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V poslední době čtu obvykle ve chvílích, kte-
ré potřebuji „nějak“ strávit. Čtení je obvykle 
vycpávka a přesto, že mám dobrého knižního 
poradce a vím, co mě číst baví a co ne, požitek 
ze čtení se ztrácí, protože tramvaj obvykle do-
jede do cíle dříve, než se děj přeškobrtá k jasné 
pauze, do které se hodí vložit záložku.

Poslední dobou tedy ve chvílích vycpávkových 
poslouchám se sluchátky v uších všemožné. 
Člověk si na sebe celkem snadno zvykne a tak 
dobře odhadne, jaká písnička je ta pravá. Snažím 
se poslední dobou objevovat vážnou hudbu, ne-
náročnou, ale klasickou, co na tom, že notoricky 
známou. A prokládám si ji zaručenými kusy. 

Melodie jedné písničky z nejnovějšího alba Norah 
Jones mě donutila poslouchat i text a najít si jeho 
znění ve vlnách internetu. 

…
I saw him stand alone under a broke street light,
So sincere singing silent night,
But the trees were full and the grass was green,
It was the sweetest thing I had ever seen.
…

Možná si při čtení speciálu Roverského kmene 
můžete pustit Svatou noc a nebo vypnout in-
ternet. Jednoduše si můžete sednout a udělat tu 
neobvyklou věc a v klidu a cíleně si číst. A kdo 
to tak dělá běžně, smekám. Připravili jsme vám 
letní čtení šité rovery pro rovery. Dočtete se, jak 
bylo na roverské události roku – na ObRoku 2007, 
můžete ohodnotit vítězná díla z loňského Polibku 
múzy a nechat se inspirovat pro další ročník této 
soutěže; literárně si můžete užít i v části nazvané 
„Co se do Semínek nevešlo“. Jedná se o další tex-
ty z roverských blogů a ještě něco navíc.

Přeju Vám krásné léto, a ať prší nebo ne, čtěte si 
Roverský kmen!

evelina.ta

A nezapomeňte si předplatit další ročník, více in-
formací o něm naleznete na zadní straně obálky.
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ObRok 2007

ObRok 2007 se uskutečnil o prodlouženém 
víkendu 4.–8. 5. 2007 nedaleko Jindřichova 
Hradce na tábořišti Bílá skála. Svoje zkušenosti 
a nadšení sem přijelo sdílet 1 200 roverů a ro-
verek. Akci připravoval tým o téměř čtyřiceti 
lidech za pomoci dvousethlavého servistýmu 

a za podpory Roverského odboru Junáka. Po-
časí moc nepřálo, ale rovering je, mimo jiné, 
výzva, a roveři nejsou z cukru. 

ObRok 2007 je za námi, ať žije ObRok 2009! 
Bude?

     ObRok 2007
Symbolem letošního ObRoku byla ruka. Proč? Protože lidské ruce jsou mohutným nástrojem. Jsou 
schopny tvořit i bořit, pomáhat i ubližovat. Jejich prostřednictvím dáváme i bereme. Dokáží sdělit 
více než slova, svým dotykem sdělují radost ze shledání, lítost, podporu, přátelství, lásku… Ve svých 
rukou držíme osud svůj i lidí a země kolem nás. Podívejme se na své ruce a společně odhalme mož-
nosti, které v nich držíme… A všudypřítomné ruce popoháněly důmyslný stroj, stroj plný ozube-
ných koleček, která do sebe zapadají tak, že celý svět klape tak, jak má…

Krajina kolem nás ubíhá dozadu, sedím v kupé spo-
lu s dalšími Skrypťáky a vstřebávám únavu a dá-
vám si dohromady mozaiku událostí posledních 
pěti dnů. Myšlenky těkají sem a tam. Nechce se ani 
uvěřit, ale je to tak. Skončila jedna úžasně báječná 
akce, na které jsem měl tu příležitost být. Skončil 
ObRok 2007 a jak postupuje čas, tak se vzpomín-
ky na něj postupně přesunují z krátkodobé paměti 
do té dlouhodobé, kde setrvají, abych si je, snad, 
mohl kdykoliv oživit a připomenout si tak některé 
ze zážitků, kterých se mi za těch pět dnů nakupilo 
tolik, že bych si s nimi vystačil další půlrok.

Na ObRok odjíždíme spolu s Mušilovem v pozd-
ním odpoledni, a tak není divu, že nás Jindřichův 
Hradec vítá již zahalen v černém hábitu. Odtud 
nás stará Karosa odváží vstříc novým zážitkům 
a dobrodružstvím.

Po příjezdu na tábořiště se snažím co nejrychle-
ji najít náš kmen. Marná snaha se někomu do-
volat. Tápání ve tmě při lehkém svitu baterky. 

Praktické telefonické rady Einsteina, kam mám 
jít, abych se dostal k našim stanům. Osudné zjiš-
tění, že mne slečna ze servistýmu v dobré vůli 
poslala na opačný konec tábořiště. Nakonec se 
úspěšně dostávám na správné místo. Rychle od-
ložit batoh a vzhůru na zahájení k pódiu. 

            ObRok 2007
        Společné setí globálního přátelství 
                            4. až 8. května 2007

Autor fotografi e: Tomáš Tkačik – Rozum
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Za doprovodu emotivní hudby jsme svědky 
zrodu prvních společných zážitků. Na pódiu se 
odvíjí jakési představení. Barevné postavy se po-
hybují tam a sem a támhle… barevné postavy se 
nám představují jako jednotlivé prsty ruky… jako 
symboly… jako by nám z pódia chtěli říci: „Podí-
vejme se všichni na své ruce a zamysleme se nad 
tím, co všechno jimi můžeme dokázat ku pro-
spěchu nás všech, ku prospěchu celé společnosti, 
celé Země a možná i celého Vesmíru!“ Žlutý pa-
lec představuje Ideu a je propojující nití, Modrý 
je ukazovák a služba sobě, Oranžový prostřed-
ník symbolizuje služby svým, Červený prsteník 
je symbolem služby společnosti a Zelený malík 
jde „ruku v ruce“ (nebo spíše „prstem v prst“???) 
se službou životnímu prostředí. Ale samozřejmě 
jeden toho dokáže udělat nepoměrně méně než 
celá skupina, která není jenom pouhým součtem. 
A jeden prst je v porovnání s celou rukou méně 
než její pětina. Symbol ruky nás bude provázet 
celých pět dní… teda vlastně… když se budeme 
všichni řádně snažit, tak nás tento symbol bude 
provázet celý život. A to nejen symbolicky.

Následně se večer nese ve znamení lehkého tla-
chání a oťukávání možností, které nám tábořiště 
poskytuje – krčma U Černé ruky se skvělou na-
bídkou občerstvení za příznivé ceny a nevyřče-
ným heslem „Ať žije dumping!“, čajovna U Pro-
trženého pytlíku, kino, lanové centrum…

Ještě než se defi nitivně odebereme spát, ještě 
než si vyčistíme zuby, tak samozřejmě nemůže-
me nevyužít lákavé nabídky místní krčmy a dá-
váme si každý pintu Kofoly. Za ty prachy!

Sobotní ráno nás vítá lehkým deštíkem. Rychle 
se nasnídat a vyrazit společně na přípravu Inspi-
ra – čili programu, který si každý kmen připravil 
pro ostatní. Například my jsme měli přichystáno 
Týmové pexeso, ve kterém dva týmy soupeřili 
o to, kdo získá více dvojic kartiček, na kterých byly 
vytištěny naše fotografi e. Což mělo zároveň sloužit 
i jako zajímavý způsob prezentace našeho kmene. 
Jiné kmeny měli například 3D piškvorky, Žonglo-
vání, Kosmetický salon či Masáže, které mne osob-
ně zaujaly asi nejvíc. Velmi děkuji Framovi a ochot-
né slečně (jejíž jméno jsem nedokázal udržet), která 
mi způsobila příjemných patnáct minut relaxace 
a uvolnění pod svýma šikovnýma rukama.

Jak jsem se tak pohyboval po tábořišti neustále 
sem a tam… a sem… a tam… a támhle… a tam-
tudy…, tak jsem najednou zjistil, že už se vlast-
ně bez problémů orientuji.

Odpolední velké hry jsem se neúčastnil a volný 
čas využil pro prozkoumání jednotlivých pre-
zentací kmenů, pro bližší poznání celého naše-
ho velkého tábořiště a taky k případnému ná-
hodnému setkání s někým známým. Jak jsem se 
tak pohyboval po tábořišti neustále sem a tam… 
a sem… a tam… a támhle… a tamtudy…, tak 
jsem najednou zjistil, že už se vlastně bez pro-
blémů orientuji. Na rozdíl od včerejšího večera, 
kdy jsem jen zmateně bloudil ve tmě.

Z jednotlivých prezentací kmenů byla nejlepší 
a nejoriginálnější ta, která z nás nedělala jen pasivní 
pozorovatele, ale přímo aktivní účastníky. Pokud 
jste se totiž chtěli dozvědět o tomto kmeni více, 
museli jste nasednout na nachystané kolo pevně 
upevněné zadním kolem na stojanu a začít šlapat. 
Před vámi se vzápětí roztočil válec s fotografi emi 
a začala hrát píseň, jejíž text jste měli taktéž před 
sebou. Já osobně jsem skoro cítil, že jsem uprostřed 
dění daného kmene (jehož jméno jsem bohužel ne-
dokázal udržet). S kolem se však dalo i docela dob-
ře vyblbnout, což vám všem s představivostí a kre-
ativitou větší než malou nemusím jistě popisovat.

V průběhu odpolední velké hry byly vyvěšeny 
lístečky (sloužící jako vstupenky) na nedělní Va-
pro – čili Variabilní program plný dílen, debat 
a přednášek rozdělených do čtyř bloků. Lísteč-
ky byly uloženy v igelitových pytlících umístně-
ných vedle sebe na jedné malé dřevěné trojúhel-

Autor fotografi e: Jan Bičovský – Chose
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níkové stavbě. A to byla ta chyba! Zřejmě první, 
leč závažný škrábanec, na jinak hladké a téměř 
dokonalé ploše programu.

Postupně se shluky zvětšovaly a já se stal sou-
částí velkého davu, čekajícího na spásný (?) po-
vel „TEĎ!“, aby už už mohli vyrazit a dostat se 
co nejdříve ke svému vytouženému cíli

Ještě hodnou chvíli před tím, než jsme si mohli 
lístečky na program rozebírat, se u nich zača-
ly shlukovat účastníci. Samozřejmě jsem v té 
skupině nemohl chybět. Postupně se shluky 
zvětšovaly a já se stal součástí velkého davu, če-
kajícího na spásný (?) povel „TEĎ!“, aby už už 
mohli vyrazit a dostat se co nejdříve ke svému 
vytouženému cíli. Davová psychóza dělá své, 
ať už je člověk skaut, či psychicky labilní ul-
trapravičák (tohle přirovnání však berme lehce 
s nadhledem). Mnozí organizátoři, kteří měli 
Vapro na starosti začínali býti více než méně 
nervózními a podrážděnými a tvářili se, jako by 
snad něco takového vůbec nečekali. Já se více jak 
lehce zastyděl, že jsem součástí této dosti trapné 
situace, a zauvažoval, zda mi to stojí za to. Samo-
zřejmě jsem chtěl, jako plno dalších, zkusit latin-
sko-americké tance, samozřejmě jsem chtěl taky 
slyšet přednášku Bursíka, ale někde z hloubky 
ke mně promlouval vnitřní hlas: „A stojí ti to 
opravdu za to? Jakou oběť si ochoten podstou-
pit, abys uspokojil svoji touhu?“ Ale ustoupil 
jsem a stal se jen pobaveným pozorovatelem? 
Nikoliv! Takže jsem se na tom velkém cirkusu 
podílel svou přiměřenou měrou také a nesu stej-
nou vinu a odpovědnost jako všichni ostatní.

