ze dvou našich GPSek 
podávala odlišnou informaci. Hro-
zilo nebezpečí, že bychom se mohli 
dostat až na otevřené moře nebo že 
nám dojde benzín. A  hlavně jsme 
věděli, že se z  toho musíme dostat 
sami. Ač chata mohla být od nás jen 
pár kilometrů, nemohli by nás ze 
břehu zachránit. Ještě dlouho jsme 
křižovali moře, než jsme se šťastně 
zabořili motorem do bahna, což 
znamenalo, že jsme u břehu… Jed-
no jakého :).

Vraceli jsme se motorovým člunem 
přes zátoku na naši chatu. Za mlhy. 
To, jak je hustá, jsme si však uvě-
domili až ve chvíli, kdy nám zmizel 
břeh z  dohledu. Všude kolem nás 
bylo najednou hustě bílo a  my ne-
měli sebemenší orientační bod, kte-
rého bychom se mohli chytit. Jak se 
člun musel občas vyhýbat kamenům, 
vůbec jsme si nebyli jisti, kam směřu-
jeme. Vypnuli jsme motor, abychom 
se rozhodli, kam dál. Moře nás však 
velmi rychle a nenápadně otáčelo ko-
lem své osy a my se dál znovu a zno-
vu vydávali špatným směrem.

Uvědomila jsem si, jak jsme ztra-
cení. Netušili jsme, kde je vpravo 
a kde vlevo ani jakým směrem plu-

Červen, čtyři hodin ráno, posled-
ní výškový tábor na Mt. Blancu. 
Lezli jsme z  omrzlých, zasněžených 
stanů, nebylo nám dobře a ani bez-
větří nic neměnilo na tom, že byla 
šílená kosa. Přes to všechno jsme se 
ale smáli. JDEME NAHORU! Po-
sledních tisíc výškových metrů. Za-
čali jsme stoupat, ale brutální únava 
z předchozích dní, nadmořská výška 
a zima proměnily jinak krásné lezení 
v nejhorší utrpení. Každý se pral sám 
se sebou. Nemluvili jsme, nebyla 
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VLASTIMIL MAZURA – VLASTÍK 
(19 let), Praha/Hradec Králové

MILAN RŮŽIČKA – KOLIBŘÍK 
(19 let), Líšeň/Brno

MARTINA JETMAROVÁ – MAUGLÍ 
(23 let), Brno/Vysoké Mýto

Jednou v  zimě, před Vánoci, jsme 
připravovali táborák. Byli jsme ve 
třech v  lese a  hledali dřevo. Našli 
jsme překrásnou soušku a  rozhod-
li jsme se ji porazit. Během řezání 
slyšíme v  dálce pušku. Chvíli jsme 
poslouchali, ale dál se nic se nedělo. 
Pokračovali jsme v práci, když jsme 
uslyšeli dusot kopyt. Ohlédli jsme 
se a uviděli jsme běžícího divočáka. 
V  tu chvíli jsme strnuli a nevěděli, 
jestli utíkat, nebo jen tak stát. Zů-
stali jsme tedy stát. Pak se objevilo 
další prase a za ním další. Nakonec 
jich proběhlo několik desítek. Tako-

vé stádo jsem viděl poprvé v životě 
a jsem velice rád, že divočáci běželi 
dál, aniž by si nás nějak výrazněji 
všímali. Zřejmě byli dost vyděšeni 
z  myslivců, které jsme slyšeli před-
tím. Zkoušel jsem si představit, co 
udělat, když se rozběhnou proti 
nám. Nenapadlo mě nic než vylézt 
na strom, ale jestli by to k něčemu 
bylo, to nevím.

osvěcovalo zlaté slunce a  scéna při-
pomínala nekonečnou mořskou hla-
dinu, která v mírném větru pomalu 
plynula. Hladina se táhla do všech 
stran až po obzor a  jen občas jako 
ostrovy vystupovaly nejvyšší vrcholy. 
Města, ruch a všechna špína zůstaly 
pod námi jako při biblické potopě 
a my najednou byli o něco bohatší.

Jen těžko mohu odpovědět na tuto 
otázku tím, že bych vybrala pouze 
jeden zážitek z převeliké pokladnice. 
Popravdě bych asi nebyla objektiv-
ní v  posouzení jeho významnosti. 
Přírodu vnímám jako entitu, která 
mě obklopuje a  vyvolává ve mně 
pocit bezpečí. Místo, kde se mohu 
ukrýt, když utíkám… hledat možná 
i  kousek sebe sama. A  takové mís-
to je plné těch nejsilnějších zážit-
ků. V  průběhu mého dosavadního 
života se odehrálo mnoho situací 
a  s  klidným srdcem mohu o každé 
tvrdit, že v  tom daném okamžiku 
byla skutečně tím nejsilnějším zá-
žitkem, ať už se jednalo o  setkání 
se smrtí, vítání ranního slunce vy-
cházejícího nad měsíční krajinou, 
poznání opravdového přítele, hlu-
bokou sdílnost a  porozumění, sa-
motu, ale i  radost z  prostého bytí. 
Respekt a pokora, které vůči přírodě 
chovám, mi umožňují silně proží-
vat každou chvilku, kdykoli jsem 
s ní a v ní. A pokud bych přeci jen 
měla uvést nejsilnější zážitek spjatý 
s přírodou, tak snad jen vědomí její 
existence. 

nálada a  stejně nám nestačil dech; 
jenom lano dokazovalo, že k  sobě 
patříme. Monotónní stoupání. Blí-
žili jsme se na poslední předvrchol, 
po kterém následuje demoralizující 
sestup a  ztráta cenné výšky. Dome 
du Gouter nemá nikdo moc v lásce, 
nás ale přivítal nezapomenutelným 
způsobem. Jako by se zastavil čas, 
se zatajeným dechem jsme sledova-
li neuvěřitelné divadlo. Mraky pod 
námi se proměnily v obrovské moře 
a rudooranžové slunce se právě zača-
lo probojovávat nebeskou záplavou. 
Pohled vlévající novou naději a  sílu 
nás donutil stát a děkovat.

Byl začátek ledna a se čtyřmi skauty 
jsme vyrazili na puťák. Lužické hory 
byly liduprázdné a  tiché, stromy 
bílé namrzlým sněhem, teploměr se 
choulil hluboko pod nulou. Hráli 
jsme „Na ticho“, kdy se zastavíte, 
uklidníte dech a slyšíte, že neslyšíte 
nic. A mířili jsme k Ještědu.

Ráno pod vrcholem jsme vstáva-
li brzo, na východ slunce. Ale přes 
noc sněžilo a my v hlubokém sněhu 
rychle ztráceli minuty před svítá-
ním. Když pak začal kopec příkře 
stoupat, bylo už jasné, že nestíháme. 
A  na západním svahu jsme mohli 
jen tušit, že slunce už svítí.

Nevzdali jsme to. A když jsme pak 
konečně vystoupili na vrchol, byli 
jsme odměněni. Pod námi, v okol-
ních údolích, ležely mraky. Shora je 
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Co vám osobně připadá na přírodě 
krásné?

Spousta věcí, jak už v detailu, tak v cel-
cích, krajině. Mně se líbí příroda kul-
turní i  divoká. Proměnlivost forem, 
barev, terénů, detailů, proměnlivost 
v čase. To je rozdíl, který nabízí příroda 
oproti výtvarným uměleckým dílům, 
která jsou statická. Od 20. století už to 
samozřejmě tak úplně neplatí. Tradiční 
pojetí umění takové ale bylo.

Liší se tedy lidské vnímání krásy 
v umění a v přírodě?

Myslím si, že se doplňují a  že na sebe 
dokonce vzájemně odkazují. Samo-
zřejmě najdeme názory, že původní 

estetická zkušenost pochází z  umění 
a od toho je vlastně odvozený například 
vztah k přírodě. Já si to nemyslím. Na-
opak bych řekl, že historicky to může 
být úplně naopak: nejdřív se nám líbi-
lo třeba zvíře, pak je někdo namaloval. 
Dřív se evropské umění vyloženě sna-
žilo o nápodobu vnějších a viditelných 
forem přírody. Dnes už to tak samozřej-
mě není. Ale i  abstraktní umění vám 
může ukazovat jisté tvary, struktury, ba 
procesy, kterých si posléze člověk všímá 
a ocení je i v přírodě.

Ale mám-li se vrátit k otázce, příroda 
se od umění samozřejmě liší v  řadě 
věcí, a  tím pádem se liší i  estetický 
postoj k nim. V přírodě jednak nejsou 
žádné rámce. To je důležitý rozdíl. 
Umělecké dílo je vždycky nějakým 
způsobem na podstavci, v rámu nebo 
alespoň oddělené od toho, co není 
umělecké dílo (třeba jen tím, že je 
umístěno do galerie či pouze vnímá-
no jako umělecké dílo). I  když se to 
dnes umělci snaží nějakým způsobem 
nabourat. Když ale přijdu do příroda 
– kde končí krajina? Příroda se také 

vyznačuje tím, že jsem vždycky uvnitř 
ní a neustále se proměňuje s tím, jak se 
v ní pohybuji. Dalo by se říci, že jsem 
její součástí, jsem divákem i  hercem. 
Umělecké dílo, alespoň to tradiční, 
vnímám vždy z odstupu.

Jak se vlastně prolíná estetika 
s přírodovědnými obory – uplatní 
se estetické hledisko například 
v ochraně přírody?

Estetické cítění určitě souvisí s  tím, 
co se chrání. Ochrana přírody takhle 
do jisté míry začínala. Důvod, proč 
něco chránit, byl ten, že se nějaký kus 
přírody lidem jednoduše líbil. Roman-
tický malíř Caspar David Friedrich 
takhle například vykoupil vrby určené 
k  pokácení. Žofínský prales v  Novo-
hradských horách, nejstarší rezervace 
u nás z  roku 1838, rozhodně nevzni-
kl z  nějakých čistě přírodovědeckých 
důvodů. Byla to spíš kombinace dů-
vodů estetických a obecně kulturních. 
V průběhu 19. a 20. století se ochra-
nářská rétorika dostala do roviny pří-
rodovědecké, mluví se nyní především 
o ochraně biodiverzity.

Je ovšem škoda, že se spousta lidí k es-
tetickým důvodům ochrany přírody 
nehlásí, přestože na pozadí svého jed-
nání takový důvod mají. Když napří-
klad vezmeme, proč se chrání nějaký 
druh motýla či atraktivní kytky spíš než 
mnohem vzácnější druh okem nevidi-
telné řasy či malého šedavého broučka, 
tak vidíme, že motiv je často právě es-
tetický. Tím nemyslím, že by přírodo-
vědecké aspekty nehrály roli, to vůbec 
ne, ale nejsou jediné a mělo by to být 
zřejmé. Ochrana přírody sice má pra-
covat s daty přírodních věd, ale sama je 
činností kulturní, kulturních hodnot, 
estetiky, etiky.

S ESTETIKEM PŘÍRODY KARLEM STIBRALEM O TOM, JAK VNÍMÁME KRAJINU 
A PROČ JI VLASTNĚ OCHRAŇUJEME

CHRÁNIT PŘÍRODU PRO KRÁSU

KAREL STIBRAL (40 let) 
pochází z Havlíčkova Brodu. V Praze 

vystudoval SPŠ grafickou a poté este-
tiku na FF UK. Doktorský titul získal 
na Katedře filosofie a dějin přírod-

ních věd PřF UK. Pracoval jako grafik, 
nyní působí na Katedře environmen-
tálních studií FSS MU v Brně a zabývá 

se především vývojem postoje lidí 
k přírodě. Je autorem knihy Proč je 
příroda krásná?, kterou představuje-

me v Kulturních střípcích.

Franz Steinfeld 1834 – Der Hallstäter See – 
Hory se lidem začaly líbit až v 18. století, 
tehdy do nich také začali chodit.
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V  teorii existuje docela silný proud, 
který tvrdí, že naše estetické preference 
vypovídají o  tom, zda je krajina hodna 
ochrany. Někteří odborníci tvrdí, že kra-
jina se nám nejvíc líbí ve chvíli, kdy má 
vysokou biodiverzitu, je zdravá, kom-
plexní, různorodá, stabilní. Že se nám 
víc než smrková monokultura líbí zdravý 
les nebo že upřednostníme louku před 
polem s obilím. Rád bych s tím souhla-
sil, musím ale říct, že tam najdeme příliš 
mnoho „ale“. Z  hlediska biodiverzity 
hodnotné rašeliniště Swamp u Máchova 
jezera vzbudí zalíbení u málokoho, okol-
ní borové a  na podrost chudší borové 
lesy ovšem ano. Líbí se nám vrcholky 
alpských hor nebo ledovce, které jsou 
skoro bez života. Velmi komplexní eko-
systém s vysokou biodiverzitou tropické-
ho pralesa zase nějak velkou estetickou 
reakci většinou nevzbuzuje. Líbí se nám 
taky písečná poušť, i ta může být krásná. 
Udělat z české krajiny poušť ale asi není 
náš cíl…

Bylo by tedy možné estetickou hod-
notu krajiny použít jako argument, 
proč ji chránit?

Takhle by to „ofi ciálně“ nemohl říct ni-
kdo, i když si někteří přírodovědci uvě-
domují, že to tak vlastně je – jen to vyja-
dřují pomocí jiných termínů. Ze zákona 
je ale například ustanovena ochrana kra-
jinného rázu, která je daná i  estetický-
mi hodnotami. Anebo třeba „přírodní 
památka“ je vlastně něco, co má často 
mimo jiné silné estetické kvality. Může 
to přece být i nějaký starý strom, něko-
likasetletý buk, jehož poražením z  pří-
rodovědného hlediska pravděpodobně 

o  nic zásadního nepřijdeme. Neovlivní 
to zásadně biodiverzitu kraje…

Do jaké míry je estetičnost objek-
tivním hlediskem, na kterém se lidé 
shodnou?

Objektivní hledisko to není, to ale ne-
jsou ani ty přírodovědné. Na nich přeci 
také nepanuje shoda. Nebo částečně 
ano, ale především představa objekti-
vity je už dávno neudržitelná. Nechci 
říct, že by přírodovědné aspekty ne-
byly tím, co se dá přesně změřit a  tak 
podobně. Ale to, co z  měření potom 
vyvodíme, to už přece není nijak tzv. 
objektivní. Myslím, že je škoda, že se 
z „tvrdých dat“ často vyvodí něco, co se 
tváří objektivně, ale ve skutečnosti je za 
tím spíš takový stud si říct, že důvody, 
proč budu daný objekt chránit, jsou 
třeba kulturní.

Lidé se do určité míry shodnou v tom, 
co je krásné, ale estetika by se neměla 
pokoušet jako v 19. století normativně 
říkat, co krásné je a co není. Je to jako 
s  etikou – to jsou věci, které se musí 
spíš rodit v diskusi. To, že některé věci 
nemůžeme přesně změřit, neznamená, 
že nemůžeme na základě zcela racionál-
ních argumentů vyloučit různé nesmys-
ly nebo že se nedá dojít k jistému kon-
sensu. Stejně jako v etice, ani v estetice 
ale neplatí nějaké jednoznačné zákony 
typu „to a to je krásné v každé situaci“.

Jakým způsobem můžeme zvyšovat 
vlastní cit pro krásu?

Především je třeba mít pravidelný kon-
takt s  kvalitními díly nebo i  pěknými 
krajinami. Člověk, který vyrůstá jenom 
na sídlišti, kde samozřejmě taky někdy 
najde estetické kvality, nedovede srov-
návat. Určité věci je třeba mít jednodu-
še tzv. nakoukané, ať už v umění nebo 
v  krajině. Ale je to věc, která nemůže 
probíhat primitivním školským způso-
bem. A je pro to také potřeba mít aspoň 
minimální předpoklady, podobně jako 
pro hudbu. Každopádně jsou to věci 
velmi jemné, které se nedají naučit zcela.

Jako skauti se snažíme tahat děti 
do přírody, ale narážíme na pro-
blém, že místo toho, jestli je to či 
ono místo krásné, si spíš všímají, 
že je jim zima, že mají hlad, že jim 
chybí počítač… Jak dětem pomáhat 
pěstovat si k přírodě vztah?

Když jsou děti hodně malé, je to složi-
té. Děti vnímají krajinu málo. Vnímají 
jen jednotlivé objekty, ale krajina se 
jim otvírá mnohem později. Musí mít 
především kontakt s  dospělým, který 
si krajiny všímá a  který dokáže třeba 
i zdůvodnit, proč se mu to či ono líbí. 
A  pak je také třeba rozvíjet citlivost 
pro tvary, světla, různé jemné struk-
tury a barevné odstíny. Navíc by bylo 
možná dobré spojit pobyt v  přírodě 
i  s  uměleckými aktivitami – a nemu-
sí to být jen kreslení podle předlohy 
či fotografování, ale třeba i  land art, 
body art… Hlavně ale do ničeho příliš 
nenutit.

V dávných dobách lidé považovali 
přírodu spíše za příkoří nebo mini-
málně za zdroj nepohodlí. To dnes 
máme k přírodě výrazně kladnější 
vztah. Znamená to, že se obecně 
zvyšuje cit společnosti pro krásu 
přírody a krajiny?

Když porovnáme dnešek s  tím, jak 
o  přírodě psali spisovatelé v  18. nebo 
19. století, tak bych řekl, že dnes sledu-
jeme spíš mírný úpadek. A to už v jazy-
ce: tehdy se používaly pro popis estetic-
kého zážitku z  přírody bohatší výrazy. 
Lidé středních vrstev byli všeobecně 
vzdělanější i po teoretické stránce. Kdo 
z normálních lidí si dnes čte nějaké es-
tetické teorie? Stejně tak už není v měš-
ťanských vrstvách tak běžná zkušenost, 
že každý zkouší malovat, každý na něco 
hraje. Dřív se takové věci rozvíjely na-
prosto normálně. Přitom cit pro jemné 
barevné tóny přírody člověk získá až ve 
chvíli, kdy ji maluje nebo kdy si jí pro-
stě pozorně všímá. Já už dávno nekres-
lím, ale když si třeba sednu a kreslím si 
půl dne v  přírodě a  potom jí prochá-
zím, vidím tam mnohem víc struktur, 
barev a stínů než obvykle.

Pěší putování po české krajině, spojené 
s jejím estetickým obdivováním, objevili 
ve větší míře především němečtí romantici. 
Zde Pohled ke Kletečné v Českém středohoří 
od C. D. Friedricha, kolem 1810
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Samozřejmě, že třeba oproti 16. či 17. 
století, kdy člověk oceňoval v drtivé větši-
ně jako krásnou jen přírodu přetvořenou 
rukama člověka a také do ní z jiných než 
čistě funkčních důvodů příliš nechodil, 
je tu radikální posun. Na druhou stra-
nu máme oproti minulým dobám dnes 
výhodu, že můžeme v  přírodě sledovat 
leccos nového, co dřív nebylo možné. Pro 
estetiku jsou v  tomto směru významné 
přírodní vědy. Ne že by způsobovaly, že 
vidíme věci krásné nebo ošklivé, ale učí 
nás zaměřovat pozornost. Znalosti z bo-
taniky nám umožní vidět mnohokrát víc 
různých detailů. Stejně tak si myslím, že 
současné umění přišlo se spoustou úžas-
ných možností, co se vlastně dá v příro-
dě dělat nebo vidět. Už jen ten land art 
a body art – to jsou věci, které by dřív lidi 
vůbec nenapadly, a přitom otevřely tako-
vé možnosti především v rovině spoluprá-
ce s přírodou a jejího tělesného prožitku.

Ve školách se objevuje nový předmět 
zvaný estetická výchova. Znáte její 
koncepci? Dá se něco takového vů-
bec vyučovat ve škole?

Mám o tom jen matný dojem. Zdá se 
mi, že to, co se jmenuje estetická výcho-
va, je spíše výchovou k uměleckému cí-
tění a tvorbě. To je tedy taky v pořádku, 
ale je v tom trochu rozdíl. Třeba estetic-
ká a  výtvarná hodnota obrazu je totiž 
leckdy dost odlišná. Když máte kopii 

obrazu, estetická hodnota může být 
velká, výtvarná je však nulová. Nebo 
například Picassovy Slečny z  Avignonu 
– výtvarná hodnota je obrovská, je to 
nevídaná inovace, zcela zásadní pro dal-
ší vývoj umění i jeho vnímání. Ale sám 
Picasso s tím z estetického hlediska pří-
liš spokojený nebyl: co si budeme poví-
dat, jsou to takový hranatý divný žen-
ský. Myslím si, že by v estetické výchově 
měly být zastoupeny i  estetické teorie. 

Estetika by neměla říkat, co je jak hezké 
a podobně, ale měla by nás vybavit zna-
lostmi, abychom se nenechali strhnout 
zjednodušenými názory. Podobně je to 
přece ve fi losofi i. Ta vám taky neřekne, 
„jak to je“. Spíš vás vybaví schopností 
rozeznávat, „jak to není“ a jak toho víc 
nevíte než víte. 

(P., C.)

Foto: archiv autora

Slovníček pojmů:
BiodiverzitaBiodiverzita – říká, jak je 

dané území druhově bohaté. 
Čím vyšší je biodiverzita, tím 

pestřejší je složení druhů. Míra 
biodiverzity zřejmě souvisí 

s odolností společenství druhů 
ke zničení.

BotanikaBotanika – věda o rostlinách, 
o jejich určování a ekologii.

EstetikaEstetika – obor filosofie, který se 
zabývá vlivem krásna na člověka.

1. Stopa po sekeře

2. Zaklínadlo nebo rychlé auto

3. Dobromysl

4. Suchá tráva

5. Podstatné nebo přídavné

6. Provaz

7.  Zařízení využívající přeměnu kinetické energie 

8. Následnice valchy

9. -

10. Šle

11. Materiál, z něhož měl Přemysl Oráč střevíce

12. Svislá osa

X

na potenciální a naopak, užívané v hodinách

KŘÍŽOVKA

Ochrana přírody sice má 
pracovat s daty přírodních 
věd, ale sama je činností 

kulturní, kulturních hodnot, 
estetiky, etiky…

„

“
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Skauting sice s  přírodou spojený 
byl, je a  doufejme i  vždycky bude, 
ale přece jen není ekologie, ochrana 
přírody a další související témata jeho 
jediným zaměřením. Proč se tedy ne-
inspirovat od ochranářů-profesionálů 
pro činnost s oddílem, kmenem nebo 
pro ryze soukromé záměry prospěšné 
přírodě?

Hnutí Brontosaurus

Brontosaurus je nevládní nezisková 
organizace, která se zaměřuje na práci 
s dětmi a mládeží. Jeho činnost probí-
há celoročně a po celé republice. Bron-
tosauři už fungují více než třicet let 
a jejich hlavním tématem je ochrana ži-
votního prostředí, přírody a památek.

A  čemu se lze v  rámci Brontosaura 
věnovat? Třeba kosení vzácných orchi-
dejových luk, udržování naučných ste-
zek, pomoci na biofarmách, vysazová-
ní alejí, opravování pramenů a božích 
muk, zajišťování zřícenin hradů, udr-
žování zámeckých parků… A mimo to 
vás zajisté neminou ani hry, které jsou 
náročné a  obohacující pro tělo i  du-
cha, a setkání se zajímavými lidmi. 

Hnutí Duha

Hnutí Duha se zabývá jak ochranou 
přírody a  ekologickou legislativou, 
tak i  dopravou, energetikou, země-
dělstvím a  dalšími oblastmi, které 
s  přírodou v  naší době souvisí. Jeho 
pražské a  brněnské kanceláře se vě-
nují práci na celostátní úrovni a krom 
nich má Duha místní skupiny v deseti 
městech v Čechách a na Moravě (Čes-
ká Lípa, České Budějovice, Duchcov, 
Olomouc a další). Tyto skupiny napří-
klad prosazují výstavbu cyklostezek, 
recyklaci odpadů nebo vystupují proti 
projektům, které by mohly životnímu 
prostředí uškodit. A  také třeba sází 
stromy, pořádají přednášky a  podpo-
rují prodej potravin z  ekologického 
zemědělství.