Pak náhle přišel ten nesmyslný příkaz, ať se všichni 
stáhnou zpátky za pomyslnou čáru, než nám dají 
signál k „činu“. A v tu chvíli zřejmě cirkulace nega-
tivní energie z některých organizátorů na mnohé 
účastníky a naopak dostoupila vrcholu. Následně 
atmosféru prořízl zvuk píšťalky a my všichni jsme 
vyběhli na trať závodu „Lístečku, lístečku, ať už jsi 
můj!“. Tenhle závod jsem však nakonec vzdal. Už 
tak jsem se za sebe styděl dostatečně a moje nálada 
se propadla někam do suterénu mých kalhot.

Nakonec jsme získali spolu s dalšími Skrypťáky 
(zásluhou a díky velkému odhodlání jiné osoby, je-
jíž jméno jsem neudržel) lístky na latinsko-americké 
tance. A nejenom na ně… ale o tom, snad, později.

Den se pomalu sunul svou poslední fází a s ní sou-
visel i večerní koncert, na němž účinkovala mimo 
jiné také kapela Směr Jih. Původní nesmělé výkři-
ky vln způsobených pohyby těl se postupně pře-
rodily a vygradovaly do téměř vrcholného surfi n-
gu na jedné společné vlně globálního přátelství. 
Když se sejde skupinka lidí společně naladěná 
na jednu vlnu, tak se dějí věci, nad kterými občas 
zůstává člověk zírat. Vlnění se šířilo do různých 
směrů a v jednu chvíli i způsobilo velkou koncen-
traci odloženého oblečení ve tvaru malé pyrami-
dy. Okolní teplota byla někde nad deseti stupních 
a my měli na sobě jen lehká trička… V nejlepším 
se má přestat, a tak jsme se někteří postupně pro-
surfovali do krčmy, abychom zchladili aktivitou 
rozpálená těla. No a co nejvíce osvěží?

Lehké dešťové kapky se na nás snášely v přimě-
řených dávkách a optimistická část mého já se 
těšila na celodenní zážitkové vytížení. 

Nedělní ráno se netvářilo úplně přívětivě a o to 
více jsem se snažil hledat optimismus uvnitř sebe. 
Lehké dešťové kapky se na nás snášely v přiměře-
ných dávkách a optimistická část mého já se těšila 
na celodenní zážitkové vytížení. První část Vapra 
jsem strávil povídáním s Básníkem a na jeho lehce 
individuálním Semináři tvůrčího psaní (byli jsme 
tam dohromady tři celé osoby), který měl mít ofi -
ciálně v odpoledních hodinách pro účastníky (bo-
hužel vzhledem k počasí to byl jeden z programů, 
který byl omezen a nakonec běžel jen jednou). 
Po obědě jsem se hodně těšil na Mušilova a jeho 
výrazový tanec. Ten jsem si pod jeho vedením 
sice prožil již několikráte na víkendech Inspirace, 
ale vždy mě neuvěřitelně nabije energií, optimis-
mem a odbourá i nějakou tu vnitřní bariéru.

Autor fotografi e: Lenka Ferusová – Skřítek
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Jako třešnička na dortu jsme se všichni těšili 
na latinsko-americké tance, respektive výuku 
salsy. Toto cvičení jsem si opravdu užíval, i pře-
sto, že mi dělá značné problémy pohybovat se 
podle stanovených pravidel daného tance. Snad 
mi taneční partnerka odpustila i mírně poma-
lejší schopnost učení a menší orientaci v rytmu. 
Alespoň že byla zábava.

Svěží tečkou za nedělním programem plným 
emocí byl Galavečer.

Někteří jeli pomoci do skautského domu, někte-
ří zazpívat do domova důchodců, no a zhruba 
dvacítka z nás zase jela poznat klienty z Ústavu 
sociální péče.

„Konečně nám Oskar pořádně zasvítil,“ říkám 
si spíše pro sebe při ranní hygieně. Celé dopo-
ledne nás čeká „Služebka“ a s ní související pří-
jemné pocity při pomoci okolí – lidem a přírodě. 
Někteří jeli pomoci do skautského domu, někte-
ří zazpívat do domova důchodců, no a zhruba 
dvacítka z nás zase jela poznat klienty z Ústavu 
sociální péče. Ve dvojicích jsme si vzali na sta-
rost jednotlivé klienty, kteří projevili zájem se 
s námi projít po městě. Naše dvojice dostala 
na starost Radku a Jindru, což byl pár, který 
v dohledné době plánuje svatbu. Kvůli omeze-
nému času jsme se bohužel nestihli dostatečně 
poznat. Jedna, byť celá, hodina je opravdu málo. 
A tak alespoň jsem si stihli vypít jedno kapučí-
no a Radka s Jindrou si cestou zpět ještě stih-

li zakoupit zásnubní prstýnky. Pro mne to byl 
v podstatě první osobní kontakt s těmito lidmi 
a jsem velmi rád za tuto zkušenost.

Odpolední program se nesl v duchu Regionů, což 
byla poslední velká hra. Během ní jsme měli plnit 
různé úkoly. Nejprve individuální a postupně, 
jak jsem se spojovali do větších a větších celků, 
tak i úkoly společné. Podepisovali jsme se na 
kámen, stavěli věž („Ať dosáhneme až ke hvěz-
dám!“), z jišťovali, jak fungují jiné kmeny, pře-
mýšleli nad tím, co nejvíc charakterizuje náš 
region. Vše vyvrcholilo hromadným pochodem 
k pódiu, kde jednotlivý zástupci představovali 
co nejvýstižněji svůj region a přikládali ke spo-
lečné mapě svoji část, až se nám nakonec poda-
řilo sestavit kompletní mapu Česka. Co dokáže 
jednotlivec a co skupina, která má jeden společný 
cíl? O kolik budeme více obohaceni při vzájemné 
výměně zkušeností? Jak často (a zda-li vůbec) se 
potkávají skauti ze stejného regionu, aby se více 
poznali a možná spolu i spolupracovali? 

Slavnostní zakončení proběhlo ve velkém stylu. 
Hodnocení akce a velké poděkování všem, kteří 
byli přítomni. Vrchol večera, velká módní show, 
při které se nám představili šéfové jednotlivých 
částí servistýmu. Následná diskotéka (nejen) mě 
po chvíli omrzela, a tak jsem strávil poslední ho-
diny ve víru tlachání a zpěvu v doprovodu ky-
tar a příjemného praskání hořícího dřeva.

ObRok 2007 – úžasných pět dní strávených 
ve víru neuvěřitelného akčního (veselého, hra-
vého, …) dění spolu s přáteli a všemi cool lidmi, 
kteří se v jeden čas, v jednom místě, na jedné 
vlně oddávali společnému setí něčeho, co mož-
ná nelze úplně uchopit, ale co své kořeny za-
pustí snad dosti hluboko a ponese ovoce někdy 
v čase budoucím (a dohledně budoucím).

Rovering – soukolí, kde každý je (nebo by měl 
být) hnacím kolečkem a může přispět svou 
měrou ke změně aktivity všech, běželo naplno 
po celou dobu akce, neboť my všichni účastníci 
jsme byli zároveň i aktivními organizátory své-
ho času i času druhých a na druhou stranu orga-
nizátoři byli zároveň také i účastníky.

Jan Bezděk – Bezďa
člen VŠRK Skrypta

Autor fotografi e: Eva Haunerova – Malina
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Člověk si klade ve svém životě výzvy. 
Člověk si musí klást ve svém životě výzvy. 
„…rozšiřování améby“ aneb rozšiřování zóny 
pohodlnosti a vlastních schopností.

Nezaměnitelná škola života. Nezaplatitelné 
zkušenosti…
ObRok zkušenost. 
Zkušenost že „Co nic nestojí, za nic nestojí.“

Škoda nevyužít nabrané zkušenosti, nezískat 
další a nepředat je dál…
Předání vlastních zkušeností.
Jeden z pilířů, na kterém stojí skauting.

„Podívej, ti lidé jsou tady kvůli Tobě…“ 
Lidi, kteří jsou schopni dokázat to, co chtějí…
Na obou stranách akce.

Hodnota přátelství ne slovem, ale skutkem.

Mezilidská komunikace a její absurdnosti.
Nevyzpytatelnost lidského chování,
blízký člověk je najednou nejvzdálenější a ten 
poslední je prvním.

Ochota a neochota, ať skaut či neskaut.

Skauting jde proti trendu doby – neklade důraz 
na jednotlivce, nýbrž na spolupráci lidí.
Jeden za všechny, všichni za jednoho. 
Tvůj problém, náš problém.
Akce není jednotlivců, ale skupiny.

Příliš mnoho špatných zkušeností a jedna 
dobrá… ObRok.

Vzájemná motivace, 
podaná ruka v těžkostech., opora desítek 
či přímo stovek rukou. 

Málo slov a moře pocitů.

Služba svým, modrý čtvereček vybarven… 
Naděje a přílišná míra idealismu?

Kdo dál…

Beruška

A jak se na ObRok dívá Beruška – Veronika Binderová jako jedna z hlavních organizátorů?

    Raneček z ObRoku

Autor fotografi e: Jan Bičovský – Chose
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SLUŽBA

Na ObRoku 2007 chceme ukázat službu 
ze všech stran, všechny druhy služby, které 
jsou pro rozvoj jednotlivce důležité. Jednotlivé 
části služby tvoří velký kruh, který se uzavře 
jen tehdy, když nechybí ani jedna složka… Ta-
kový kruh se pak může zdárně otáčet a ozube-
né kolečko každého rovera nebo roverky pak 
zapadá do celkového stroje společnosti. Je tím 
sestaven obrovský stroj, ve kterém má každý 
svoje kolečko, které se skládá z jednotlivých 
částí služby.

• služba sobě: vzdělávání, vlastní rozvoj (vzory 
v zajímavých osobnostech, pozveme je na VaPro)

• služba společnosti: pomoc potřebným, humani-
tární akce (konkrétní služba na místě, ale pozveme i lidi, 
kteří ostatním pomáhají profesně nebo dobrovolně)

• služba skautingu: je to taková vachrlatá část 
kolečka, ale je důležitá… je důležitý koloběh 
generací: „bez skautů by nebyli roveři a bez 
roverů by nebyli skauti“ (tohle se určitě uplatní 
v Inspiruj)

• a nezanedbatelná část – služba Bohu, tedy 
„nejvyšší Pravdě a Lásce“: duchovní a duševní 
programy, zamyšlení nad ideály skautingu

SKAUTING A ROVERING

Co to je být rover (být skaut)? Na co ten skau-
ting je, proč se člověk, který je skautem, dokáže 
lépe zorientovat ve světě, lépe se uplatnit? Co 
jsou skautské ideály? Skauting vede k porozu-
mění, nabízí cesty, dává možnost výběru.

Ideály ale nemají jen skauti, bylo by dobré ukázat 
i „jiné“ lidi, kteří si umí plnit svoje sny a dosahují 
cílů, které si sami stanovují.

Je nutné, aby si všichni uvědomili, co jim všech-
no skauting nabízí. Každý skaut si to musí uvě-
domit. A roveři tuplem. 

Bude to asi těžké všechno zpracovat tak, aby 
to ostatní pochopili, aby jim to něco přineslo. 
Vidím ten velký stroj, v podstatě nový, pokro-
kový, který stojí na pevných základech a tra-
dicích.

Myšlenky sepsala Beruška 15. 11. 2005. 

Co jim říkáte teď, po roce a půl, po ObRoku? 
Povedlo se?

Než se ale celý stroj ObRoku 2007 rozjel, předcházely tomu téměř dvouleté úvahy, rozpravy, přípravy, 
realizace, … Kde se vůbec vzala myšlenka stroje, koleček, která do sebe zapadají?

      Listopadový brainstorming z roku 2005
             Jaký bude ObRok 2007

 Autor fotografi e: Jan Bičovský – Chose
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K ObRoku se váže i několik vzkazů od Roverského odboru, můžeme je pustit jedním uchem sem, 
druhým tam… ale nebyla by to škoda?

    Regiony
ObRok obrok obrok ObRok OBROK ObRoK, 
Obrok, obrok, OBROK! 