Český svaz ochránců 
přírody (ČSOP)

Český svaz ochránců přírody je 
občanské sdružení, které má přes 
9  000   lenů a  zabývá se ochranou 
a obnovou přírody, krajiny a životní-
ho prostředí, ekologickou výchovou 
a podporou trvale udržitelného živo-
ta. Svaz má svoje základní organizace 
po celé ČR a  staví zejména na práci 
dobrovolníků. Pokud byste se jedním 
z nich chtěli stát, čeká vás pestrá na-
bídka možností. Členové ČSOP pe-
čují o přírodně cenná území, provádí 
přírodovědné průzkumy a mapování, 
pracují s  dětmi a  mládeží, provádí 
vzdělávání a  osvětu mezi veřejností, 
pečují o zraněné a handicapované ži-
vočichy a podílí se na ochraně kultur-
ních památek. 

(jpp)

KOSENÍ LUK, MAPOVÁNÍ, NEBO SÁZENÍ STROMŮ? RAČTE SI VYBRAT 
TEN NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ZPŮSOB POMOCI PŘÍRODĚ!

ZELENÉ DOBRÉ SKUTKY

Představujeme 
dobrovolnické organizace, 
které se zabývají ochranou 

přírody – pokud vás některá 
charakteristika zaujme, jsou 
tu odkazy na stránky, kde se 
za několik kliknutí můžete 

dozvědět víc.

Podívejte se na 
www.brontosaurus.cz 

do záložky 
Zapojte se a vyberte si!

Pokud jste zjistili, že ve vašem 
městě nebo obci není žádná 

místní skupina, a přesto byste 
se rádi na aktivitách Duhy 

podíleli, kontaktujte 
Petru Švambergovou (petra.
svambergova@hnutiduha.cz) 

nebo zavolejte 
na 545 214 431.

Duha také vydává 
společensko-ekologický časopis 

Sedmá generace 
(www.sedmagenerace.cz).

Web Hnutí Duha: 
http://hnutiduha.cz

Více na www.csop.cz.

Kontakty na další organizace 
zabývající se ochranou přírody 

můžete najít i v Katalogu 
neziskovek – 

http://neziskovky.cz/katalog – 
Životní prostředí.
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Hlas pro tento den

Nahrávky, které vám umožní poznávat 
naše druhy ptáků – a  to nejen podle 
jejich zpěvu, ale představí vám také hla-
sy výstražné, vábivé nebo hlasy mláďat 
žadonících o potravu. Každý záznam je 
doprovozen dialogem odborníka s  re-
daktorem, a  tak se dozvídáme zajíma-
vosti ze života daného druhu. Soubor 
čítá 9 CD, která tematicky odpovídají 
různým biotopům – od hor, luk a vod 
po vesnice a  města. Vedle ptáků jsou 
zde zaznamenány i „chorály“ žab nebo 
jelení říje. Mimochodem, Hlas pro tento 
den provází československé posluchače 
už 50 let, jeho forma se ale vyvinula 
s dobou. Doporučuji ho jako skvělého 
průvodce českou krajinou. 

Muž, který sázel stromy

Krátká povídka (v  originále L’homme 
qui plantait des arbres) vypráví v  čes-
kém překladu Jiřího Reyneka o pastav-

ci, který... si vytyčil úkol vrátit život 
do  holého, bezútěšného údolí v  blíz-
kosti Provence. Začal hloubit holí do 
země důlky a  sázet semena stromů. 
Mezi léty 1910 a 1918 jich vysázel tisíce 
a krajina se díky jeho píli a lásce začala 
měnit. Podle povídky vytvořil Frédé-
ric Back poetický, do jemných detailů 
propracovaný animovaný fi lm oceněný 
Oscarem. 

Hlasy lesa

Harmonické prolínání přírodních hlasů 
datlů, pěnkav a  dalších pěvců s  šumě-
ním lesa či vody a lidským zpěvem, kla-
rinetem nebo harmonikou vás probudí, 
osvěží a uklidní. CD Hlasy lesa můžete 
vedle relaxace využít při skupinové re-
fl exi po náročné psychologické hře nebo 
k  příjemné ranní rozcvičce. Maminky 
ho ocení při uspávání miminek .

Škola malého stromu

Vypráví o chlapci jménem Malý strom, 
který v pěti letech přijde o matku a otce 
a ujmou se ho prarodiče z kmene Če-
rokíjů. Vštěpují mu vnímavost, lásku 
k  přírodě a  indiánské tradice. Knihu 
i autora provází kontroverze: roku 1991 
byla spisovateli udělena cena za nejlepší 
knihu roku, protože byla považována 
za autentické vzpomínky. Později vyšlo 
najevo, že autor knihu napsal pod pseu-
donymem a příběh není skutečný. Pře-
sto je kniha poutavá a přináší zajímavý 
pohled na svět.

Jsme částí země

V Seattlu kolem roku 1855 požadovali 
nově příchozí bílí osadníci vykoupení 
území indiánského kmene Duwanish 
bez toho, aby si původní obyvatelé na 
svůj domov dále dělali nároky. Indián-
ský náčelník jménem Seattle v odpově-
di na tuto žádost k osadníkům pronesl 
řeč zaznamenanou v této knize.

“Jak je možno koupit oblohu či teplo země 
nebo rychlost antilopy? Jak vám to můžeme 
prodat – a  jak to můžete koupit? Copak 
můžete se zemí dělat, co chcete, jenom pro-
to, že rudý muž podepíše kus papíru a dá 
ho bílému muži? Když nevlastníme svěžest 
vzduchu a třpyt vody, jak to od nás můžete 
koupit? Mohou vaše peníze vrátit buvolům 
život, až bude i ten poslední zabit?“ 

(P.)

Light„ “

Hlas pro tento den. 
Radioservis, 2008. Viz též 

www.rozhlas.cz/hlas/portal.

GIONO, Jean. 
Muž, který sázel stromy. 

Havlíčkův Brod: Literární čajovna 
Suzanne Renaud, 2010. 

CARTER, Forrest. 
Škola Malého stromu. 
Praha: Kalich, 2007. 

NÁČELNÍK SEATTLE. 
Jsme částí země. Brno: 
Zvláštní vydání, 1993. JÍŠA, Robert. 

Hlasy lesa. Relaxační CD. 
Levné knihy, 2004.

TIPY PRO MÉNĚ NÁROČNÉ

KULTURNÍ STŘÍPKY



36

T
É
M
A

Jak se spravedlivě 
podělit a proč se kabely 
zamotávají?

Není mnoho lidí, kteří rozumí mate-
matice, natož pak těch, co ji dokon-
ce prohlašují za zábavnou. Tato kni-
ha v  sobě však skrývá srozumitelné 
(!) a  zábavné vyřešení spousty záhad 
s  kterými se setkáváme v  denním ži-
votě, i  když by leckoho nenapadlo, 
že je lze vysvětlit čistě matematicky. 
Krom pilotní otázky, jak spravedlivě 
rozkrájet dort ku spokojenosti všech, 
se tu mimo jiné odpovídá, na jaký uzel 
stačí nejkratší kus tkaničky do bot či 
jak naskládat lahve do bedny, aby se 
jich tam vešlo co nejvíc. Na přetřes 
přijde i otázka, proč se telefonní kabe-
ly zamotávají a  co to má společného 
s kroucením břečťanu či DNA.

Fatu Hiva

„Tam začne náš pokus. Vrátit se do pra-
lesa. Přeskočit tisíce let do minulosti, ke 
způsobu života pravěkého člověka…“ 
Zážitky a postřehy z neskutečné ces-
ty na tichomořský ostrov Fatu Hiva, 
kterou teprve dvaadvacetiletý autor 
uskutečnil se svou novomanželkou 
v  roce 1937. Svou první expedicí 
zaměřenou na otázku migrace fauny 
na osamocené tichomořské ostrovy si 
splnil sen o pobytu v panenské příro-
dě. Právě tam ho zaujala problemati-
ka původu polynéských kultur, které 
se později intenzivně věnoval a kterou 
pak popsal ve své další knize „Kon-
tiki“. Fatu Hiva líčí život na ostrově 
bez moderní techniky i  neblahý vliv 
civilizace na domorodé obyvatele. Dal 
by se v  dnešní době podobný počin 
jako ten Heyerdahlův zopakovat? Zdá 
se, že stěží – škoda…

Proč je příroda krásná?

„Dnes snad každý člověk miluje přírodu 
a obdivuje krásu hor, lesů i půvaby kraji-
ny vůbec. Jen málokdo si však uvědomuje, 
jak dlouhou historii má tento postoj a že 
není zdaleka tak samozřejmý.

Téma estetiky přírody je významné ne-
jen pro to, abychom si uvědomili kom-
plikované kořeny svého vztahu ke kra-
jině, ale je zajímavé i pro estetiku jako 
disciplínu.“

Kniha Karla Stibrala, kterého zpo-
vídáme v  rozhovoru na stránkách 
30–32, vznikla na základě širokého 
přehledu o evropském kulturním dě-
dictví. Je čtivá, a  přitom přináší bo-
hatství informací z  oblasti fi losofi e, 
umění i  historie přírodovědy. Pokud 
vás náš host zaujme, neváhejte po ní 
sáhnout. 

(Sum)

TIPY PRO NÁROČNÉ

KULTURNÍ STŘÍPKY

Hard„ “ STEWART, Ian. 
Jak rozkrájet dort a další 

matematické záhady. 
Praha: Dokořán & Argo, 2009.
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Fatu Hiva, návrat k přírodě. 
Praha: Mladá fronta, 1981.
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Proč je příroda krásná? Estetic-
ké vnímání přírody v novověku. 

Praha: Dokořán, 2005.
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ROZHOVOR S PÁJOU O STUDIU CHEMIE A BIOLOGIE, O VĚDECKÉ PRÁCI 
A NADŠENÍ PRO PŘÍRODU

ZAJÍMALO MĚ, JAK OHEBNÁ 
JE MOLEKULA DNA

Studium molekulární biologie a teo-
retické chemie není zrovna obvyklý 
dětský sen. Jakým způsobem ses ke 
své škole dostala?

Molekulární biologie se otevírala na 
Přírodovědecké fakultě UK prvním 
rokem a  zaujala mě prezentace tohoto 
oboru na soustředění pro středoško-
láky, kam jsem jezdila a  odkud jsem 
znala i  některé tamější vyučující. To, 
že chci jít na biologii, jsem měla jasné 
už od druháku na gymplu. Co se týká 
magisterského studia, tak na teoretické 
chemii mě lákal popis hmoty skrze cho-
vání elektronů. Dneska je možné stu-

dovat funkci a pohyby DNA a proteinů 
pomocí počítačových simulací a  mě 
zaujala možnost jít do větší hloubky, 
vysvětlit biologickou funkci proteinů 
nebo DNA pomocí popisu jejich slože-
ní a interakcí mezi jejich součástmi – je 
velmi lákavé porozumět tomu, jak pro-
tein funguje .

Vzpomeneš si, co způsobilo ten 
vyhraněný zájem o biologii?

Když se dozvídám, jak fungují přírodní 
zákony – ať jde o astronomii, o kvan-
tovou chemii nebo o  to, jak žijí orga-
nismy okolo mě, od pivní kvasinky po 
potápku roháče – cítím napětí a radost. 
Mám ráda příběhy o přírodě: jak vzni-
kají blesky, proč ptáci zpívají nebo jak 
vznikly atomy a  co jsou to kvantová 
čísla. Příroda je pestrá a  tajemná, a  to 
mě přitahuje.

Biologii jsi studovala na bakaláři, 
chemii na magistru. Jak složité bylo 
skloubit tyto dva obory dohromady 
a navázat je na sebe? A proč ses pro 
to rozhodla?

Studium chemie jsem brala jako výzvu, 
ale přejít z jednoho na druhé bylo velmi 
náročné. Neuvědomila jsem si, že mi 
budou chybět některé předměty, které 
chemici měli v bakalářském studiu po-
drobněji než já na biologii. Dohánět to 
bylo složitější, než jsem předpokládala 
– některé fyzikálně-chemické koncepty 
je potřeba pochopit do hloubky a ma-
tematicky si je odvodit, protože jinak 
jsou pro člověka neproniknutelnou čer-
nou skříňkou, kterou nemůže správně 
používat.

Bylo těžší se na školu dostat, nebo 
se tam udržet a ukončit ji? Z čeho 
jsi skládala přijímačky a jaká byla 
úspěšnost uchazečů?

Přijímačky k bakaláři probíhaly písem-
ně, formou testu z  biologie a  chemie. 
Uspělo asi 50 % uchazečů. Magisterské 
přijímačky probíhaly formou prezen-
tace bakalářské práce a  zkoušení před 
komisí. Úspěšnost byla myslím docela 
vysoká. Během studia bylo těžké projít 
některými zkouškami a zvládnout stát-
nice. S učením mi hodně pomáhali spo-
lužáci a měla jsem také štěstí na skvělé-
ho školitele diplomky, kterému vděčím 
za mnohé – to byla kombinace, která 
mi umožnila školu dokončit.

Na jaké téma jsi diplomku psala? 
Vybírala sis ho sama, nebo jsi ho 
dostala zadané?

Zajímalo mě, jak je ohebná moleku-
la DNA v  závislosti na její sekvenci. 
V DNA jsou uloženy geny a to, jak je 
DNA ohebná, souvisí s tím, jak snadno 
se z ní geny čtou. Téma mi navrhl ško-
litel a potom, co mi ho představil, jsem 
ho přijala.

Litovala jsi někdy, že ses rozhodla 
právě pro tyhle obory a na této 
škole?

Zažila jsem pár těžkých okamžiků, kdy 
jsem si pro studium chemie připadala 
málo dobrá. Zpětně to vidím tak, že 
jsem o  tom, co chci studovat po ba-
kaláři, měla více debatovat se svými 
blízkými. Ale nelituji toho, magisterský 
program byl dobrý. Učily nás tam 

PAVLÍNA BRETTLOVÁ – PÁJA (25 let) 
vystudovala molekulární biologii 
(bakalářský program) a teoretic-

kou chemii (magisterský program) 
na Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Karlovy. V současné době pracuje 
v Akademii věd ČR a věnuje se výzku-

mu rostlin. Krom všeho, co souvisí 
s přírodou, ji baví běžky, malování 
a zpěv. Žije v Praze a ve volném 
čase se mimo jiné věnuje i práci pro 

časopis Roverský kmen.
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osobnosti, autority svého oboru s hlu-
bokými znalostmi, a  bylo dobré slyšet 
jejich přednášky a debaty. Cením si se-
tkávání s takovými lidmi během svého 
studia a beru je jako zdroj inspirace na 

celý život – v tom, o jaké věci se zajíma-
li, jak o nich kriticky přemýšleli a pečli-
vě na nich pracovali.

Měla jsi během školy možnost 
získat nějakou praxi v oboru?

Měla jsem možnost být na Akademii 
věd, kde jsem se zabývala prací na své 
bakalářce a diplomce – celou dobu se 
pohybuji v  oblasti základního výzku-
mu a praxe je z mého hlediska práce 
ve vědě.

Šla jsi studovat s nějakou předsta-
vou o vysněném povolání? A v čem 
spočívá tvoje současná práce? 
Využiješ při ní to, co ses naučila 
na vysoké?

Chtěla jsem se věnovat vědě. V součas-
né době pracuji v laboratoři s metoda-
mi molekulární biologie a  používám 
je na rostliny. Jednou z věcí, kterými 
se zabývám, je připravit rostlinu, která 
bude mít protein mého zájmu spojený 
se svítícím proteinem. Já pak v rostlině 
vidím, kde se můj protein pohybuje, 
protože mi o tom dává zprávu ta „lu-
cernička“, která je k němu připojená. 
To, co mi dalo studium obou oborů, 

se mi hodí, protože pracuji na projektu, 
na kterém se má nová a  předchozí la-
boratoř spolupodílejí. Spojují se v něm 
oba přístupy – teoretický i experimen-
tální.

K čemu se výsledky podobného 
výzkumu dají použít? Odpovídá sku-
tečná vědecká práce tomu, jak sis ji 
představovala?

Moje práce se podobá luštění hierogly-
fů. Snažím se pochopit věci, které ni-
kdo na světě zatím neví. Mě v tuto chví-
li nezajímá, co z mého výzkumu bude 
za aplikaci. Aplikace zřejmě přijde. Ale 
až za delší dobu, až rozluštíme celý hie-
roglyf, a to bude ještě hodně práce, pro-
tože je spousta věcí, které o  rostlinách 
nevíme – třeba to, jak přesně staví svoje 
tělo. Rostliny jsou nesmírně důležité 
nejen pro lidi, ale i  pro celou Zemi, 
a  proto existuje i  v  Čechách základ-
ní výzkum, který se jimi zabývá. Jsem 
ráda, že tu je, a je pro mě čest, že v něm 
můžu pracovat. 

(jpp)

Kde se dá (mimo jiné) 
studovat biologie a chemie:

• Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy (Praha): 
www.natur.cuni.cz/faculty

• Přírodovědecká fakulta Masa-
rykovy univerzity (Brno): 

www.sci.muni.cz

• Vysoká škola chemicko-tech-
nologická (Praha): 

www.vscht.cz

• Jihočeská univerzita 
(České Budějovice): 

Přírodovědecká fakulta 
www.prf.jcu.cz, 

Ústav fyzikální biologie 
www.ufb.jcu.cz

• Univerzita J.E.Purkyně 
(Ústí nad Labem): 
http://sci.ujep.cz

IN
ZERCE 
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Pro ty z vás, kdo pracujete s našimi mlad-
šími sestrami a bratry, může být následu-
jící krátká povídka dobrým zpestřením 
k legendě skautských stezek. V mém oddíle 
ten příběh stezku přímo otvíral jako mot-
to, které říkalo: než začneš se svou honbou 
za stupni zdatnosti, měl by sis uvědomit, 
že spolu s odborkami a dalšími zkouška-
mi jsou to všechno nakonec jen „větvič-
ky“, které zkrátka signalizují, jak daleko 
jsi došel. To nejdůležitější si na kroj nikdy 
nepřišiješ.

I když už Setonův příběh ze svého skaut-
ského mládí znáte, nebojte se k  němu 
vrátit: v jednadvaceti mu člověk přizná 
možná i  větší kouzlo než ve třinácti. 

Je taky dost možné, že jste zatím četli 
jenom neúplnou verzi – právě v  ní se 
totiž povídka obvykle šíří. A také to teď 
chceme napravit. Nejspíš uznáte sami, 
že druhá část dodává příběhu ještě 
o  patro zajímavější rozměr. A  asi není 
třeba zvlášť zdůrazňovat, že celá tahle 
inspirace se dá uplatnit vedle oddílu sa-
mozřejmě i  v  kmeni. Je to snad špatný 
tip na společné čtení před usnutím pod 
hvězdami?

(vd)

Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí 
indiánská vesnice a za ní se tyčí z pouště 
vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu zna-

menalo velký čin, a tak všichni chlapci 
ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit. 
Jednoho dne jim náčelník řekl: „Nu 
tak, chlapci, dnes se můžete všichni po-
kusit na tu horu vylézt. Vyjděte hned 
po snídani a  jděte každý tak daleko, 
jak dokážete. Až budete unaveni, vraťte 
se, ale každý z vás mi přinese větvičku 
z toho místa, kam až došel.“

Vydali se na cestu plni naděje a každý 
cítil, že jistě dorazí až na vrchol. Ale 
brzy se loudavě vrátil tlouštík a  vztáhl 
k náčelníkovi ruku, ve které držel kak-
tusový list. Náčelník se usmál a  řekl: 
„Milý hochu, ty ses vůbec nedostal 
k úpatí hory; ani jsi nepřešel poušť.“

PŘÍBĚH NAVAJSKÝCH INDIÁNŮ V PODÁNÍ ERNESTA THOMPSONA SETONA

STOUPÁNÍ NA HORU
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Později se vrátil druhý chlapec. Přinesl 
šalvějovou snítku. „Došel jsi na úpatí 
hory,“ řekl náčelník, „ale vzhůru jsi ne-
šplhal.“

Další hoch měl větvičku lindy. „Dob-
ře,“ řekl náčelník, „ty ses dostal až 
k pramenům.“

Později přišel další chlapec s trnitou vět-
vičkou. Když ji náčelník uviděl, usmál 
se a  řekl: „Ty jsi šplhal vzhůru; dostal 
ses až k prvnímu kamenitému splazu.“

Odpoledne dorazil hoch s  cedrovou 
snítkou a  stařec řekl: „Podal jsi dobrý 
výkon; dostal ses až do poloviny hory.“

O hodinu později přišel hoch s borovou 
větvičkou. Tomu náčelník řekl: „Výbor-
ně! Ty jsi vyšplhal až ke třetímu pásmu, 
měl jsi za sebou tři čtvrtiny výstupu.“

Slunce už stálo nízko, když se vrátil 
poslední. Byl to vytáhlý krásný chlapec 
vznešené povahy. Přicházel k  náčelní-
kovi s  prázdnýma rukama, ale oči mu 
zářily: „Můj otče,“ řekl, „dostal jsem se 
tam, kde nebyly žádné stromy – nevi-
děl jsem žádné větvičky, ale spatřil jsem 
Zářící Moře.“

Také starcova tvář se rozzářila, když 
slavnostním hlasem říkal: „Poznal 
jsem to! Když jsem ti pohlédl do tvá-
ře, poznal jsem to. Ty ses dostal až na 
vrchol. Nepotřebuješ žádnou větvičku. 
Je to napsáno ve tvých očích, zvoní to 

ve tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj 
hochu, viděl jsi nádheru hory.“

Slunce už zapadlo, když si náčelník uvě-
domil, že ještě jeden z  chlapců, kteří 
ráno odešli, není zpátky. Vydal se tedy 
do jeho týpí, aby zjistil, zda se chlapec již 
vrátil. V týpí našel jen chlapcovu matku, 
která se o syna už také strachovala.

Když se chlapec nevrátil ani ráno, vy-
slal náčelník tři muže, aby ho šli hledat. 
Vrátili se až k polednímu. Na nosítkách 
nesli starou ženu a chlapec jim pomáhal 
nosítka nést.

„Co se stalo?“ zeptal se náčelník přísně. 
„Proč jsi nešel s ostatními na horu?“

„Chtěl jsem jít, otče,“ řekl chlapec 
smutně. „Víš, že jsem se na ten okamžik 
už dlouho těšil. Ale zaslechl jsem volání 
o pomoc – všichni jsme ho zaslechli. Šel 
jsem po hlase a  našel jsem tuto staře-
nu, která v lese na úpatí hory uklouzla 
a  zranila si nohu. Ležela tam už celou 
noc a z posledních sil se klackem bráni-
la dravé zvěři. Na to, aby šla o berlích, 
byla příliš slabá. Poprosila mne, abych 
jí pomohl zpátky. Upletl jsem vlek, 
ale nemohl jsem postupovat rychleji, 
částečně jsem ji musel nést, protože ji 
zraněná noha při každém nárazu velmi 
bolela, a  tak nás bojovníci našli dřív, 
než jsme se dokázali vrátit. Je mi líto, 
jestli jsem tě zklamal, otče. Ostatní šli 
dál – kdybych pokračoval i já, co by se 
s ní stalo?“

Mezitím se kolem shlukli ostatní chlap-
ci a  někteří zaslechli jeho slova. Než 
stačil rozvážný náčelník cokoliv říct, 
vykřikl jeden z menších hochů: „Tobě 
se určitě dál nechtělo a přivítal jsi příle-
žitost, že se budeš mít na co vymluvit. 
Měl bys na horu jít znovu hned zítra, 
abys ukázal, co umíš!“

Napadený chlapec na to neřekl nic, jen 
pokrčil rameny a zvedl oči k náčelníko-
vi. Ten mu s úsměvem položil ruku na 
rameno a pravil: „Můžeš jít na horu zí-
tra, chlapče, chceš-li, ale je to zbytečné. 
Došel jsi na vrchol hory dřív, než jsi vů-
bec vyrazil. Tvé srdce zná nejen výhled 
z vrcholu hory, nýbrž i pohled z oblaků 
nad ním… a tvé mlčení mi říká, že dáv-
no víš, že je marné chtít po krtkovi, aby 
pochopil orla…“ 

Foto: (tn), (Sum)

Zkrácenou verzi příběhu 
najdete v následující knížce:

SETON, Ernest Thompson. 
Svitek březové kůry. 

Přeložil Miloš Zapletal. 
Praha: Leprez, 2004. S. 296–7.

Došel jsi tam dřív, 
než jsi vůbec vyrazil. 