I taková slova zazněla na největší akci pro rove-
ry v českých a moravských zemích. Vyjma této 
duchaplné promluvy mě dost intenzivně zasáhl 
zážitek z posledního dne akce, respektive jeho 
odpolední části. Program pod názvem Regiony 
byl připravován olomouckými rovery a již při 
představení záměru jsem si říkal, že to má po-
tenciál, ale nikdy bych neřekl, že tak obrovský.

Vzpomenu-li na to, když jsem poprvé přišel 
na louku s pomyslnou mapou republiky a pro-
šel jsem se mezi „kraji“ od východu na západ 
a pak se rozhlédl ze severozápadního cípu ČR 
„dolů“ do kraje a viděl jsem tam živoucí, ba-
revnou a hemžící se aktivitou masu roverstva, 
věřte, to byl pěkný zážitek. Ostatně jste si to 
jistě zažili sami. Nebo pokud jsem naslouchal 
rozpravám, které probíhaly po celé zemi a všu-
de panovala družná atmosféra, pěkné, opravdu 
inspirativní. Ovšem největší síla regionů byla cí-
tit při závěrečném seskupování a pochodu zpět 
na tábořiště. Mnohdy až „vyostřené“ ovzduší 
při strategickém obsazení brodu potoku Morav-
skou částí republiky (není se čemu divit, měli to 
nejblíže) nebo skandování krajských hesel a tra-
dičních lidových písní při nástupu k pódiu jas-
ně ukazují na jedno. Oblastní rovering má velký 
potenciál a je na čase ho využít!

Dovolte, abych touto cestou oslovil ty, co mají 
zájem držet ruku na tepu českého roveringu. 
Ty, co mají chuť a čas dělat věci větší a lepší. Ty, 
co by chtěli pomoci ostatním s budováním ro-
verských kmenů. Nebo i ty, co by přispěli dob-
rou radou a nápadem.

Hledám a vyzývám budoucí krajské koordinátory 
pro rovering, aby se nebáli výzev a pomocí elektro-
nické pošty napsali na adresu rovertym@skaut.cz. 
Stačí zaslat kontakt a místo působení, popřípadě 
jméno kmene. Bohužel zde není příliš prostoru 
na podrobnější vysvětlení představ a vizí. Možná 

se to ani nehodí k tomuto „rekreačnímu“ číslu 
Kmene, ale pro větší představu alespoň ve třech 
bodech.

Krajský koordinátor pro rovering by mohl:

• být styčnou osobou pro Roverský odbor 
a kmeny působící v kraji
• zastupovat rovery na pozici krajských rad Ju-
náka
• koordinovat činnost rady složené ze zástupců 
kmenů

Má to ovšem jeden háček. Toto vše není defi ni-
tivní a může se to do velké míry změnit, tak pro-
sím neváhej a snaž se být při rozvoji roveringu 
v Čechách!

David Yilma – Kšanda
Roverský odbor Junáka

Autor fotografi e: Tomáš Tkačik – Rozum 
Autor fotografi e: Eva Haunerova – Malina 
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   Na cesty od Roverského odboru

O SLUŽBĚ 

Neměřme velikost dobra, jež je prokazováno. 
Vždyť právě takové dobro, blízké nám všem, 
dělá svět lepším v našem nejbližším okolí. Právě 
služba je naší možností, jak darovat cosi ze sebe. 
Je okamžikem, kdy darovat se stává darem pro 
nás samotné. 

Jak dlouho trvá vyslovit prosím? Snad jen 
klepnutí srdce a přeci může být někdy pozdě. 
A čí je to srdce, které tepe? Jsou známí a ne-
známí lidé a také jsou chvíle, kdy se srdce 
ostatních zastaví, jako by se přestal točit svět. 
Právě tehdy se to naše musí hlasitě ozvat. 
V tu chvíli musí tepat za jiné. Pak němý úžas 
v očích, když se řekne díky, zůstává navždy 
v nás. 

Služba znamená být připraven a zároveň hledat 
příležitost. Ne pro modrá políčka či dobrý pocit, 
ale pro naše uvědomění si potřebnosti zajímat 
se o dění kolem nás. Nestačí jít po ulici a čekat, 

až kdosi v posledních záchvěvech odhodlání 
vysloví ono dnes tolik nutné prosím. Jsou tací, 
kteří to sami za sebe říci nemohou, a přeci nás 
potřebují.

Za službou stojí odhodlání. Nejen naše, ale 
mnoha dalších. Vždyť jsou nepochybně cíle, 
které jsou nad možnosti jednotlivců, a právě 
tehdy musíme spojit síly a společně hledat řeše-
ní třeba i vzdálených problémů. Mějme na mys-
li, že všichni obýváme tuto planetu a jakákoliv 
vzdálenost by neměla znamenat nic v porovná-
ní s naší odvahou být prospěšní třeba i lidem, 
kteří spí, když my bdíme.

Služba je nezištná. A jak je někdy těžké mlčky 
konat dobro. Nebýt slyšeni, když tiše našlapu-
jeme za zády obdarovaného. Možná by se ně-
kdy chtělo zaklepat mu na rameno a říci: „To 
jsem já, kdo ti pomohl!“, ale taková služba není. 
Nečekejme vděk za naše skutky, vždyť službou 
se nechceme povyšovat nad druhé. Je naším 
nejčistším úmyslem pomoci, nikoliv si něko-

Autor fotografi e: Jan Bičovský – Chose
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ho zavázat. Naučme se přijímat vděk a říkat 
s největší upřímností, jaké jsme schopni: „Není 
zač!“ 

Služba je dalším rozměrem, který dává smy-
sl našemu skautství. Jsme starší, než jsme byli 
kdysi, když nám poprvé začali říkat o dobrých 
skutcích a že je naše povinnost je konat. Teď 
víme, že hranici tohoto konání stanovuje naše 
vlastní vůle a odhodlání. Snad je to právě onen 
rozdíl mezi skautským a roverským věkem. 
Tehdy nám kdosi říkal, že je to tak správné, nyní 
jsme si tím vnitřně jisti a chceme dát jistotě kon-
krétní rozměr.

Z JESKYNĚ K ROVERINGU

Venku je noc, křehká jako chvíle vylomená 
z představ o dokonalém světě. Je tak křehká, že 
se mezi prsty ztrácí do neprůhledna. Tmy tma-
vé, že se jakoby opírá o nás samé s neuvěřitelnou 
touhou pronikat kamsi hlouběji. Nabírá tvar ne-
prostupný zrakem, ačkoliv chceme, je těžké vidět 
cokoliv jasně a zřetelně. Jsme slepí, ale přesto vi-
díme vše, co se nám honí za zavřenýma očima. 

Tady uvnitř je Světlo, jasné, rozlévající se k do-
tyku kolem dokola. Je touha se ho dotknout 
a vědět, co nám slibuje. Světlo dává temnotě 
nový rozměr. Ukazuje, co je skryto, a mžitkám 
dává jasné kontury. Přešlapuje z místa na místo, 
kam se vrtnout, je tolik prostoru, který je třeba 
vyplnit a zahřát.

Světlo je rovering
Rovering je přátelství
Rovering je služba
Rovering je zážitek
Rovering je výzva 
Rovering je překonávání překážek
Rovering je objevování a hledání
Rovering je revoluce
Rovering je vůně dálek
Rovering je skromnost
Rovering je realizace snů
Rovering je sranda
Rovering je cesta

Cesta nelehká a krásná nepřehledností svých 
zákrut. Osvětlená cesta vinoucí se Tmou, osvět-
lená cesta vinoucí se Světlem. Víme, že není pří-
má, a věříme, že má svůj cíl. Nebloudíme. 

Vidíme metr před sebe, vidíme dva metry před 
sebe, vidíme vše, co chceme vidět.

Miloš Říha – Šípek
Roverský odbor Junáka

ObRoku se zúčastnilo i několik známých osobností. patří mezi ně i spisovatel Robert Fulghum. O setkání 
s ním se podělil Křeček. Rozum zase pro náš časopis vyzpovídal Martina Bursíka, zvaného Ježka.

Moje setkání s Robertem Fulghumem
Čtvrtek ráno, kolem Národního divadla a dvaa-
dvacítkou přes Vltavu. Pak už je to jen kousek ma-
lostranskými uličkami k hotelu Mandarín. Sluníč-
ko svítí, jen mezi domy je před devátou ještě stín.

Když přicházím do luxusního hotelu, rozhlížím 
se kolem. Přede mnou réception, za dveřmi vle-
vo restaurant, pod schody čeká porteur. Když 

moje oči doputují ke canapé, spatřím staršího 
pána s bílými vlasy a kulatými brýlemi zahle-
děnými do Timesů. Pozdravíme se a vydáváme 
se do nedalekého parku. Usedáme hned vedle 
bandy mladíků na slunnou lavičku.

Od té doby, co Robert pro české skauty navrh-
nul šátek ke sto letům, jsme spolu v kontaktu. 

Autor fotografi e: Jan Hrnčíř – Marbuel
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Už samotný šátkový projekt ho velice bavil, jak 
mi psal. Když vyráběl šátek, nemohl se rozhod-
nout, a tak poslal rovnou dva.

Robert se ptá na některé osobní věci, pak srov-
náváme český a americký skauting. Bavíme se 
o šátcích, jejich barvách a o těch dvou, které 
Robert dodal. Mají symbolizovat přesně to, co 
jsem od šátků očekával. A Robert to dokonale 
vystihl: barevnost a pestrost skautingu, radost 
a kamarádství, netradičnost… Ale dostáváme 
se i k tématům, jako je skautská pedofi lie, nebo 
třeba homosexualita ve skautském hnutí, což 
jsou dvě věci, ke kterým se americký skauting 
dost tvrdě postavil, a u nás se o nich zatím tolik 
nemluví. Bavíme se o Praze, o Česku, o knihách, 
o jeho práci. Poznávám Roberta Fulghuma! 
Tedy možná… Trochu…

Robertovy knihy znám poměrně dobře. Ať už 
budu myslet na jeho sluneční čaj, nebo třeba 
jak dirigoval orchestr. Knihy o člověku řek-
nou hodně, ale nikdy ne vše. Robert toho na-
psal tolik, že jsem přemýšlel, kolik o sobě řekl, 
kolik chtěl říct, kolik si domyslím, a jaký bude 
doopravdy.

BIG ADVENTURE WITH YOUNG PEOPLE

Procházím se ranním vlhkem a přemítám, co vše 
je dnes potřeba udělat a připravit. Jo, tak nejdřív 
páni z ČT, pak přijedou ti z Mladice, pak taky 
Bursík a potom mister Fulghum. Ještě že letos 
na ObRoku můžu koupit dobré espreso. Jinak 

bych se asi neprobral. Mířím do press centra, 
abych se poradil s ostatními pressáky a VIPáky. 
Už když jsme mluvili s lidmi z ČT i Mladé fron-
ty, tušili jsme, že by je mohla zajímat návštěva 
osobnosti jako Robert Fulghum. „Brána Křečko-
vi, brána Křečkovi,“ zaznívá z krabičky, kterou 
mám u pasu. Vydávám se na cestu a už v její 
půlce potkávám Roberta s doprovodem. Zdra-
víme se a vydáváme se do hlubin roverského 
ObRoku 2007… Hned v závěsu nás sledují dvě 
kamery, zvukař a režisér. Všichni pracují pro 
nakladatelství Argo, kde vychází všechny Ro-
bertovy knihy v češtině. Točí o Robertovi doku-
ment a prý ho sledují úplně všude. 

Když jsem se s Robertem viděl ve čtvrtek, prosil 
jsem ho, aby až pojede navštívit české skauty – 
na což se těšil, protože říkal: „už nechci být mezi 
starými lidmi jako celý týden a bude to pro mne 
velké dobrodružství mimo Prahu…“ – připra-
vil něco krátkého, kam by mohlo pár lidí přijít 
a třeba si s ním povídat, nebo jen poslouchat, co 
bude říkat. Robert nechtěl. Bylo mi to líto, ale 
měl strach, že by ho někdo mohl chápat jako 
„Robert Fulghum – the God from America“, kte-
rého musí každý poslouchat a nikdo o to vlastně 
nebude mít zájem. Nakonec se mi povedlo ho 
přesvědčit, že nebudeme nic plánovat ani nikde 
uvádět, ale že když k tomu bude nálada, tak tam 
pozveme všechny, co budou chtít.