Tvé srdce zná nejen výhled 
z vrcholu hory, ale i pohled 

z oblaků nad ním…

„

“
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Jako správná skautka miluji hory. Jako 
správná roverka miluji výzvy. Vždycky 
jsem tam chtěla. Neskutečně jsem se těšila. 
Měsíc volna. Nejbližší přátelé. Himaláje.

Při vyřčení tohoto slova se lidem povětši-
nou nejprve vybaví Mt. Everest, šerpové, 
sníh, led a spousta nepovedených expedic 
stejně jako přelidněná a špinavá Indie. Ale 
pouze takové nejsou. Jsou to i zelené hory 
plné lučních květin, rozkvetlých rodo-
dendronů, posvátných jezer a  neskuteč-
ných výhledů. Prostě o něco vyšší Tatry.

Outdoorová sekta 

Outdoorovým sektářem jsem byla ozna-
čena ve chvíli, kdy jsme se s  přítelem 
pohádali kvůli tomu, že přece nepojede 
do Himalájí s  džínami… Až na místě 
jsem si uvědomila, jak moc měl pravdu. 
Skautskými léty vypilovaná zkušenost 
s  tím, co je vhodné s  sebou mít a  co 
nemít, je nesmazatelná. Rozhodně není 
zbytečná, jen místy až přespříliš zarpu-
tilá. Množství našeho oblečení a vyba-
vení bylo přísně omezeno. Jak váhou 
zavazadla do letadla, tak tím, co jsme 
ochotni tahat po kopcích na vlastních 
zádech. Od ponožek po šálu, vše per-
fektně funkční, univerzální a vzájemně 
kompatibilní. Jak do zimy, tak do tepla, 
deště či větru. První, druhá, třetí vrst-
va. Ani gram navíc. Pyšni sami na sebe 
jsme se vrhli vstříc tisícovkám.

Funkčnost nade vše 

Za cíl naší výpravy jsme si vybrali Sik-
kim – samosprávní oblast na severo-
západě Indie. Díky své poloze při hra-
nicích s  Nepálem a  vysokému stupni 
ochrany přírody nelze hory zdolávat 

bez doprovodu místních průvodců. 
Ačkoliv jsem se tomu zpočátku bráni-
la, že to „nebude ono“, strávili jsme se 
sedmi Sikky, ze kterých anglicky mluvil 
jen jeden, příjemných čtrnáct dní. Pro-
vádění turistů je pro ně kolikrát jediná 
možnost výdělku – a co víc, pro místní 
obyvatele je to motivace, proč přírodu 
chránit a ne ji jen bezohledně využívat.

Se svým vybavením jsem se časem oprav-
du styděla. Vymazlené pohorky, ergono-
micky tvarované ponožky, funkční spod-
ní prádlo, membránová bunda, v rukách 
trekové hůlky. Zatímco naši průvodci 
byli ve starých džínách, šusťákové bundě 
a gumovkách, žabkách nebo čínských te-
niskách s klackem v ruce. Namísto vyvá-
žené krosny nesli náklad v koších, popří-
padě v neforemném batohu. Člověk by 
je nejspíš politoval, ale pochopila jsem, 
že to není třeba. Na rozdíl od nás vů-
bec nevypadali zničeně a ztrápeně, když 
vystoupali kopec. Po celodenním dešti 
jsme nakonec promokli všichni úplně 
stejně, po mokrých kamenech klouzaly 
tvrdé pohorky víc než gumovky, v hlu-
bokém sněhu nám byla všem stejná zima 
a hůlky jsem beztak hodila do batohu, 
když mi začaly překážet.

To jsou panoramata! 

Všichni jsme se těšili na ty výhledy, které 
jsme znali z  fotek, kde se hory tyčí tak 
vysoko, že mají špičky schované v mra-
cích. Kvůli tomu jsme si vybírali i dobu 
naší návštěvy. Na jaře, po skončení ob-
dobí dešťů, kdy je sucho a vzduch čistý 
a průzračný. A  ejhle. Už v Darjeelingu, 
městě čaje, které je pověstné svými výhle-
dy, jimiž se člověk kochá z okna kavárny, 
jsme byli obklopeni hustou mlhou. Říka-
li jsme si: „Až vystoupáme, výhledy bu-

dou.“ A nebyly. Namísto křišťálově čisté 
oblohy nás uvítaly kroupy a sníh. Nejspíš 
důsledek globálního oteplování. Na mís-
tě zvaném „Everest View“, kam jsme se 
pracně doškrábali, byla zas. Mlha. Níz-
ká oblačnost. Mlha nás provázela celým 
naším putováním a překvapeni z ní byli 
i naši místní průvodci.

Aby měl příběh šťastný konec, přece jen 
jsme se dočkali. Snad právě pro to dlouhé 
čekání nás ten pohled o to víc uchvátil. 
Před námi se najednou tyčily nejvyšší 
vrcholy planety, které tam byly samozřej-
mě i předtím, jen jsme si je mohli pouze 
představovat. A  tak jsme tam stáli, ko-
chali se a určovali, který kopec je který. 
Makalu, Kabru, Lhotse – všechno tam, 
kde má být. I Kangchenjunga – třetí nej-
vyšší hora světa – a měla špičku oprav-
du zahalenou v oblacích, díky kterým je 
opředena tajemstvím. A pak jsme se po-
dívali na sebe a nestačili se divit. Podle té-
hle hory se mi jmenují pohorky… podle 
jiné hůlky… po další bunda… batoh… 
ponožky. Témeř každý vrchol dal jméno 
nějakému kusu našeho vybavení. Smáli 
jsme se sami sobě, že se není čemu di-
vit, že jsme nic neviděli, když všechny ty 
vrcholy si celou cestu nosíme s sebou. 

(Sum)

Foto: archiv autorky

OUTDOOROVÁ SEKTA 
NA STŘEŠE SVĚTA
HIGH-TECHNOLOGIE V HIGH-HORÁCH

Masiv Kangchenjungy – vrchol (8 586 m) 
věčně zahalený v mracích ji opředl spoustou 
legend a historek.
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PODTITULEK

NADPIS

V naší zemi je vodáctví jako takové po-
měrně rozšířeným sportem, respektive 
zábavou. Většina lidí tak dříve nebo 
později aspoň jednou za život na vodu 
vyrazí. Vymyslet si vodáckou akci ale 
není taková sranda, jak se může zdát. 
Proto přinášíme pár rad a  tipů, abyste 
se hned nehrnuli vstříc katastrofě.

To hlavní je řeka

Pojedeš řeku, kterou už znáš, nebo novou 
a neznámou? U těch, na kterých už jsi byl, 
to máš snazší. Víš, co tě kde čeká, které jezy 
jsou nebezpečné, které sjízdné a jak, kde 
se dá tábořit, nastoupit, vystoupit, najíst. 
Pak už stačí jen zjistit případné změny 
a vodní stav. U neznámé řeky je situace 
složitější – tohle všechno si teprve musíš 
dohledat. A  nepatří sem jen informace 

o řece jako takové, ale i o vybavení, které 
s sebou budeš potřebovat, nebo o poča-
sí, aby ses nedivil, když budeš celý týden 
moknout. Pomoci by ti v tom měly weby 
www.raft.cz nebo www.infoglobe.cz/reky. 
Pokud jsi vodák-začátečník, je dobré se 
vydat nejdřív na  jednu z českých ,,kla-
sik“, kam patří poklidná Berounka, 
Sázava, Ohře či Otava a trochu přelid-
něná Vltava.

Jakmile sis nashromáždil dostatek in-
formací, nezbývá než je zkompletovat. 
Vytvoř si na každý den itinerář: odkud 
a kam jedeš, jak je to dlouhé, co budeš 
muset překonávat, jaká je obtížnost úse-
ku, kde leží zajímavá místa, kdo bude 
vařit a co… V tom ti vydatně pomůžou 
vodácké průvodce pro jednotlivé řeky 
od nakladatelství SHOCart. Je dobré 
mít je neustále po ruce i přímo na vodě.

Vezmi si třeba takovou Otavu, kde je 
ideální začít na vodáckém tábořišti 
v Sušici. Obvykle tam zůstáváme o tro-
chu déle, protože je to příhodné místo 
na trénink a  kousek pod tábořištěm 
je i  sjízdný jez (trénujeme sjezd jezu, 
převrhnutí a  záchranu). Tvrdší nátury 
se můžou vyvézt nahoru k  Čenkově 
pile, půjčit si raft a sjet trochu divočiny 
(WW II). Otava je pěkná i proto, že po-
měrně hezky teče a jezy jsou na ní z vět-
ší části sjízdné. Navíc v okolí řeky leží 
zajímavá místa jako třeba hrad Rabí.

Co s sebou a kde to vzít

S tábořením na vodě je to trochu jiné než 
na suchu. Už jen kvůli tomu, že všechny 
věci, co se ti budou hodit na suchu, mu-
síš v  suchu také udržet. Je lepší loďák, 

VŠECHNO, CO JSTE KDY CHTĚLI SLYŠET O SJÍŽDĚNÍ ŘEK, ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT

JAK NA VODU
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nebo barel? Při nešikovném zacházení se 
voda může dostat do obou. Proto věci, 
které chceš mít opravdu suché, zabal 
ještě do pytle ze silného igelitu. Další zá-
ležitostí jsou samotné lodě, vesty, pádla 
a helmy. Ne každý jimi disponuje, a tak 
je dobré si vybavení nechat od někoho 
doporučit a poptat se u vodáckých oddí-
lů nebo přímo v půjčovnách u řeky. Těch 
se v posledních letech vyrojilo jako hub 
po dešti, takže možnosti získání kvalitní 
a kompletní výstroje jsou poměrně širo-
ké. Seznam půjčoven najdeš například 
na www.hydromagazin.cz.

Neméně důležité je jídlo. Snídaně musí 
být takové, abys nabral energii na celý 
den. Obědy mívají kvůli snadnosti a leh-
čímu trávení podobu svačiny: polévky, 
pomazánky, paštiky a podobně. Hlavním 
jídlem se pak stává až večeře. Vzhledem 
k tomu, že vodáci obvykle vaří na ohni, 
musíš počítat s  tím, že něco teplého do 
žaludku nedostaneš jen tak hned po pří-
jezdu. Nejdřív se hodí uvařit polévku 

z  pytlíku, která nedočkavé krky nasytí, 
než se přípraví pořádné jídlo. To může 
být pestré – od halušek s uzeným a se ze-
lím přes špagety a vuřtguláš po krupico-
vou kaši. Dřevo na oheň je lepší sbírat už 
při plavbě krátce před tábořištěm (kolem 
něj je už většinou všechno vybrané).

Šaty dělaj vodáka

Striktně si rozděl, co máš na vodu a co 
na sebe do sucha. Mokré věci jen tak 
neusušíš a budou stále přibývat. Chce to 
i pořádné boty – staré tenisky či neopren-
ky. Ty musí hlavně chránit nohu, protože 
dno řeky je záludné a nebezpečné. Další 
povinností je vesta, a ta je nutná pro kaž-
dého, ať už je to starý mazák nebo nová-

ček. Jezdit bez ní (hlavně úseky s překáž-
kami) je víc než nezodpovědné. Jestli vzít 
i přilbu, pak záleží na toku, který jedete, 
ale věřte, že na jezu za ni budete koli-
krát rádi. Dobrým pomocníkem je taky 
vodácká bunda či neopren. Ne všichni 
ho mají, ale pokud si ho můžeš sehnat, 
neváhej: v  nevlídném počasí tě udrží 
v teple. Obvykle platí, že když ho sebou 
potáhneš, tak ho neupotřebíš, ale jakmile 
zůstane doma, bude celý týden pršet a ty 
si budeš trhat vlasy, že ho nemáš s sebou.

A  nakonec: vždycky se vyplatí mít po 
ruce parťáka s  vodáckými zkušenostmi, 
který koriguje nemoudré nápady a  zá-
roveň pomáhá s celkovou organizací. Ne 
všechny problémy a  nebezpečí dokáže 
nezkušený vodák domyslet a  těch, kteří 
neodhadli své síly, už se utopilo hodně. 