Robert si vyzkoušel s nadšením i prezentaci 
jednoho z roverských kmenů – vyhoupl se tedy 
do sedla staršího kola a začal šlapat, aby se před 
ním rozhýbal kinematograf.

Když jsme prolézali mezi stany, prohlíželi si 
různé workshopy a hry, Robert se usmíval a já 
si říkal: „Je to ten americkej úsměv, nebo je fakt 
tak v pohodě?“ Bavili jsme se nenuceně, Robert 
si vyzkoušel s nadšením i prezentaci jednoho 
z roverských kmenů – vyhoupl se tedy do sed-
la staršího kola a začal šlapat, aby se před ním 
rozhýbal kinematograf. Ten sice nefungoval, ale 
přesto někdo stihnul rychle zaběhnout dozadu 
a simulovat tak energii, kterou Robert šlapáním 
vyráběl. Akorát ta hudba trochu chyběla. Ro-
bertovi se to ale líbilo – byl nadšený. Měl jsem 
z toho radost stejně jako on… Pozitivní přístup, 
který jsem vždy cítil z jeho knih, jsem teď cítil 
vedle sebe. Přímo zářil.

Autor fotografi e: Jan Bičovský – Chose
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Když jsme ten den procházeli celým tábořištěm, 
ukazoval jsem Robertovi, že tady v té místnosti 
zrovna přednáší náš ministr životního prostře-
dí o jaderných elektrárnách. Robert ale nechtěl 
uvnitř rušit, tak jsme šli dál.

Když jsem se ptal, proč se stal skautem, řekl jed-
noduše: „No prostě se mi líbilo, jak skauti po-
chodují. Víš – v těch průvodech…“ Zůstal jsem 
na něj koukat asi dost podiveně. A on, skvělý 
vypravěč, pokračoval, usmívajíc se v klidu dále. 
„A pak jsem zjistil, že o tom to vůbec není…“

TŘI ŽIDLE ZA LUBEM A JEŽEK 
PŘED DOMEM

Na dvanáctou jsme svolali „get-together with 
Robert Fulghum“ u podia. Vlastně jsem úplně 
netušil, co má Robert za lubem. Jediné, co mi řekl 
předem, je, že chce tři židle… Když jsem ho uve-
dl a předal mu mikrofon, spustil vyprávění. Při 
jeho poslechu jsem si začal vybavovat, že už jsem 
ho někde slyšel. Ale nebylo to jenom vyprávění. 
Robert celou dobu na podiu tancoval a celou svo-
jí story opravdu hrál. A opravdu dobře. Povídka 
byla o kurzu fi losofi e pro idioty, který byl mas-
kovaný hodinami výtvarné výchovy na jedné 
škole v Americe. Vyprávěl o soužití lidí, o vzta-
zích a možnostech, jakými se dá domluvit s lidmi 
z celého světa – vlastně mluvil o skautingu. Když 
pan spisovatel po tanci mezi židlemi sklidil ob-
rovský potlesk, shluklo se okolo něj za podiem 
několik set skautů. Nevěřil jsem vlastním očím. 
Všichni v davu byli otočení do jednoho jediné-
ho místa ve středu – Robert Fulghum. Všichni se 
s ním chtěli vyfotit, každý chtěl mít jeho podpis.

Nejenže tohle nečekal ani Robert a k nápadu 
povídat skautům se stavil skepticky, ale toto 
jsem nečekal ani já. Když byly po více jak půl-
hodině podpisy rozdány a fotografi e zazname-
nány na paměťové karty, vydali jsme se směrem 
k hlavní budově. Bavíme se o tom, jak se Robert 
ptal na to, zda bude na tribuně překladatel a já 
mu říkal, že to není potřeba. Nebylo to potře-
ba – Robert vnímal komunikaci s publikem ve-
lice kladně. Z vysílačky mi někdo pošeptal, že 
by se s Fulghumem rád sešel Bursík, že prý se 
znají. „Roberte, víš jak jsem ti povídal o tom mi-
nistrovi? Tak ten se s tebou prý zná a chtěl by tě 

vidět. Jmenuje se Martin Bursík.“ Jakmile jsem to 
jméno vyslovil, dozvěděl jsem se, že hned po re-
voluci vycestoval Ježek – tedy Martin Bursík – 
do Ameriky studovat fungování tamějšího stát-
ního aparátu. A odtamtud se s Robertem znají. 
Po asi desetiminutovému setkání následovalo 
setkání s naším místostarostou Jiřím Navrátilem, 
a pak se Robert pomalu vydává na cestu domů.

Jo a ten americký úsměv. Ten americký úsměv 
Robert opravdu podkládá tím, co nosí v sobě 
uvnitř. Trochu jsem ho poznal…

KŘEČEK A ROBERT

„Robert, if you had one wish free, what would 
it be?“
„If I had a wish free, I‘d wish to be God, because 
I think that I could do a lot of good work…“

Jenda Žáček – Křeček

Autor fotografi e: Eva Haunerová – Malina
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Jak se Vám líbí ObRok?

MB: Mně se Obrok velmi líbí. Byl jsem tady už 
minule. Pro mne je skauting polovina mého ži-
vota, to vzbuzuje sentiment. Ještě navíc, když to 
uděláte v jižních Čechách, kde jsem měl většinu 
skautských táborů u Kardašovy Řečice. Znám to 
tady z puťáků, když jsem to tady procházel jako 
kluk. Myslím, že Obrok je úžasný model na jed-
né straně potkávaní se lidí, kteří mají podobné 
životní hodnoty a na straně druhé velmi inten-
zivní model vzdělávání a předávání si informa-
cí a zkušeností. Myslím si, že je to velmi dobře 
vymyšlené a velmi tomu fandím. 

Využíváte dovednosti, které jste se naučil v skaut-
ském oddíle, i při práci na ministerstvu? 

MB: Já to využívám obecně v životě. Skauting byl 
pro mne první příležitostí naučit se řídit. Zkuše-
nosti s řízením družiny Kamzíků a pak oddílu 
jsou zkušenosti, které v životě využívám dál. Ně-
kdy si to uvědomuji, když je potřeba motivovat 
lidi okolo sebe, nebo když se něco dobře nedaří. 
Vzpomenu si, jak jsme s oddílem byli v horách, 
začalo pršet, byli jsme promoklí a bylo nám zle. 
Bylo důležitý kluky motivovat a pozvednout ná-
ladu. Všechno to, co jsem ve skautingu od devíti 
let poznával a dostávalo se mi pod kůži, se sna-
žím si zachovat a provází mě to životem pořád. 

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům Roverského 
Kmene?

MB: Dle mého názoru je skauting anebo rove-
ring hodně dobrá příprava do života. V žádném 
případĕ to není tak, že v momentě, kdy člověk 
v určité fázi života kvůli zaměstnání, rodině 
ze skautského hnutí vystoupí, to všechno kon-
čí. Nese si to v životě dál. Jsou tady nové výzvy 
civilizace, které souvisí s životním prostředím, 
s globálním stavem planety. Životní zkušenost, 
kterou skautská komunita prochází, je ideální 
pro to, aby byli lidé připraveni převzít podíl od-
povědnosti na řešení tohoto problému. Na jedné 
straně mají kladný vztah k přírodě a na druhé 
straně mají ve většině případu vůdcovské schop-
nosti. Myslím, že skauting je dobrá průprava, 
když by se někdo rozhodl aktivně pracovat v ob-
lasti rozvojové pomoci nebo obecně v politice. 

Děkujeme za rozhovor. 

Za Roverský Kmen se ptal Tomáš Tkáčik – Rozum 
a fotografoval Jan Bičovský – Chose

               Rozhovor 
  s RNDr. M. Bursíkem – Ježkem
                      místopředsedou vlády 
         a ministrem životního prostředí

 Martin Bursík – Ježek a Robert Fulghum 
 Reportér Roverského kmene Rozum v akci
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Koumák, Zlín

Byl jsem na třech pro-
gramech. Nejvíc se mi 
líbil program od Dicka 
– Nový program pro 
roverský věk. Byla to 
debata o tom, jak by 

měl vypadat nový výchovní program pro rover-
skou věkovou kategorii. Bylo to pro mě zajíma-
vé, protože jsem vůdce kmene. Zajímavé bylo 
vidět různé názory a nápady na činnost roverů. 
Bylo to velice zajímavé a prospěšné. 

Jirka, Nový Jíčin

Všechny přednášky Va-
pra, které jsem měl mož-
nost zhlédnout, se mi 
líbily. Například Edyho 
přednáška o tom, jak 
média zkreslují infor-

mace a často dokonce cíleně a co nejhůř, někdy 
velmi zákeřně a nenápadně. Velmi se mi líbilo ro-
zebrání některých reportáží – některé vypadaly 
na první pohled zcela neškodně, ovšem po jejich 
rozebrání a pohledu do zákulisí se ukázalo, že 
zkreslují informace. 

Cvalík, Praha

Byl jsem na latinsko-
amerických tancích. Vel-
mi se mi to líbilo, protože 
jsme tam tancovali salsu, 
kterou jsem se předtím 
nikdy neučil. Většinou 

se tancují klasičtější tance jako samba, čača. Jsem 
rád, že už umím i salsu.

Jump, Moravská 
Třebová

Nejlepší vapro aktivita 
byla přednáška Martina 
Bursíka. O panu Bursí-
kovi se říká, že je to velký 
odborník. Mně se líbilo, 

že mluvil spatra, snažil se zaujmout posluchače. 

Ann, Znojmo

Latinsko-americké tan-
ce – maximální vyblb-
nutí.

Shark, Praha

Hry ze slumu, protože 
to byl workshop, kde 
jsem se dozvěděli něco 
o Brazílii a zároveň jsme 
si mohli vyrobit tradiční 
nástroj, kterým si místní 

děti vydělávají na obživu, tzv. „fl owerstick“. 

Myška, Studénka

Nejvíce se mi líbila prv-
ní pomoc, protože tam 
byli sympatičtí instruk-
toři, praktické ukázky 
a nepršelo tam.

Za Roverský Kmen se ptal a fotografoval 
Tomáš Tkáčik – Rozum

Na ObRoku jsme si povídali se samými osobnostmi, tedy i svámi. Jak se vám líbilo VaPro, čili nedělní 
blok Variabilních programů.

Který program z Vapra se ti nejvíc líbil a proč?
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Polibek múzy 2006

    Vítězná díla Polibku múzy 2006
         s mottem „Duší i tělem“

Následující stránky poodhalí, jak se s tímto té-
matem vypořádali vítězové tvořivostní soutě-
že pro rovery Polibek múzy 2006.

www.skauting.cz/polibek

Tělo a duch

Tělo a duch jsou bytostně provázány. Já a tělo jedno jsme. Prostřednictvím těla, v němž existujeme, 
jsme spojeni se světem. Tělo není bez vztahu k duši. Nemůžeme tyto dvě složky lidské existence oddělit 
od sebe. Patří k sobě jako noc a den, dobro a zlo. Jedno bez druhého není. Jedno druhému dává smysl.

Právě duše tělo oživuje a vytváří z něj jedinečnou osobu, kterou nenajdeme nikde na světě. Kolikrát 
slyšíme: “Je jako tělo bez duše”. Znamená to, že s člověkem není něco v pořádku, člověk vypadá 
jakoby nežil. Když tělo není s duší v harmonii, je člověk nemocný. Tělo je nástrojem duše, která 
na něj hraje světu, co cítí. Komunikuje pomocí těla se světem. Hlasem, pohledem, mimikou, gesty. 
Naslouchá pomocí těla. Dokáže obejmout, pohladit, vzít za ruku. I umělecká činnost se neobejde bez 
těla. Duše díky tělu může psát, fotografovat, kreslit, malovat, modelovat, vytvářet fi lmy nebo skládat 
a hrát hudbu. Tedy zapojme tělo i duši a předejme něco skvostného světu.

Autor fotografi e: Eva Haunerová – Malina
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BARBORA POHOŘSKÁ – HRYZKA
ANDĚL Z PODKROVÍ 

Seděla na chladné tiché chodbě a chtělo se jí bre-
čet. Byla zmatená, zklamaná. Hlavně zklamaná. 
Nerozuměla tomu, nechápala to. Nikdy by ji něco 
takového nenapadlo, nikdy by si nemyslela…
Přisunula si kolena blíž k sobě a položila na ně 
hlavu. Zavřela oči a vzpomínala. Spatřila špina-
vou, zaprášenou ulici. Všude hluk, sem tam vý-
střel, zmatek. Vzduch byl zbarven doruda, okolo 
tanků postávaly hloučky zaražených zvědavců. 
Matky volaly ustaraně děti domů. Dny byly plny 
napětí, snad i zloby. Vedly se naštvané a rozbou-
řené řeči, nikdo nevěděl, co bude dál, co se stane? 
Ze státních budov visely trochu slavnostně a tro-
chu výhružně rudé prapory, kolem chodili vojáci 
v uniformách a ona se před nimi jen schovávala 
do průjezdů. Co tu dělají, ptala se.
„Konečně, konečně jsou tady,“otec byl štěs-
tím bez sebe. Nechápala ho. Všichni okolo byli 
zmatení a rozbouření, naštvaní. A on… On byl 
rád! Neptala se ho, trochu se ho bála. Než přišli, 
býval celé dny zachmuřený, jen pod vousy si 
mumlal: „Však uvidíte, holenkové. Uvidíte, že 
s vámi zatočí.“ A teď, jako by se změnil, jakoby 
tu místo něj stál někdo jiný. Byl šťastný, dokonce 
se o ni začal i trochu zajímat. Ale ona se ho bála. 
Znala ho jen jako starého mrzouta, kterému není 
radno přijít do cesty, vždy měl po ruce rákosku. 
Schovávala se před ním i teď. Nevěděla, co si 
o tom myslet. Usmíval se. Bože, on se usmíval! 
Neznala ho tak. Vylekal ji a tak raději utekla 
na temnou chladnou chodbu.Vyběhla až skoro 
úplně nahoru, sedla si na studené schody, hlavu 
na ramena a přemýšlela, vzpomínala.
Kolem létala moucha, její bzukot se po prázdné 
chodbě děsivě rozléhal. Jinak bylo ticho. Všude 
kolem tajemné ticho. Ona jen zvedla hlavu a po-
dívala se vzhůru. Nad ní bylo už jen poslední, 
podkrovní patro a jedny dveře. Věděla, kam ve-
dou. Věděla to, i když tam vlastně ještě nikdy 
nebyla. „Opovaž se,“ vrčel na ni otec, když se 
třeba jen zmínila. „Bydlí tam kapitalistická baba. 
Ještě by ti popletla hlavu.“ Baba, bývalá domov-
nice, která už sice dávno ztratila právo starat se 

o dům, ale která tu ze zvyku zůstala. „Nemá 
kam jít, tak nás využívá,“ užíral se opovržlivě 
otec v jedné ze svých chmurných nálad. 
Nesmíš tam, znělo jí v hlavě, když opatrně našla-
povala po tichých schodech nahoru. Zakázané 
ovoce chutná vždycky nejlépe. A co by jí taky 
mohla udělat? Ptala se sama v sobě. Uvidíme…
Stála přede dveřmi a bála se zaklepat. Vyžene 
ji, určitě ji vyžene. Ani nevěděla, proč tak stojí 
o setkání s ní. Neznala ji, měla se jí bát. Alespoň 
tak ji to učili doma, jenže ona jim nevěřila. Jako-
by přestávala věřit všem, všem okolo.
Už, už chtěla zaklepat, když se najednou dveře 
před ní prudce otevřely a ona málem vpadla 
dovnitř. Žena ji zachytila a podívala se jí do očí. 
Měla vrásčitou tvář a bělostné vlasy. Dívka si 
vzpomněla, jak si jako malá hrála, že v domě 
nahoře bydlí zlá ježibaba, která si všechny děti, 
které k ní vstoupí, upeče. Ta žena ale nevypada-
la jako ježibaba, ani jako čarodějnice. Prohlížela 
si holčičku modrýma skelnýma očima a jako by 
se ptala: Co tu děláš? Dívka na ni s bázní pohléd-
la. Co mi udělá? Odskočila od stařeny a chtěla 

         1. místa
Próza – kategorie „mladší“ (14 až 17 let)

Karel Kouřil – Carlík: Svár 1/3 
(1. místo v kategorii fotografi e série „starší“)
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seběhnout schody dolů, k nim domů. „Neboj se 
mě, přeci. Nic ti neudělám.“ Otočila se na ženin 
obličej a spatřila v něm jakýsi náhlý smutek z to-
ho, že dívka tak rychle odskočila.
Stařena ji zvala dál. Dlouho, dlouho neměla žád-
né hosty. Dívka zavrtěla hlavou. Nemůžu, chtěla 
vyhrknout, ale zvědavost jí nedala. Vždyť vypa-
dá tak mile, určitě mi nic neudělá – přemlouvala 
své svědomí. Nakonec vešla.

Byt byl malý, se šikmými stěnami. Ale bylo tam 
útulno, mile a příjemně. Posaď se, pokynula jí 
žena rukou. Ani jedna z nich nepromluvila, ne-
potřebovaly to. Žena dívce podala šálek čaje. 
„Je silný, nevadí to?“ konečně promluvila. Dív-
ka zavrtěla hlavou. „Jsem Eva,“ řekla potom 
trochu roztřeseným hlasem. „Já Baba,“ žena se 
usmála. Smutně. Dívka pochopila. „Omlouvám 
se, i za otce.“ „Za nic nemůžeš,“ kývla stařenka. 
Pak zavládlo znovu hrobové ticho.
Eva se chtěla ptát, měla toho tolik na srdci. Tolik 
otázek, tolik. Žena si toho všimla. „Na nic se ne-
ptej, všechno časem pochopíš. Dozvíš se všech-
no, neboj.“ Eva pohlédla na fotky stojící na se-
kretáři. „To jste vy?“ Ano. Ach, tak krásná. „To 
je před válkou,“ kývla žena a usmála se. Už ne 
smutně, mile. Vypadalo to, jakoby ji dívčin zá-
jem potěšil. Chvíli si povídaly. „Správně k vám 

nesmím.“ „Já vím.“ „Nechápu to, proč?“ Žena 
se zadívala kamsi do ztracena. „Jsem prý jiná,“ 
vzdechla a Eva si všimla i trochy opovržení, kte-
rého jakoby se chtěla žena vyvarovat. „Nesmíš 
jim věřit, víš?“ Věděla. Rozuměla jí. Pohlédla 
ženě do očí, měla je tak modré, tak jasně modré. 
Jako anděl, pomyslela si.
Žena ji pohladila po ruce. „Nesmíš být smut-
ná, rozumíš? Užívej si života. Žij. Skákej, tanči! 
Udělej to, co já nikdy neudělala. Směj se. Žij 
teď a tady. Nesmíš smutnit pro minulost a ne-
chat si pod prsty utíkat budoucnost. Měj radost 
z každé maličkosti, vždyť i to je zázrak!“ Eva 
zakroutila hlavou. Rozuměla jí, ani nevěděla, 
jak. Ale chápala ji, tak moc. Věděla, že za tou-
to starou a vrásčitou stařenou se skrývá někdo 
milý, zvláštní. Anděl, napadlo ji znovu. Osamě-
lý anděl.
Chtěla jí toho tolik říci, tolik se ptát. Vždyť to 
byla jediná osoba za celý její život, která ji neod-
háněla známou větou, že je na to malá, že tomu 
nemůže ještě rozumět…
Bylo už pozdě, když se za dívkou zavřely dve-
ře a ona jen pomalu klouzala po schodech dolů. 
Vynadají jí, napadlo ji, ale bylo jí to jedno. Ote-
vřely se dveře a v nich stál otec. Tvář měl svraš-
těnou, oči mu lezly z důlků. Věděla, co ji čeká.
Seděla na posteli v pokoji a tekly jí slzy. Byla už 
noc, ale ona nemohla spát, nemohla dělat nic. 
Bylo jí tak smutno, připadala si tak osamělá. 
Vzpomněla si na svou kamarádku, na Andul-
ku. Ještě, že ji má. Ani nevěděla, jak se pomalu 
i od této jistoty vzdaluje…
Slunce svítilo, foukal mírný větřík a všude bylo 
krásně. Rudé prapory zmámeně je tak visely 
z oken. Vypadaly, jakoby je každou chvíli měla 
přemoci ta krása kolem. Jakoby se jí snad i bá-
ly. Eva se probudila. Z ošklivé slzavé noci do 
krásného svěžího rána. Smála se. Vzpomněla si 
na svou návštěvu v podkroví a musela se usmí-
vat ještě víc. Matka se divila, otec se divil. Už se 
ho nebála. Přemohla strach a smála se. 
Musí co nejdříve za Andulkou! Cítila, že dlouho 
už to tajemství o podivné ženě z podkroví neu-
drží. Musí jí to říci, musí jí ji ukázat. Rozeběhla 
se ven. Běžela vesele po ulici, míjela tanky, mí-
jela vojáky, ale už se jim nevyhýbala. Chvilkami 
je pozorovala a bylo jí jich spíše líto. Jsou tak 
daleko od domova, v cizí zemi. Třeba nám ani 
nerozumějí. A jací jsme na ně my? Vyhýbáme se 
jim, škaredíme se. Ale vždyť oni za to nemohou, 

Karel Kouřil – Carlík: Svár 2/3 
(1. místo v kategorii fotografi e série „starší“)
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JINDRA HOMOLOVÁ – BARBY
DUŠÍ I TĚLEM

Je lékař.

… Poplácávají ho po rameni. Uznale třesou ru-
kou. Obdivné pohledy. Ve vzduchu se vznáší 
euforie. Dokázali to! On však neslyší, nevidí, 
necítí to, co cítí všichni kolem. Chtěl by jít spát, 
chtěl by se vrátit zpátky domů, chtěl by zmi-
zet z toho všudypřítomného bíla a sterilnosti… 
Všechno to uznání, vyznamenání a strmá cesta 
vzhůru v lékařském žebříčku ho unavuje. Cítí, 
jak vybočuje. Žádná radost se nedostavuje, za-
chránil další život… kdyby ho nezachránil, je 
to naprosto stejné, nic se nemění, odvedl svou 

práci, odhodí do koše gumové rukavice, strh-
ne ze sebe plášť a bude moci konečně domů, 
domů nebo někam jinam, hlavně pryč… Mají 
ho za přehnaně skromného. Je dobrý, je oprav-
du dobrý, ale jakoby to ani nevěděl. On to ale 
ví. A přesně to nenávidí. Cítí se vězněm sám 
sebe, vězněm svého umění, vězněm své do-
konalosti. Kéž by ho nikdo neznal, kéž by nic 
neuměl, kéž by si mohl žít svůj život… Ať si 
zachraňuje někdo jiný, ať ho nechají na pokoji. 
Dělá to, co dělá, protože se to od něj očekává. 
Jeho prsty s maximální šetrností odvádějí prá-
ci, ale on má přitom chuť všeho nechat. Nechat 
toho, zahodit za hlavu všechna cizí očekávání 
a konečně si jít za svými očekáváními, za tím, 
po čem touží on…

oni jen dostali příkaz. A ztracený je voják, když 
rozkaz nedodrží. Jsou to přeci lidé jako my…
Dům její kamarádky byl jen kousek cesty. 
Udýchaně vběhla do chladné chodby, vyběhla 
do prvního patra. Chtěla zaklepat, ale najednou 
si všimla něčeho podivného na dveřích. Byly 
zapečetěny! Nechápala to, nerozuměla tomu. 
Co se stalo? Křičela, vřískala. Pak už neměla síly 
a jen se sesunula na zem. „Ty hledáš Bláhovy?“ 
přistoupil k ní důchodce nesoucí nákup. Kývla. 
„Těch už se nedočkáš. Copak to nevíš? Odjeli 
pryč. Odjeli a už se nevrátí.“ Zírala na dědu, 
který se zvolna otočil a odcházel.
Jsou pryč, znělo jí v uších. Už se nevrátí… Jak 
to, že jí to Anička neřekla? A kam jeli? Proč ji 
tu nechali? Proč? Ona tu nechce být, chce také 
pryč, pryč od otce! Cítila se ukřivděně. Naštva-
ně a zmateně běžela domů. Jediný, kdo jí může 
pomoci, napadlo ji, je stařenka. Běžela, co jí síly 
stačily. Už, už bude doma!
Před domem stálo bílé auto, sanitka. Co se stalo? 
Z domu vycházeli muži v bílém, mezi sebou no-
sítka. Eva na ně ze zvědavosti koukla. Ztuhla hrů-
zou! Panebože, vždyť to je ta žena z podkroví!
„Je mrtvá,“ šumělo to kolem. Někdo dodal: 
„Konečně.“ Nemusela se ani ohlížet, byl to její 
otec, určitě… Mrtvá, znělo jí v uších, hlava se jí 
zamotala. Pohlédla stařeně do očí, byly otevře-
né a stále tak andělsky modré. Jako by jí říkaly: 
„Nesmutni, já za to přeci nestojím. Nesmíš být 
smutná, teď ne. Směj se, tanči a skákej. Miluj 

svět takový, jaký je a snaž se, aby byl lepší a lep-
ší. Nesmíš teď zapomenout, co jsem ti říkala, 
musíš být silná.“
Nesmíš zapomenout, buď silná. Opakovala si a sl-
zy jí tekly proudem. Byl z nich potůček, řeka, snad 
i moře. Ale rozuměla jí a ve své duši byla veselá 
a šťastná. Slíbila si, že nikdy, nikdy nezapomene.