Tomáš Litera – Slunda (22 let), 
přístav Poutníci Kolín

Foto: archiv přístavu Poutníci Kolín

Vždycky měj po ruce 
zkušeného parťáka. Těch, 

kteří neodhadli své síly, se 
utopilo už hodně…

„

“

 INZERCE
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Po otevření knihy na nás Václav již z prvních stránek promlouvá tak, jak jsme 

ho znali, poutavě vypráví o svém životě, chronologicky řadí vzpomínky na 

životní události (osobní, profesní i výchovné), významné osoby, se kterými 

se potkal a které ho ovlivnily, důležité životní poznatky a poselství. Nechybí 

ani jeho typický humor a jistá skromnost, se kterou hodnotí některé své 

počiny. Postupně zjišťujeme, jak nesmírně bohatá a silná byla síť vztahů, které 

Václava provázely životem. Je obdivuhodné, kolik lidí Václav ovlivnil v jejich 

rozhodování, směřování a kolik jich obohatil či inspiroval v průběhu svého 

života. Dojemně působí řada poděkování a vzpomínek blízkých osob, přátel, 

studentů, kolegů, skautských činovníků. Střípky Václavových myšlenek pak 

zachycují vybrané přednášky a texty na konci publikace.

(Markéta Habermannová – Píšťalka)

188kč

setká
vzpomínk

stop
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Němčina se u nás v poslední době ne-
právem podceňuje. Česko přitom zhru-
ba z 56 % obklopují německy mluvící 
země, s nimiž máme kus společné histo-
rie. A Německo je dlouhodobě i naším 
největším hospodářským partnerem. 
S většinou mladých Němců se sice do-
mluvíte anglicky, ale chcete-li poznat 
jejich kulturu hlouběji, bez znalosti 
němčiny vám snadno unikne řada zají-
mavých souvislostí.

Jak na to?

Určitě vás napadnou letní brigády, 
au-pair pobyty či jazykové kurzy. To ale 
není vše: je-li vám mezi 18 a 30, může-
te až jeden rok pracovat jako dobrovol-
níci kdekoli v EU, tedy i  v Německu 
nebo Rakousku. Přitom máte hraze-
no 90 % cestovného na místo a  zpět, 
ubytování, stravu, kapesné a  jazykový 
kurz (viz web Mládeže v akci). Jestli se 
vám taková doba zdá dlouhá, vydejte 

se na několikatýdenní workcamp nebo 
praktikum do některé z německých ne-
ziskovek. Jejich seznam najdete v kon-
taktní burze Tandemu.

Koordinační centrum Tandem zpro-
středkovává i česko-německé výměny 
mládeže: každý rok se koná několik 
kontaktních seminářů s  mimořádně 
pohodovou atmosférou. I  když tam 
možná nenajdete pro svůj kmen part-
nerskou skupinu, dozvíte se mnoho 
užitečného třeba o  financování čes-
ko-německých projektů. Družbu 
s německými skauty pak můžete na-
vázat třeba prostřednictvím Jamboree 
on the Internet a  na společné akce 
získat příspěvek od Česko-německého 
fondu budoucnosti (další praktické 
rady jsou v říjnovém čísle Skautského 
světa, s. 20–21). Hledáte-li něco jen 
sami pro sebe, přidejte se do některé 
z  pracovních skupin Česko-německé-
ho fóra mládeže. A kdo má divadelní 
vlohy a  chtěl by si zahrát v  česko-
německém představení, ať se podívá 
se na projekty občanského sdružení 
A BASTA!

Pro studenty vysokých škol platí, že 
můžou jeden i více semestrů strávit na 
některé z německých univerzit – míst je 
poměrně dost a  leckdy se ani všechna 
nevyužijí. Jistě znáte stipendijní pro-
gram Erasmus, ale existují i  jiné, čas-
to výrazně štědřejší a  administrativně 
méně náročné (DAAD, GFPS). Do 
zahraničí mohou vyrazit i  středoško-
láci, například s  podporou programu 
Comenius. Pokud se vycestovat ne-
chystáte, vězte, že mnoho německých 
a  rakouských studentů přijíždí k  nám 
a řada z nich se chce učit česky. Zkuste 
s nimi navázat kontakt přes vzkazy na 
nástěnkách nebo zahraniční oddělení 
vaší fakulty.

Nechci tu slevu zadarmo

Na závěr ještě pár tipů, jak v  Němec-
ku ušetřit peníze. Německé vlaky jsou 
drahé, ale můžete využít různých slev 
(Schönes-Wochenende-Ticket, zemské 
jízdenky – např. Sachsen-Ticket – nebo 
příhraniční tarify – např. LibNet nebo 
EgroNet). Výhodné bývají i  spolujízdy 
autem. A ubytovat se za poměrně při-
jatelné ceny je možné v některé ze sítě 
mládežnických ubytoven. 

Vojtěch Homolka – Vlk (25 let), Hlinsko

Foto: archiv autora

CHCETE SE NAUČIT POŘÁDNĚ NĚMECKY, STUDOVAT V NĚMECKU NA UNIVERZITĚ 
NEBO PO NĚM JEN TAK CESTOVAT?

DEUTSCHLAND IST COOL

Chcete poznat německé 
skauty nebo se podílet 

na rozvoji česko-německých 
vztahů? Možností je 

opravdu mnoho.

Užitečné odkazy

Mládež v akci: 
www.mladezvakci.cz

Workcampy: 
www.volksbund.de/

jugend_schule/workcamps

Tandem: 
www.tandem.adam.cz

Česko-německý 
fond budoucnosti: 

www.fondbudoucnosti.cz

Česko-německé fórum mládeže: 
www.cnfm.cz

A BASTA!: 
www.a-basta.cz

Stipendijní programy: 
www.naep.cz (Erasmus, Comeni-
us), www.daad.cz, www.gfps.org

Spolujízdy: 
www.mitfahrgelegenheit.de

Ubytovny: 
www.jugendherberge.de

Ukazatel před hlavní budovou 
Freie Universität v Berlíně
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Krajina kolem nás je živoucí učebni-
ce. Můžeme z  ní číst, čerpat poučení 
nebo v ní prostě jen ve volných chví-
lích odpočívat. Svými činy a vztahem 
k  přírodě do krajiny vpisujeme silné 
příběhy, na kterých se podílí každý 
z  nás a  které každého také přesahují. 
Dovolte, abych vás s  jedním takovým 
příběhem seznámil…

Píše se podzim 2010 a skauti ze středis-
ka Krakonoš Vrchlabí po více než roční 
snaze dokončují studii projektu SLA-
MÁK – skautského pasivního domu 
z přírodních materiálů. Samotný návrh 
kluboven vznikl metodou participace, 
tedy přímým zapojením všech členů na-
šeho střediska. Prostřednictvím her, vý-
tvarných dílen, workshopů i debat se na 
vytvoření studie domu podíleli vedoucí 

i  děti. Při společném navrhování jsme 
hledali takovou ideální podobu objektu, 
která by vyhovovala potřebám a přáním 
budoucích uživatelů. Na celý proces 
dohlíželi dva architekti a skauti v jedné 
osobě, Petr Klápště a Jan Márton.

Dřevo, sláma, hlína

Stavebnictví patří mezi ty lidské čin-
nosti, které mají na životní prostředí 

zásadní vliv: spotřebovává se při něm 
až 40 % veškeré energie. My jsme 
se rozhodli k  výstavbě v  co největší 
míře využít místních a obnovitelných 
zdrojů, jejichž zpracování a  dovoz 
nezatěžuje životní prostředí tolik 
jako běžné materiály (energeticky 
i  ekologicky). Dům bude mít dřevě-
nou konstrukci vyplněnou tepelně 
izolační vrstvou ze slaměných balí-
ků. Vnitřní omítky vytvoříme z  hlí-
ny – jejich výhodou bude schopnost 
přirozené regulace vlhkosti uvnitř 
domu. Zastřešení domu je navrže-
no jako ozeleněná vegetační střecha. 
Takové střechy mají pozitivní vliv na 
vodní režim krajiny: zadržují srážko-
vou vodu a  vlhkost, takže přiroze-
ným způsobem zlepšují mikroklima 
v okolí domu i v domě.

VE VRCHLABÍ VYROSTE EKOLOGICKY ŠETRNÝ SKAUTSKÝ DŮM

JE LIBO SLAMÁK?
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Zelený architektonický 
návrh

Dům je navržen v oblém kompaktním 
tvaru vhodném pro energeticky pa-
sivní stavbu. Pasivní budovy se vyzna-
čují velice nízkou spotřebou energie: 
do  15  kWh/m2/rok (u  běžných novo-
staveb se spotřeba pohybuje okolo 80 až 
140  kWh/m2/rok). Této hodnoty do-
sáhneme několika opatřeními: vhodnou 
orientací domu ke světovým stranám, 
ale především zateplením obvodových 
konstrukcí slámou, použitím kvalitních 
oken se zateplenými rámy a  snížením 
povrchu domu na minimum.

Stavba se svou dispozicí otevírá k jihu, 
čemuž je přizpůsoben vzhled fasády 
s  většími okenními otvory. V  zimních 

měsících, kdy je na obloze slunce níz-
ko, bude okny jeho záření pronikat do 
budovy a  ohřívat jí. Přehřívání domu 
v  letních měsících zabrání přesahy 
střech a pergola z popínavých rostlin.

Klubovny vybavíme moderními „zele-
nými“ technologiemi, jako jsou solární 
kolektory sloužící pro ohřev vody, sys-
tém řízeného větrání s rekuperací, který 
zajistí přísun čerstvého vzduchu a jeho 
hygienickou kvalitu, a  světlovody při-
nášející denní světlo do míst, kde nebu-
dou moci být okna.

K čemu ty klubovny 
budou

SLAMÁK bude sloužit jako zázemí pro 
skauty z Vrchlabí a 3. oddíl sv. Vavřince 
z Hostinného. Chceme také, aby dům 
nabídl prostor pro vzdělávací, ekolo-
gické nebo zážitkové kurzy skautům 
z  celé republiky. Společenská místnost 
ve tvaru amfi teátru se bude využívat 
k pořádání veřejných nízkonákladových 
akcí, jako jsou přednášky, workshopy, 

promítání, výstavy a komorní koncerty 
začínajících umělců. V  rámci projektu 
vznikne veřejně přístupná knihovna, 
zaměřená na ekologicky šetrné stavitel-
ství a  bydlení i  volnočasovou pedago-
giku. Izolace domu slaměnými balíky 
a tvorba hliněných omítek bude probí-
hat svépomocí jako otevřený vzdělávací 
workshop ekologického stavitelství.

Úvod příběhu už znáte. Přijde-li vám zají-
mavý a máte chuť nám ho pomoci dopsat, 
podívejte se na www.slamak.skauting.cz. 

Tomáš Hawel – Tom (26 let), Vrchlabí

Foto: Jan Marton a Daniela Vávrová 
(vizualizace), archiv autora

Na návrhu skautského 
centra se podíleli vedoucí 
i děti. Pomohly nám v tom 

simulační hry, výtvarné 
dílny a debaty.

„

“



47

K
O
L
E
M

N
Á
S

Na tuhle otázku hledalo lidstvo odpo-
věď už od nepaměti. A našlo ji za po-
moci stínu vrženého svislým předmě-
tem. Jako první ukazatel sloužil dřevěný 
kolík zaražený v zemi, který byl později 
nahrazen vztyčenými opracovanými 
obelisky.

(Schválně, jaké pomocné slovo jste se 
učili u písmene G v morseovce?
– – .
Gnómóny?
A kolik z vás vědělo, co to opravdu zna-
mená?)

První obelisky určené k měření času, čili 
gnómóny, pocházejí pravděpodobně již 
z 5. tisíciletí př. n. l. Sluneční hodiny si 
poté prošly postupným zdokonalením 
a používaly se až do 17. století, než byly 
nahrazeny přesnějšími zařízeními, jak je 
známe dnes. Největší nevýhoda sluneč-
ních hodin však nebyla ani tak v jejich 
nedokonalé přesnosti, jako v jejich ne-
přenosnosti. Z principu jejich fungová-
ní je prostě nešlo jen tak vzít a položit 
kamkoliv. Ačkoliv…

Sluneční hodiny do kapsy

Ačkoliv si mnozí jistě pamatují animo-
vaný seriál o Willy Fogovi a cestě kolem 
světa za 80 dní. A určitě si vybaví i po-
stavičku Čika, který určoval čas pomocí 

zvláštního prstencovitého předmětu. 
Sama bych nevěřila, že takový předmět 
opravdu existuje. Prstencové sluneční 
hodiny byly poprvé vyrobeny hodi-
nářem v  Augsburku v  18. století. Na 
rozdíl od klasických slunečních hodin 
využívajících měnícího se stínu jsou za-
loženy na různé výšce slunce v průběhu 
dne i roku. Pomocí otočného prstence 
se nastaví příslušný měsíc a  paprsek 
slunce nám otvorem v  prstenci zasvítí 
na správný čas. Je ale nutné mít na pa-
měti, že hodiny jsou dimenzované pro 
naše zeměpisné šířky. V  jižní Evropě 
budou čas ukazovat nepřesně!