Karel Kouřil – Carlík: Svár 3/3 
(1. místo v kategorii fotografi e série „starší“)
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Je zemědělec.

… Neoholená tvář, staré montérky. Rázně 
zabouchne dveře. Otáčí klíčkem v zapalová-
ní, když motor zaburácí, spokojeně pokýv-
ne a zmáčkne plyn. Je brzy ráno, slunce se 
ještě ospale choulí za obzorem, velká kola 
zamačkávají rosu do hlíny. Traktor se blíží 
k hloučku mužů, oděných podobně jako on. 
Zatahuje brzdu, vyskakuje z kabiny, rozdává 
pár chlapských poplácání. Padne pár drsných 
slov, pár sprostých vtípků… Vtom cítí, že to 
na něj zase jde. Rychle mluví, mluví nesmysly, 
jen aby mluvil… Zavírá oči s tím, že mu tam 

něco spadlo. Popravdě to jen nechce vidět… Je 
toho najednou všude kolem plno, on cítí, jak 
v něm zase klíčí ten pocit, kterého se tak bojí, 
ten pocit, který mívá každé ráno… Radost. 
Vychází slunce. Nechce, aby to ostatní viděli, 
aby poznali, že ho taková prkotina, paprsky 
mezi obilím, hřejivé paprsky na tváři, osle-
pující paprsky, že ho dokáží takhle očarovat.. 
Nejraději by se rozběhl, rozběhl se na východ, 
prorážet klasy, užívat si nového dne, vyválet 
se v trávě, křičet na všechny strany, tak rád by 
to udělal… Narychlo se loučí, naskakuje zpát-
ky do traktoru, odjíždí. Má prý nějakou prá-
ci směrem na západ. Zbaběle utíká sám před 
sebou, zbaběle utíká před tím, čemu neuteče, 
utíká…

Je baletka.

… Čeká. Čeká na svůj okamžik. Dech se 
zrychluje, i přes zavřené oči cítí tmu kolem. 
Ticho, hmatatelné ticho, ticho plné očekává-
ní, ticho plné soustředění. Pojednou ho naru-
ší vrčení motorku, rozhrnujícího oponu. Její 
chvíle se blíží. Tělo se malinko otřese. Ještě 
pořád čeká… Paprsek refl ektoru ukrajuje štěr-
binou mezi pohybující se oponou stále větší 
kus jevištní tmy. Otvírá oči. Poslední vteři-
ny… Teď! Ve zlomku sekundy dirigent máv-
ne rukou, smyčce se zaboří do houslí a světla 
se rozsvítí naplno. Z černé tmy se stává tma 
bílá. Nic nevidí a nic taky neuvidí. Zářící svět-
lo je nemilosrdné. Až do té chvíle strnulé ruce 
se vymršťují a rozřezávají vzduch. Nohy se 
napínají, tělo se pokládá do hudby, nechává 
se jí unášet, deformuje se do neuvěřitelných 
tvarů… Není čas na myšlenky. Jedná tak, jak 
to tisíckrát zkoušela, tak, jak to dělala ty tisí-
ce minut předtím, ale přece to je poprvé. Cítí 
pohledy, cítí je, a to ji bičuje k ještě většímu 
nasazení. Tančí. Při každém skoku, při kaž-
dém otočení, při každém prudším pohybu se 
z jejího čela rozstříknou kapičky potu a padají 
do tmy. Neví, jestli to vydrží až do konce. Cítí 
radost. Dává do toho všechno teď, při tomhle 
tónu, při tomhle kroku, nemyslí na další ho-
dinu, nemyslí na další vteřinu… Cítí radost 
a podle toho se řídí…

Duší i tělem…Libor Kukačka – Robin: Setkání 
(2. místo v kategorii černobílá fotografi e „starší“)
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VOJTĚCH MATOCHA
15 KILOMETRŮ OD RÁJE 

K okraji lesa jsem se přibližoval jen velice po-
malu a obezřetně jsem našlapoval do suché 
trávy. Rozhrnul jsem několik větví a neslyšně 
se vynořil z křovisek. Slyšel jsem je. Jejich řev, 
křik, lačnou touhu po mase. Ty zvuky ke mně 
však přicházely z dálky, zatím nám nebezpečí 
nehrozí. Nad rozbahněnou loukou zářil bílý 
měsíc; dával jsem si pozor, abych nevrhal se-
bemenší stín. Neboť oni vidí a slyší všechno, 
aby vraždili nemilosrdně a krutě. Další setká-
ní s nimi by bylo určitě moje poslední; ještě se 
mi pořád zdá o té strašlivé spoustě krve a ne-
uvěřitelné náhodě, která zachránila mne a dva 
mé blízké.
Máme vůbec naději? Dokážeme přežít? Ne, tahle 
otázka se mi už nikdy do mysli nesmí vrátit! Už 
nikdy! Přiznat slabost znamená zemřít. A když, 
ať pochybnosti svírají vnitřek těla, vnějšek musí 
zůstat sebejistý a neochvějný jako vzor. Všich-
ni máme strach, ale já si nesmím dovolit dát to 
najevo. Já ne. Všiml jsem si, jak se na mě Risa 
s Karkanem dívají. Důvěřují mi a to jim dodává 
sílu. Nesmím je zklamat. I kdyby tohle měl být 
náš konec, ať mi důvěřují až do něj, já jim za to 
dám šanci přežít. Alespoň šanci.
Z dáli ke mně dolehl křik nějakého nočního 
tvora a na okamžik jsem zpozorněl. Uf… To-
hle nejsou oni… Ale kdyby přece… Musím 
se vrátit, Risa s Karkanem spí klidně, proto-
že já bdím nad jejich spánkem. Tma houstne, 
za chvíli vyrazíme k dalšímu pochodu. Pod 
pláštěm tmy jsme v bezpečí, naše oči lépe při-
vykly temnotě; slunce je zrádce, nechá je, aby 
nás našli. Už jen několik dní. Snad osm nebo 
devět, pak se dostaneme do bezpečí. Když se 
noc začíná trhat a světlo se pere o své právo, 
vídám daleko na obzoru hory. Vysoké pohoří 
plné bezpečných úkrytů a jeskyní, hlubokých 
údolí. Ráj.
Konec přemýšlení, nastal čas vyrazit. Nemů-
žeme jít rychle, Karkan bude křičet, že ho bolí 
nohy a nemá sílu pokračovat. Ale já ho tady ne-
nechám, dostanu ho do hor, i kdybych u toho 

sám měl přijít o život. Má drahá Risa půjde mlč-
ky, ale v očích bude mít ten stejný lesk únavy 
jako starý Karkan.
Vzhůru, vstříc životu…

Pojď, Riso, nevzdávej to, povzbudil jsem ji 
v duchu, obrátil hlavu kupředu a zahleděl se 
do tmy. Jdeme ještě správně? Poslední značku 
našich jsem zaregistroval pod tím zatraceným 
stoupáním, stezka však zjevně vedla k vrcho-
lu… Mohli jsme minout nenápadnou odboč-
ku? Naši nechtěli, aby je někdo sledoval, mohli 
schválně mást stopy. To se mi nezdá. Znám 
naše triky a poznal bych falešnou pěšinu. Jde-
me dobře, určitě.
Sakra, musí se ten Karkan tak loudat? Není pře-
ce tak starý, jak si namlouvá. Má silné tělo, svaly 
a kosti by ho nesly ještě mnohem dál, kdyby ho 
netížily zlé vzpomínky. Chápu ho. V duchu si 
určitě říká: Má tohle všechno ještě cenu? Náš 
starý domov je pryč, už nám ho nikdo nevrátí 
a ani nemůže vrátit. Shořel. Karkane, já ti rozu-
mím, vidím to na tobě. Přeješ si, abys byl shořel 
spolu s ním, byl to tvůj svět a ten se proměnil 
v popel. Kolik takových Karkanů se proto ani 
nepokusilo utéct, jen proto, aby zůstali svému 
starému domovu věrní? Miloval jsi staré věci, 

            2. místa
Próza – kategorie „mladší“ (14 až 17 let)

Jakub Tesař – Loco: Tělem i duší 1/4 
(2. místo v kategorii fotosérie „starší“)



20

novoty tě děsily. A teď si říkáš, zda se má smysl 
trápit a zdržovat nás rychlejší, když nevíš, jestli 
se vůbec chceš dostat do hor…
Ale my chceme, pomyslel jsem si tvrdě a znovu 
vykročil jako první lesem. Rozhlížel jsem se ko-
lem a po očku pokukoval po svých blízkých.
Dnešní noc je až podezřele příznivá. Ani jeden-
krát jsme se s nimi nesetkali, měkká vlhká půda 
tlumí naše kroky a naše hlasy zanikají v šumění 
padajícího listí. Snad se k nám konečně přiklo-
nilo štěstí, to, které nám v posledních dnech 
tolik chybělo.

Původně jsme unikli čtyři, ale Moleta od nás 
oddělili na travnaté pláni předevčírem. Oni nás 
překvapili, číhali za náspem, nezbývalo nám, 
než se slepě vrhnout do trnitého křoví a utíkat 
o život. Molet byl odhodlaný a pevný jako já, 
chodíval poslední jako zadní stráž, a tak, když 
jsme si jich všimli, musel utíkat opačným smě-
rem, protože cestu za námi už odřízli. Slyšel 
jsem, jak cosi křičí, ale nerozuměl jsem mu. 
Od toho okamžiku jsme jen tři. Vždycky si ří-
kám, že třeba přežil a teď se plouží raněn v na-
šich stopách, ale moc tomu nevěřím a my si ne-
můžeme dovolit čekat.
Sešli jsme z návrší a narazili na první jejich ces-
tu z dnešní noci. Jako chladné kameny jsme tam 
stáli pod jejím okrajem notnou chvíli, než jsem 
usoudil, že je vše v pořádku, a zavelel k přecho-
du přes ten pruh tvrdé ošlapané země z šedé-
ho kamene. Na opačné straně jsem si oddechl, 
mohli jsme pokračovat dál.

K ránu jsme našli pod nízkými smrky suchý 
kousek místa, Karkan se beze slova svalil a zů-
stal tam ležet. Nezazlíval jsem mu to, ať si odpo-
čine, já se mezitím porozhlédnu po nějaké vodě; 
cítil jsem, jak se mi žízní stahuje hrdlo. Vydal 
jsem se mezi stébly, pokrytými silnou vrstvou 
ranní jinovatky, vzhůru po stráni, kde jsem oče-
kával nějaký čistý pramen. Nešel jsem dlouho 
a opravdu jsem objevil svůj cíl; mezi hladkými 
oblázky proudil mělký potůček. Zaradoval jsem 
se a chystal se napít.
Vtom jsem zaslechl křupnutí větvičky a uskočil 
stranou. Obavy se ukázaly jako zbytečné, Risa 
se mě jen rozhodla následovat. Okřikl jsem ji, 
aby se chovala opatrněji, a ona se na mě smut-
ně podívala. Uznal jsem, že jsem to přehnal, 
a omluvil se jí. Nepatrně se usmála a začala pít. 
Chtěl jsem ji napodobit, ale náhle mi padl zrak 
na podivně barevný předmět o několik metrů 
výš po svahu. Jejich předmět.
Vystoupal jsem opatrně k němu, abych si ho 
prohlédl. Měl podivný válcovitý tvar, ale když 
jsem se k němu sklonil blíž, zpozoroval jsem 
něco mnohem hrozivějšího.
„Riso, okamžitě přestaň pít!“ vykřikl jsem zou-
fale a se strachem jsem sledoval, jak jí malá 
krůpěj vody klouže po bradě. Z tajemného 
předmětu vytékala tenká nit nějaké nahnědlé 
tekutiny a kapala přes okraj přímo na hladinu 
potůčku. Kdoví co to je, může to být nebezpeč-
né, přišlo to od nich. Kdybych se aspoň napil 
první já; jestli se Rise něco stane, budu si to na-
vždy vyčítat.
Neopatrnost. Zatracená neopatrnost. Nechal 
jsem se ukolébat všudypřítomným tichem a mé 
doposud ostražité smysly otupěly. Příště už se 
to nesmí stát. Nesmí, slíbil jsem si.
Vody jsme se už ani nedotkli, přísně jsem to 
zakázal. Vyšplhali jsme do kopce o pořádný 
kus výš a teprve tam svlažili rty. Jestli z té věci 
vycházel nějaký nastražený jed, proud ho od-
plavil dolů do údolí a tady nahoře už je voda 
čistá.
Když jsme se vrátili ke Karkanovi, už byl 
po jídle a chystal se ke spánku schoulený pod 
nízkými větvemi. Byl příliš unavený, než aby si 
na něco stěžoval nebo mi vyčítal špatnou vol-
bu cesty. Tohle on dělával často; nikdy nepo-
chopil, že jen sleduji stopy těch, kteří šli před 
námi. Mumlával cosi o nás mladých, kteří ne-
berou ohledy.

Jakub Tesař – Loco: Tělem i duší 2/4 
(2. místo v kategorii fotosérie „starší“)
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Lehl jsem si do trávy a také se dal do jídla. Risa 
brzy usnula a mě čekala další hlídka strávená 
v polospánku polobdění. Pořádně nespím už 
šestý den, ale zatím to zvládám.

Unisz se uvelebil na svém oblíbeném místě v ro-
hu kavárny těsně u prosklené stěny a nechal 
šálek horkého černého čaje, aby ho příjemně 
hřál v prokřehlé dlani. Snažil se nevnímat ruch 
hypermarketu kolem, vytěsňoval neodbytné 
vjemy a pohledem opouštěl tu nevzhlednou 
skleněnobetonovou krabici, v jejíž útrobách se 
právě nacházel. Jmenovala se Ráj, možná trochu 
zpupně, trochu přehnaně.
Za oknem už se setmělo, jen tady uvnitř, v tom 
obludném lidském akváriu, stále žhnula proni-
kavá elektrická světla. Unisz si povzdechl, po-
malu usrkl z šálku a cítil, jak mu životodárné 
teplo prostupuje tělem.
Starostí měl až nad hlavu, zítřejší slohovka se 
zdála být tou nejmenší z nich. Mladík se ne-
spokojeně zavrtěl na nepohodlné plastové židli 
a pořád upíral oči do tmy před sebou. Ruch ob-
chodu zatím zeslábl, nekonečný proud kýčovi-
tých vánočních koled, omílaných v jednom dě-
sivém koloběhu, konečně utichl a mladý číšník 
s hadrem otíral lesklé stoly a zvedal židle. Unisz 
ho nevnímal, seděl tam dál se svým čajem, do-
kud ho číšník zdvořile nepožádal, aby odešel. 
Koneckonců, zavírací hodina se přiblížila a on 
musí stihnout poslední autobus do města, jinak 
ho čeká nepříjemný pochod sychravou nocí po-
dél dálnice.
Neustále mu nešla z mysli zítřejší slohovka. 
Chtěl napsat něco velikého, něco, co by dokáza-
lo pohnout lidstvem. Aspoň o kousek… Směšná 
myšlenka. Vždycky mu říkali, že by měl míň 
snít a víc si hledět současnosti. Unisz znovu 
vzdychl.
Najednou tušil, co bude psát. Horor. Horor 
o tom všem kolem, o naleštěných regálech, bez-
cílně bloudících lidech, o zbytečně projíždějících 
autech, o výfucích, které chrlí jedovatý dým.

Nenávidím je! Nenávidím je jednou provždy, 
za všechno, co udělali mě i mým blízkým… 
Neexistuje kletba, která by dokázala vystihnout 
můj vztek, mou strašlivou nenávist, která kdyby 
mohla dostat podobu činu, sprovodila by ty ob-
ludy z tohoto světa. Začínám mít po krk tohohle 
lesa, věčného strachu a bolestí hlavy z nevyspá-

ní. A co mě děsí nejvíc, cítím, že si v hloubi duše 
začínám zoufat. A smrt víry znamená smrt těla.
Risa už druhý den zvrací a já vidím, jak před 
mýma očima schne a ztrácí vůli po životě. Ta 
prokletá jedovatá voda teď sžírá její tělo zevnitř, 
oslabuje ji, ty bestie se mi snaží vyrvat mou Risu. 
Ne, musím se uklidnit, nesmím se nechat strh-
nout emocemi. Uklidnit se… Dýchat… Nechat 
vztek odplout stejně rychle, jako se objevil…
Ač se mé nitro zmítá pochybnostmi, navenek 
má tvář zůstává ocelově klidná. Vůdce se musí 
držet až do konce. Dnes ráno při nás stálo štěs-
tí. Tak blízko jsme jim byli a dosud zůstáváme 
naživu…
Těsně před svítáním, když jsme se konečně 
doplahočili na návrší, kde jsem se rozhodl 
přečkat denní světlo, zaslechl jsem jejich hru-
bé hlasy. Zněly krutě a krvežíznivě, ale hlavně 
přicházely odněkud z blízka. Přikrčili jsme se 
v hustém ostružinovém porostu a čekali, co 
se bude dít. Útěk nepřicházel v úvahu, str-
mé svahy s ostrými kameny by znamenaly 
náš konec. A tak jsme strachem ani nedýchali 
a oni prošli kolem nás. Bylo jich šest. Nikdy na 
ty okamžiky nezapomenu, jak ležím přikrčen 
v houští a hrůzou se mi chvějí kolena, jak se 
vyděšená Risa tiskne k mému boku, jak Kar-
kan chrčivě vydechuje.

Stále zřetelně vidím jejich bledé obličeje, slyším 
hlasité došlapování do praskajících větviček, 
které se lámou a tříští, cítím, jak z těch zrůd sálá 
neskutečná arogance, jakási nepopsatelná sebe-
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jistota z moci, kterou získali nad našim světem.
Přešli nás a my se ještě dlouho neodvážili ani 
pohnout. Cítil jsem obrovské štěstí, které nás 
potkalo. Nescházelo mnoho a byli bychom 
všichni po smrti.
Od té události mě Karkan přestal z čehokoliv 
obviňovat, vlastně přestal mluvit úplně, jen se 
vláčí jako tělo bez duše. Možná je mi vděčný 
a stydí se za to, jak hrubě se ke mně choval v mi-
nulých dnech. Nevím.

Risa je mrtvá. Umřela ve spánku, za svítání 
ulehla a večer už neotevřela oči. Z jejího těla 
jednou provždy odešel život. Nevím, jak dlou-
ho jsem nebyl schopen pokračovat v cestě, její 
ztráta byla pro mě to nejhorší, co mě mohlo 
potkat.
Najednou jako kdyby mi zmizel cíl naší cesty 
z očí, potácím se v mlze a začínám mít pocit, že 
z ní nevede cesta ven. Vztek v mé mysli střídá 
žal a žal střídá vztek. Nebo snad lítost. Lítost 
nad tím, že se to všechno muselo stát. Proč sem 
vůbec kdy přišli, proč přinesli smrt a oheň? 
Proč?! Co je vedlo k povraždění všech mých 
přátel, mělo to všechno nějaký skrytý smysl 
nebo je jen hnala nenasytná touha po důkazu 
své vlastní moci?
Karkan projevil svou světlou stránku a snažil se 
mě konejšit. A pak, když jsem zase přišel trochu 
k sobě, řekl to, co jsem se doposud bál vyslovit.
„Říkám to nerad, ale musím. Nechtěl jsem, do-
kud byla naživu, ale teď… Zkrátka si myslím, 
že jdeme špatně. Možná už před třemi dny jsme 

sešli ze správné cesty. Vím, že ty to víš, mladej, 
poznám přece stejně dobře jako ty, že kolem nás 
žádné značky od našich nejsou.“
Měl pravdu. Nedokázal jsem jim tehdy říct, 
že musíme obětovat denní pochod a vrátit se 
zpátky přes kopec a dvě jejich cesty. Pořád 
jsem doufal, že na pravou stezku zase narazí-
me, že ji jednou budeme muset zkřížit, ale to 
byly pouhé sny. Po těch Karkanových slovech 
jsem se zvedl a vykročil dopředu, od té chví-
le jsme spolu nepromluvili ani slovo. Styděl 
jsem se.
Risino tělo jsme nechali v houští daleko za námi. 
Cítím, jak mi její obraz pomalu odchází z mysli, 
jako kdyby Risa nikdy neexistovala, jako by celý 
dosavadní život byl pouhý přelud. Kráčíme dál, 
ale nevíme kam. Tělo ještě chce bojovat, ale duše 
se vzdala.
Rána na noze mi mokvá, stružky zaschlé krve 
jsem umyl ve vodě a od té doby mě noha svědí 
a štiplavě pálí. Jen blížící se silueta hor mi dodá-
vá sílu překonat bolest, cítím, že ráj už je blízko. 
Snad den nebo dva, ne víc. Vidím docela zře-
telně zasněžené vrcholky a pod nimi hluboké 
lesy, kde se setkáme s našimi a dožijeme zbytek 
našich životů v pokoji.
Karkan se po Risině smrti docela změnil. Vypa-
dá jakoby mladší a je to on, kdo převzal velení. 
Pochopil, že jsem se stal bezradnou loutkou. 
Kráčí vepředu a čeká na mne, dodává mi od-
vahu a střídá se se mnou na únavných nočních 
hlídkách. Jdeme intuitivně, vždy směrem, od-
kud k nám doléhá co nejméně jejich řevu a za-
tím nám to vychází. Téměř.
Večer, nedlouho potom, co jsme vyrazili, nás 
překvapili psi. Hloupá masožravá zvířata, která 
se jim propůjčila a nyní bojují na jejich straně. 
Byli jen dva, ale útočili zarputile, ostré zuby jed-
noho z nich se mi zahryzly do masa pod kole-
nem a utrhly kus kůže. Ani nevím, jak jsme je 
s Karkanem setřásli, pamatuji si na nekonečné 
brodění záplavou kopřiv a jakési lepivé rostliny, 
na úmorný běh do prudkého kopce. Ale nedo-
kázali nás rozdělit a pořád žijeme, to je hlavní. 
Karkana jen sekly drápy na hrudi, moje hnisající 
zranění bolí mnohem víc. Musím vydržet, mu-
sím vydržet…
Dnes ráno mám nohy jako z kamene, snad mi 
spánek dodá trochu síly pro další boj. Pro boj 
s vlastní myslí, pro boj s vlastním tělem, pro boj 
s nimi.