A co když je tma?

I pro odhad času podle hvězd existuje 
nástroj používaný od 15. století. Říká se 
mu „Stardial“ čili „hvězdný disk“. Čas 
se dá však odhadnout i bez něj. Postup 
je možná trochu složitější, ale jen tro-
chu :).

1. Najděte sever, Polárku a Velký vůz. 
Na obloze si představte ciferník, kde 
12 míří k severu a osa spojující Polárku 
a přední kolečka Velkého vozu tvoří ru-
čičku (viz obrázek).

2. Odečtěte tzv. hrubý čas (v našem pří-
padě 2.30).

3. Za každý měsíc po 7. březnu je nut-
né přičíst 1 hodinu, popř. 2 minuty za 

každý den navíc. (Pro 21. dubna tedy 
přičteme 1 hodinu a 28 minut. Čas je 
nyní 3.58.)

4. Vynásobte čas dvěma (vyjde 7.56).

5. Odečtěte výsledek od 24, popř. je-
li hodnota po předchozím kroku vyšší 
než 24, pak od 48 (24 – 7.56 = 16.04).

6. Pokud platí letní čas, je nutné přičíst 
hodinu (v roce 2011 se letní čas mění 
27. března, tedy 16.04 + 1 = 17.04).

7. Snadné, že? 

(Sum)

Foto: Markéta Hrežíková

ALTERNATIVNÍ METODY MĚŘENÍ ČASU

KOLIK JE HODIN?

Užitečné čtení a návody 
pro určení času

článek „Jak se měří čas“ 
od Miroslava Šobra z PřF UK Praha: 

www.geografickerozhledy.cz/
galery//64-1163372449.pdf

http://theswordbearer.org/
p009_moon.html (v AJ)

www.wikihow.com/Tell-Time-
Without-a-Clock (v AJ)

Plautus, (c. 254–c. 184 B.C.)

Buď zatracen, kdo vymyslil 
jsi hodiny a první u nás zřídil 

orloj sluneční.

Za mého mládí orlojem byl 
žaludek, a ten byl přesnější 

než ňáké novoty.

Když hlad měls, kázal jíst –
– když ovšem bylo co! – 

– leč dnes smíš jíst, až uráčí 
se sluníčku.
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ohně, poslední dva. Mlčky. Ona se 
zavřenýma očima. Já toho využíval 
a  prohlížel si ji ve skomírajícím světle 
– nemohl jsem z  té tváře spustit zrak, 
vyzařovala zvláštní harmonii, která jako 
by byla v  něčem víc než jen v  rysech 
obličeje.

Nech oči zavřené, ať se na tebe můžu 
dívat. Beztrestně. Věčně. Najednou oči 
otevřela – sklopil jsem pohled do ohně, 
ale asi ne dost rychle, takže si určitě 
všimla, jak hladově na ni zírám.

„Nad čím přemýšlíš?“ zeptal jsem se, 
abych nějak vybředl z  trapného oka-
mžiku.

„Modlila jsem se,“ odpověděla.

Hrklo ve mně – proč se vždycky z krás-
ných holek musí vyklubat pámbíčkářky 
nebo přitroublé husy nebo něco podob-
ného…

Vycítila to: „Ty asi nejsi věřící, viď?“

„No, nevím, něco možná nad námi je, 
nejvyšší pravda a  láska asi, ale nejsem 
křesťan nebo tak něco.“

„Proč?“ zeptala se tak bezelstně, že jsem 
chtě nechtě musel přijít s nějakou po-
řádnou odpovědí.

„Nevím, nechápu, jak někdo může věřit 
na ráj v nebi a na peklo a na všechny ty 
Ježíšovy zázraky a na anděly…“

„A na to, že když vlkovi rozpárali bři-
cho, vyskočila z něj Karkulka i babička 
v neposkvrněných šatečkách, na to vě-
říš?“

„To je snad něco jinýho, to je snad po-
hádka. Jak to spolu souvisí?“

„Jenom tak, že v  literatuře, ať už je to 

pohádka, básnička, nebo Bible, se pro-
stě občas popisuje něco, co se nemohlo 
stát tak doslova, ale to neznamená, že 
autor neměl svůj důvod to tam napsat. 
Chtěl tím něco naznačit.“

„Takže třeba i  Ježíšův život je vlastně 
taková pohádka?“

„To jsem zrovna nemyslela. Spíš se to 
nemůže číst jako učebnice dějepisu. 
Musíš mít na paměti, že to někdo sepsal 
pro lidi před dvěma tisíci let, a tudíž si 
musíš dát trochu práci, abys porozu-
měl, co chtěl vlastně autor vystihnout.“

„Není to trochu blbý, že to musíš takhle 
luštit? Proč teda nečteš něco jinýho?“

„Mě na tom vlastně baví právě to luš-
tění, jak tomu říkáš. Čteš třeba o tom, 
co se připomíná teď, na Velikonoce – 
když Ježíše ukřižovali, sundali ho pak 
jeho učedníci a rodina z kříže a uložili 
do hrobu ve skále, který pevně uzavřeli. 
Ale když šli tři dny nato nabalzamovat 
tělo, zjistili, že je fuč. Navíc o sobě prý 
už za života říkal, že tři dny po své smr-

ti vstane z mrtvých. Znamená to, že ta 
mrtvola vstala a odpochodovala? Nebo 
že ji Bůh nechal odpařit? Nebo ji někdo 
čmajznul?“

„Tak to fakt nevím, asi tomu musíš pro-
stě věřit. Myslel jsem, že věřící si tyhle 
otázky nekladou.“

„Asi ne všichni. Ale já si je chci klást. 
Přijde mi to důležitý – kdyby ti někdo, 
ke komu máš blízko, napsal dopis, 
kterýmu nerozumíš, kterej ti připadá 
zmatenej a ve kterým se popisujou věci, 
který se podle tebe nemohly stát, taky 
bys nad tím jen tak nemávnul rukou, 
chtěl bys to pochopit.“

„A  jak tomu teda rozumíš ty? Odešel, 
vypařil, ukradli? Mně se to zatím zdá 
jako pěknej nesmysl.“

„Myslím, že se tím právě vůbec nepopi-
suje, co se dělo nebo nedělo s mrtvolou. 
Ale zkus si to trochu představit – učed-
níkům, který roky chodili za Ježíšem 
a  hltali, cokoli řekl, najednou zabili 
milovanýho mistra. A oni měli pocit, že 

CO SE UDÁLO O VELIKONOCÍCH

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
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tím všechno končí, šlus, ende. Že ten 
vnitřní obrat lidí, ke kterýmu Ježíš vy-
zýval, ta velká změna světa k  lepšímu, 
kterou jim Ježíš vlastně sliboval, nena-
stane, když ho zabili. Ale najednou, a je 
fuk, jestli to bylo přesně třetího dne 
nebo týden po tom, začali přemýšlet 
jinak. Když tedy není Ježíš, od kterého 
čekali, že to všechno zařídí za ně, muse-
li ten úkol vzít na sebe, převzít štafetu. 
Z učedníků, který do tý doby jen dě-
lali, co jim někdo jiný řekl, se museli 
stát samostatně myslící a  aktivní lidi. 
Najednou nebylo důležitý balzamovat 
a oplakávat mrtvolu – Ježíš ožil v nich 
jako někdo, na koho chtěli navazovat.“

„Myslel jsem, že vy křesťani právě věří-
te, že si ho Bůh vzal k sobě na nebe – 
tohle mi přijde… takový světský.“

„Každej tomu asi rozumí jinak. I  já 
postupně měním názory na to, jak ty 
příběhy číst. Ale nemysli si, že křesťan-
ství je nějakej soubor dogmat, který 
platí – a hotovo. Jenom tím, že se tomu 
pokoušíš rozumět sám za sebe, si z toho 
přece můžeš odnést nějakou inspiraci 
do skutečnýho života, no ne?“

„Aha… Ale pokud vím, tak se Ježíš ne-
chal ukřižovat vlastně dobrovolně, ne?“

„No, píše se, že když ho zatýkali, chtěli 
ho učedníci bránit, ale Ježíš jim to za-
kázal.“

„Tak mi tedy řekni, co si odnášíš do 
života z toho, že se někdo nechá zaříz-
nout jako ovce. Teda pardon, ukřižovat. 
Mně to přijde dost uhozený, čekat na 
smrt a  nehnout ani prstem pro svoji 
záchranu. Vždyť přece, když naposled 
večeřel s  učedníkama, řekl jim docela 
jasně, že ví, že ho jeden z nich zradí.“

„Koukám, že ten příběh znáš docela 
dobře! Ale řekni mi – myslíš, že by se 
něco změnilo, kdyby se Ježíš bránil?“

„Tak to je takový kdyby – ale píše se 
přece, že za Ježíšem chodily davy, tak 
třeba by se lidi postavili na jeho stranu.“

„Domysli to dál…“

„No – asi by nastala pěkná mela.“

„Přesně tak. A  já myslím, že přesně 
to Ježíš nechtěl. Přestože tehdy od něj 
spousta lidí čekala, že se stane vlastně 
politikem nebo vojevůdcem, že se po-
staví do čela Izraele a  osvobodí ho od 
Římanů. Jemu ale nešlo o  nějakou 
občanskou válku, která se kolem něj 
málem strhla, ale o jemnější myšlenku, 
kterou všude hlásal – že není tak důle-
žitý, kdo zrovna komu vládne, ale jak se 
stavíme k druhým, jestli nám jde o je-
jich dobro.“

„Třebas je to pěkná myšlenka, ale i kdy-
by byla sebepěknější, nemůže se prosa-
dit, když za ni nikdo nebojuje! Kdyby 
se Ježíš postavil na odpor, mohl svoje 
myšlenky prosadit mnohem líp!“

„A to si právě nemyslím – jeho poselství 
o  lásce a  o  vnitřní svobodě by nejspíš 
doslova zaniklo v hluku bratrovražedný 
války. Vždyť je to myšlenka, kterou ne-
můžeš nikomu násilím vnutit, která se 
nedá vybojovat. Nemůžeš nikomu naří-
dit, aby se vnitřně osvobodil, natož aby 
někoho miloval. To by bylo všechno jen 
navenek, povrchově – byla by to jen vy-
nucená přetvářka. A o to Ježíš nestál.“

„Takže si myslíš, že šel na smrt jen pro-
to, aby se nezkazilo to, co hlásal?“

„Vlastně jo. Kdyby Ježíš vedl povstání, 
možná bychom o něm dneska věděli je-
nom to, že byl vůdcem bandy fanatiků, 
a datum bitvy. Ale tím, že se ten člověk 
nechal bez odporu přibít na kříž – a oni 
mu před tím provedli ještě spoustu ji-
ných hnusných věcí – tím dal najevo, že 
má myšlenku, která za to stojí.“

„Tak počkat, pochopil bych, že je to 
myšlenka, která se nedá prosadit tak 
nějak silou, ale že by, jak říkáš, stálo za 
to pro ni umřít, to mi už připadá přita-
žený za vlasy.“

„Však tě taky nikdo nenutí umírat,“ za-
smála se, „ale že měl Ježíš fakt dobrou 
myšlenku, za tím si stojím!“

„A co je teda Ježíšova myšlenka?“

„No tak to je na víc než na krátkou 
odpověď. Taky je těch myšlenek víc – 
stačilo by ti, kdybych řekla, že jsou to 
myšlenky o  vnitřní, a  tudíž skutečný 
svobodě, o lásce, který máme dost pro 
všechny, o tom, že na facku, kterou jsi 
dostal, můžeš odpovědět i líp než jinou 
fackou?“

„Tak to mi teda nestačí!“ Přisedl jsem si 
o kus blíž, skoro na dotek. „Jsou to jen 
vznešený slova. Mě zajímá, co si o tom 
myslíš ty. Ještě před chvílí bych nevěřil, 
že mě může zajímat povídání o křesťan-
ství, ale vedle tebe mě napadá čím dál 
tím víc otázek.“

„Tak mi je položíš třeba zítra večer,“ 
utřela mne, „myslím, že je na čase jít 
taky spát. Dobrou noc.“ Zvedla se 
a zmizela ve tmě tak rychle, že jsem ze 
sebe sotva stačil vypravit odpověď. Ale 
kroky ve tmě se zastaví a o kousek vrátí. 
Její tvář se znovu objeví ve světle. Vtisk-
ne mi na tvář letmý polibek. „Na ten 
zítřek se těším.“

Ani nevím, jestli jsem si ten konec jen 
představoval, nebo jestli se to opravdu 
stalo. Koukal jsem do nebe a myslel na 
to, kolikrát máme dojem, že jsme s ně-
čím hotovi, že už máme názor – a při-
tom jsme třeba jen nepotkali toho pra-
vého člověka, s nímž v nás teprve ožijí 
otázky a všimneme si mnoha věcí, které 
jsme do té doby přehlíželi. Spát jsem šel 
tehdy hodně pozdě, ale s  pocitem, že 
jsem toho pravého člověka našel. 

Jan Kolman – Piškot (25 let), 
Teplice/Praha

Foto: Jakub Pejcal – Boby

Pokud vás povídka zaujala, čtivé zpracování celého Ježíšova příběhu 
najdete například v knize Jaroslava Durycha Z růže kvítek vykvet námZ růže kvítek vykvet nám. 

Různá zpracování naleznete i na internetu: 
http://velikonoce.vira.cz/Podstata-Velikonoc/Pribeh-Velikonoc.html.
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pro mladé lidi musí mít rubriku, jako 
je tahle. Kdo se ale těší, že se tím pádem 
z Kmene stává bulvár, bude nejspíš zkla-
mán. Naopak bychom se rádi pokusili 
zalátat pomyslnou „díru na trhu“ a psát 
o lásce, vztazích, dospívání a všem souvi-
sejícím aspoň trochu seriózně.

V  redakci Roverského kmene bohu-
žel nesedí ani Superman, ani Chuck 
Norris. Naopak je to časopis, který 
si z  velké části píšou roveři sami pro 
sebe, a nejinak je tomu i v téhle rubri-
ce. Těžko tedy můžeme někomu udílet 
rady, jak má co v životě dělat, protože 
„my to už přece dávno víme“… Bude 

to spíš o vyprávění osobních zkušenos-
tí a trampot, které třeba někoho poba-
ví a jinému pomůžou. Dá se očekávat, 
že ve věkovém rozpětí 16–26 let ne-
zaujme každé téma každého. Zároveň 
je to výzva pro všechny: pište nám i vy 
své minipříběhy! Adresa je jednoduchá: 
kmen@skaut.cz.

Není tomu tak dávno, co se mí dva 
kamarádi rozešli po několikaměsíčním, 
zpočátku velmi nadějném vztahu. Prý 
si přestali rozumět. Když jsem trochu 
pátral po příčinách, dozvěděl jsem se 
více: ona byla nespokojená, že on tráví 
polovinu víkendů v měsíci nikoli s ní, 
ale na výpravě s oddílem. On byl ne-
spokojený, že zrovna o víkendu, kdy by 
měl volno, odjela ona kamsi s kamarád-
kami. Postupem času mezi nimi vznikl 
zvláštní nevyřčený tlak – odjet někam 
bez druhého byl vždycky tak trochu 
problém. Situace připomínala známý 
vtip o tom, co je to kompromis: muž 
by chtěl jít do kina, žena do divadla, 
a tak oba sedí naštvaní doma u televize.

Jakmile spolu lidé začnou chodit, ne-
zřídka se stane zvláštní věc. Oba se 
promění v jakýsi majetek toho druhé-
ho – kus domácího inventáře. A ma-
jetek máme přece proto, abychom 
ho užívali – ne aby někde trajdal po 
světě a věnoval se nedejbože tomu, co 
ho baví a co považuje za smysluplné. 
Jako kdyby partner přestal být příte-
lem. Přítel je přeci mimo jiné ten, kdo 
je nám opravdovou oporou: bavíme 
se s ním o věcech, které nás skutečně 
trápí, které řešíme, o které se snažíme. 
Zkrátka vidí do všeho, co je pro nás 
v životě klíčově důležité: podpoří nás, 
když jednáme správně, a  nakopne, 
když jednáme blbě.

Jenže partnera máme hlavně kvůli 
sexu a  zábavě, popřípadě společné-
mu stravování nebo sdílení poplat-
ků za bydlení. Je to vlastně taková 
hračka, kterou chceme mít jen pro 
sebe a  neustále u  sebe. Možná by-
chom měli přemýšlet trochu jinak. 
Jak to zařídit, aby byl náš vztah 
důvěrný a  blízký, a  přitom vnitřně 
svobodný, alespoň v tom smyslu, že 
člověku nebrání v  rozletu, ale nao-
pak ho v něm podporuje? Obávám 
se, že to bude jedna z těch otázek, na 
které je třeba odpovídat víc činem 
než slovy. 

MINIPŘÍBĚHY O LIDECH A JEJICH VZTAZÍCH

EVŽEN RADÍ

Málokdo v jisté době neřeší, zda je ve-
likost různých jeho tělesných součástí, 
výstupků či údů v normálu a zda se za 
ně nemusí stydět. Na internetu pak vy-
hledává informace, jak to má být velké, 
jak se to měří a jestli je problém, když je 
to menší nebo větší než průměr. Ani já 
jsem nebyl výjimkou a děsil jsem se té 

trapné chvilky, až to bude někdo moci 
posoudit. Nejhorší pak bylo, když jsem 
jednou asi v  patnácti letech proběhl 
u  rybníka v plavkách kolem nějakých 
rozjařených vysokoškolaček, které táhly 
nejspíš odněkud z hospody. Jakmile mě 
skupinka minula, slyším jen dívčí chi-
chot: „Jé, ten pindíček!“ To člověku na 

sebevědomí opravdu nepřidá… Až po 
dlouhé době jsem zjistil, že moje obavy 
byly úplně zbytečné. Sice se o  těchto 
věcech vtipkuje horem dolem, ale reál-
ně neznám vážnější vztah, který by měl 
problémy zrovna kvůli velikosti intim-
ních částí těla. Důležitější jsou přece jen 
asi jiné vlastnosti člověka.

MOC VELKÝ, MOC MALÝ?

TY MŮJ ROZTOMILÝ INVENTÁŘI
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KKrutý zabiják 

Dihydrogen monoxid patří mezi jeden 
z velkých problémů naší doby. Jde o lát-
ku, která se na naší Zemi volně vyskytuje 
a snadno se může dostat k malým dětem. 
Při vdechnutí je tento krutý zabiják ovšem 
schopen usmrtit i dospělého člověka. Tvo-
ří většinu kyselých dešťů a přispívá ke skle-
níkovému efektu, přes tato nebezpečí jej 
ale volně vypouštějí mimo jiné atomové 
elektrárny. Běžně se používá jako průmys-
lové rozpouštědlo nebo chladicí kapalina, 
užívá se při výrobě polystyrenu, a dokonce 
se z něj vyrábějí plastové kelímky pro au-
tomaty. Tajemstvím nezůstaly ani pokusy 
s touto látkou na zvířatech. 

Tato látka urychluje korozi některých 
kovů a  nejednou způsobila výpadek 

proudu v  domácnostech či dopravní 
nehodu v  důsledku selhání brzd. Její 
vliv se ovšem nevyhýbá ani zdravotnic-
tví: dihydrogen monoxid byl nalezen 
v  nádorech, a  přesto mu bývají vysta-
vováni i pacienti nedlouho po operaci. 
Po požití této chemikálie v kapalné for-
mě může nastat pocení a  pocit vlhka, 
v plynné formě způsobuje popáleniny. 
Avšak nejhorším faktem je, že tato látka 
je vysoce návyková a že jedinci, kteří si 
na ni vytvoří závislost, bez ní nemohou 
přežít.

I přes všechna tato fakta vláda naprosto 
odmítá veškeré kroky na její odstraně-
ní. Důvod je jasný: vojenské organizace 
tuto látku používají při různých nukle-
árních pokusech či výrobě zbraní, a do-
konce jsou z válek známy případy, kdy 

byl dihydrogen monoxid volně rozšiřo-
ván armádou. Dle jedné nejmenované 
zpravodajské služby armáda navíc pou-
žívá (za spolupráce státních organizací) 
pro rozvod a  hromadění dihydrogenu 
monoxidu sofi stikované potrubní systé-
my, a  to i  v případě vojenského ohro-
žení. 

Jste-li pro, aby tato látka ze Země 
zmizela, mám pro vás ještě jednu in-
formaci. Možná není tak důležitá, ale 
pro formálnost chemický vzorec: H2O. 
Ano – právě jste odsouhlasili odstraně-
ní vody z  povrchu Země. Takže přeji 
hodně štěstí v dalších minutách vašeho 
života…

David Račak – Jerry (20 let), 
Dub nad Moravou/Olomouc 

V Praze 1. dubna 2011 

Vážená redakce,

v minulém čísle vašeho jinak velmi kva-
litního časopisu jsem si přečetl, že se 25. 
až 27. února koná v  Jizerských horách 
Předěl, roverská akce dobré pověsti. Pro-
tože vaše dosavadní doporučení bývala 
zatím vždy japná, jal jsem se této akce 
zúčastnit. V tomtéž čísle vašeho časopi-
su jsem se v článku Brrrrrrrr dozvěděl, 
že doporučujete svým čtenářům koupat 
se v zimě ve studené vodě. Poněvadž lí-
čení autorky, které tímto velice děkuji za 
inspiraci, bylo stejně jako sliby skvělého 
zážitku naprosto strhující, neváhal jsem 
při samotné akci pamatovat na vaše 
rady. Avšak poté, co jsem se zúčastnil 
večerní koupele v  místní podchlazené 
řece, se nic takového jako (cituji) „pří-
jemný dojezd“ či „velmi příjemný pocit 
sebepřekonání“ nedostavilo. Dostavily 
se pouze omrzliny třetího stupně. 

Domnívám se, že autorka článku měla ve 
svém textu uvést ještě několik významných 
skutečností. První: když na sobě šest ho-
din nosíte ponožky zmáčené po lyžařském 
výstupu z údolí do kopců, nebudete mít 
v botách teplo. Dále, když vlezete do stu-
dené vody s promrzlými nohami, nebude-
te v nich pak mít teplo už vůbec. A za třetí, 
když budete při převlékání stát několik mi-
nut bosí na sněhu a poté budete nocovat 
v  iglú, rozmrznete za velmi autentických 
bolestných počitků příští den v poledne. 

Na závěr musím ještě říci, že ke slastem, 
kterých jsem se díky vám mohl nabažit, 

patřilo zejména toto: v neděli večer jsem 
prohrál fotbalový zápas se zdravými přá-
teli, kteří na Předělu nebyli, v  pondělí 
ráno jsem ochraptěním téměř nemohl 
mluvit a celý následující týden mi výteč-
nou víkendovou akci připomínaly pozo-
ruhodně scvrklé prsty u  nohou. Tímto 
vás tedy žádám o vrácení předplatného 
za únorové číslo vašeho časopisu na ban-
kovní účet uvedený v příloze, a to z dů-
vodu újmy na zdraví a z důvodu dlouho-
dobé pracovní neschopnosti. 

S bratrským pozdravem 
účastník Předělu 2011

CO NÁM PŘIŠLO DO REDAKCE

HYDE PARK: DOPISY ČTENÁŘŮ
VÝSLEDKY:

SLANÉ TYČINKY

Čtvrt kila másla, čtvrt kila hladké mouky a čtvrt kila tvrdého sýra, koření

Sýr najemno nastrouháme, vše smícháme a uhněteme těsto. Nakrájíme ho 
na proužky, posypeme kořením a pečeme na 180 stupňů 20 minut.
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Ivančena – památník skautům, kteří byli těsně před koncem 

války zavražděni nacisty v polském Těšíně. Publikace Stopy 

vedou k Ivančeně shrnuje několikaleté mapování skautského 

protinacistického odboje ve Slezsku a událostí, které vedly 

k osudovým výstřelům popravčí čety. Knihu doplňuje řada 

historických fotografi í a příloh.
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