Jakub Tesař – Loco: Tělem i duší 4/4 
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Unisz se vtěsnal do nacpaného autobusu, 
smrdělo to tu benzinem a lidským potem. 
Ještěže cesta do města netrvá dlouho. Vozi-
dlo vjelo na poloprázdnou dálnici a prudce 
zrychlilo, cítil, jak ho setrvačnost tiskne do 
opěradla.
Bylo to zvláštní, ale uvnitř autobusu panovalo 
hluboké ticho. Snad se nikomu z těch lidí ne-
chtělo mluvit, snad všichni nad něčím usilovně 
přemítali. Unisz přes zamlžené sklo sledoval, 
jak si jasné refl ektory razí cestu tmou a bílé pru-
hy se míhají uprostřed dálnice jeden za druhým. 
A při pohledu na ten souboj světla a tmy dostal 
nápad. Napíše hororovou bajku. Ponurý příběh 
bez zjevného morálního ponaučení, bez naděje, 
bez vítěze.
Nepohne lidstvem, tím si mohl být jistý, ale snad 
se mu podaří do těch slov vtěsnat ten pocit, jaký 
zažíval při zápasu světla a tmy před svištícím 
autobusem.
Viděl jsem, jak se tmavý Karkanův obrys zasta-
vil. Čeká na mne, chce mi něco říct. Zvolna jsem 
k němu došel, on se ke mně přiblížil a šepotem 
prolomil napjaté noční ticho.
„Cesta,“ zamumlal výstražně. „Široká jejich 
cesta.“
Cítil jsem vážnost v jeho hlasu, ten nepříjemný 
ledový tón, který nemohl věštit nic dobrého. 
Předklonil jsem se a obezřetně vyhlédl z hustší-
ho lesa ven, do nezarostlé oblasti. Na nebi svítily 
hvězdy a mezi větvemi povíval slabý studený 
vítr, mě ale nejvíc zarazil pohled na zem. Tohle 
nebyla obyčejná jejich cesta; ten hladký šedý ká-
men sahal, kam až moje oko dokázalo přítmím 
dohlédnout.
Stáli jsme nehnutě a já čekal, co Karkan udělá. 
Zdálo se mi, že přemýšlí a naslouchá, snaží se 
mezi nepodstatnými zvuky odhalit ty smrtelně 
nebezpečné.
„Jdeme,“ zašeptal a já ho poslechl, už dávno 
jsem odvykl přikazovat. Šel jsem první, nohy mi 
klouzaly na tom nepřirozeném povrchu, jednou 
jsem dokonce upadl, než jsem se dostal na dru-
hou stranu. Vydechl jsem a ohlédl se.
Karkan popocházel drobnými krůčky, dostal se 
do třetiny šířky. Najednou jsem zaslechl hlasi-
tý vrčivý zvuk a tmu ozářilo světlo. Nebylo to 
obyčejné denní světlo, skrz temnotu k nám při-
cházela lákavá studená záře, cítil jsem, jak mě 
vábí ke svému zdroji. Zapřel jsem se, zavřel oči 
a čekal, až zrádné světlo uhasne.

Ale ono stále sílilo, jako kdyby se zdroj rychle 
přibližoval. Otevřel jsem oči a uviděl Karka-
na, jak fascinovaně zírá kamsi na bok, s očima 
vytřeštěnýma posvátnou hrůzou, jak se mu 
nedočkavostí chvějí nohy. Nedočkavostí, jako 
kdyby ho s příchodem světla čekala nějaká ne-
obyčejná slast.
„Karkane!“ zavolal jsem, ale on se ani nepohnul. 
Pořád tam stál a čekal. Hluk sílil.
Najednou se kolem přeřítilo obrovské mon-
strum a já viděl, jak naráží do Karkanova těla, 
které se mění v hroudu jakési vazké krvavé kaše 
a odlétá na stranu.
Stalo se to tak rychle… Byl jsem si jistý, že ne-
může být naživu. Nepočkal jsem, co se bude dít, 
a vyrazil jsem sám pěšinou mezi stromy. Sám. 
Úplně sám.
„Jsi to ty?“ ozval se z křoví povědomý hlas. Mo-
let. Musel se sem dostat po správné cestě. Přežil, 
nedokázali ho zabít.
„Pomoz mi,“ zašeptal jsem a kolena mi podkles-
la. Nedostanu se dál.
„Pojď, už to není daleko,“ odpověděl mi tiše. 
Z posledních sil jsem se vzepjal a vykročil stez-
kou mezi hustými stromy. Stejně jsem se ne-
zachránil. Do cíle dorazí jen prázdná skořápka 
těla, duše zahynula v těch křoviscích, kde zů-
stala moje Risa.
Zbýval poslední úsek. Poslední část cesty na 
cestě k ráji.

Ozvala se hlasitá rána a celým autobusem 
otřásl silný záchvěv. Lidé na sebe překvapeně 
hleděli, řidič se tvářil, jako kdyby se nic ne-
stalo, a dál vedl vozidlo vstříc temnotě na dál-
nici. Unisz odtrhl oči od zářícího refl ektoru 
a pohlédl ven. Vtom jeho oči zaznamenaly 
tmavý obrys zvířete u levé krajnice. Snad ně-
jaká srna; téměř uhranutě sledovala autobus. 
Hned při kraji jízdního pruhu se povalovala 
nahnědlá hromada čehosi, co snad kdysi bylo 
jejím společníkem.
Uniszem projela vlna hnusu a nenávisti. Vzteku 
vůči vlastnímu živočišnému druhu. Obraz ne-
hybné srny zůstal daleko za ním, ale před jeho 
očima se vznášel stále. Unisz se zachvěl. Lidé. 
Usurpátoři téhle planety, věční nepřátelé všech 
ostatních živých tvorů, kteří ztratili své domovy 
jen kvůli lidské pýše a nenasytnosti.
A já, uvědomil si Unisz, jsem jeden z nich.
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VĚRA BUREŠOVÁ – VČELKA
KDYŽ ODPOLEDNE BYLO RÁNO

15. 4.

Jé, to už je ráno? Tak krásně se mi spalo. Sluníč-
ko mě šimrá za krkem. Ještě mám chvíli slast-
ně zavřené oči. Ležím na břiše, ruce zanořené 
do měkké peřiny. 
Ale peřina se nějak drolí, jsou z ní tvrdé kulič-
ky. Ruce mám pod hlavou. Cítím něco teplého 
a lepkavého. Otevřu oči. Ležím na hlíně, na poli. 
Podívám se na ruce, jsou od krve. Chytnu se 
znovu na hlavu, aha, asi krvácím.
Už si vzpomínám, co se stalo. Vždyť není ráno! 
Jela jsem přece ze školy…A to červené auto… 
Jelo tak rychle… A já jsem zabrzdila přímo před 
ním. A pak jsem už jen letěla. 

Teď musím rychle domů, ať se máma s tátou 
nezlobí, že jdu tak pozdě! S kamarádkou Katkou 
jsem domluvená, že si dnes vyzkoušíme nové ko-
lečkové brusle. A v sobotu má být závod v běhu! 
Pokusila jsem se vstát. Vykřikla jsem bolestí. Jen 
jsem se snažila otočit a ostrá bolest mi projela no-
hou. Rozbrečela jsem se, proud slz nešel zastavit. 
Sklání se ke mně nějaká paní. „Co tě bolí?“ ptá 
se. „Noha“ odpovídám stručně. „A ještě něco tě 
bolí?“ „Nee, jenom noha. A strašně.“ 
Po dalších otázkách typu odkud jsem a jak 
se jmenuji se ke mně přistoupili nějací muži 
v oranžovém a obrátili mě na záda. „Aúúú…Mě 

to bolíí..í..í..í,“ vzlykám. Rozřezali mi nohavici. 
I s punčocháči. Kdybych nebyla od krve, jistě by 
viděli, jak se ještě víc červenám, protože už je 
jaro a já ještě nosím punčocháče. A navíc jdou 
zrovna kolem kluci ze školy. Dívají se na mě vy-
třeštěnýma očima, jako bych přiletěla z Marsu 
a ne pouze z kapoty auta. To vypadám tak hroz-
ně? Radši přestanu vzlykat a rukama si rozma-
závám slzy i krev po obličeji. 
Pak mi ti muži v oranžovém nasadili na nohu 
nafukovací dlahu a hned mi píchli injekci. To 
aby mě ještě víc dorazili? Položili mě na nosítka, 
připoutali (to nevím proč, já bych jim stejně ne-
mohla utéct) a vynesli mě z příkopy. Jé, on pro 
mě přiletěl dokonce vrtulník. A nechali puštěnou 
vrtuli. Tak proto mě připoutali, abych jim z toho 
nosítka nespadla, když zápasí s větrem od točící 
se vrtule. Tři chlapi měli co dělat, aby mě v tom 
vichru zasunuli do maličkého vrtulníku. 
Konečně se zvedáme do výše. Chci se dívat ven, 
ale u podlahy je jen malinké okýnko, že ani ne-
poznám, nad kterou vesnicí letíme.
Stále dokola musím odpovídat na to, jak se jme-
nuji, kde bydlím a kolik mám let. To si to nemů-
žou nikam zapsat? Vypadají jako trošku hloupé 
sestry a doktoři. Pořád někomu telefonují: hol-
ka, 12 let, sražena na kole autem. A taky se mě 
několikrát ptali, jestli mě to bolí. „Bolí,“ odpoví-
dám. A oni na to: „To je zvláštní, píchli jsme jí 
dvoustovku.“ 
Ale na ten let vrtulníkem nikdy nezapomenu!
Když jsme přistáli, naložili mě do sanitky. A pak 
se mnou jeli hrozně rychle, že jsem cítila, jak to se 
mnou hází. Pak mě vyložili ze sanitky na jezdící 
postel a vezli mě po nějakém dvoře nebo parko-
višti. Už se se mnou nikdo nebaví. Inu, když už 
ví, jak se jmenuji, nic dalšího je nezajímá. Ale já 
chci vědět, kde jsem a co se mnou je. Tak se ze-
ptám a dostanu strohou odpověď: „Jsi ve fakult-
ní nemocnici.“ „A kde?“ „No, v Olomouci.“ Tak 
dobře, už jsem klidnější, i když bych ale chtěla 
vědět víc. Teď ještě, co tomu řeknou rodiče až to 
zjistí! A jak jim řeknu, kde jsem? Určitě už mají 
o mě strach! 
Zatím mě bratříčci v bílých pláštích vozí z jedné 
místnosti do druhé. Přikryli mě zeleným plát-
nem a v každé místnosti mi něco vyšetří, ani 
neřeknou co. Jenom jeden pan doktor se na mě 
usmál. Jezdil mi po břiše takovou studenou věcí 

Próza – kategorie „starší“ (18 až 26 let)
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a na obrazovce mi ukázal, kde mám játra, žalu-
dek, střeva a tak. Ani bych to nepoznala, všech-
no vypadalo jako šedé čmouhy. 
A pak tam přišli rodiče s bratříčkem. Jak jsem 
byla ráda, že je vidím! Bála jsem se, že mi nadají, 
že jsem nedávala přes silnici pozor, ale oni nic. 
Jenom na mě ustrašeně hleděli. Taková zvláštní 
situace. 
Tak jsem tatínkovi řekla, že já na ten běžecký zá-
vod nepojedu, ale Katka možná jo. Ale to už mi 
doktor prohmatával hlavu a ptal se, jestli mě to 
bolí. Vybíral mi z hlavy střepy z předního skla 
auta, které jsem trochu prorazila. A potom mi 
začal hlavu sešívat. Sice to nebolelo, ale bylo to 
nepříjemné, cítila jsem každý tah jehlou, tak jsem 
říkala au, au. „Bolí?“ „Ne, nebolí… au… au.“
Rodiče s bráškou raději odešli. Ten v bílém pláš-
ti pak řekl „s dovolením“ všem okolo a vezl mě 
zase dál. 
Nakonec jsem se ocitla až na operačním sále. 
Nade mnou se točila barevná světla, píchli mi 
další injekci, a pak jsem se probudila až v míst-
nosti, kde bylo hodně postelí oddělených plen-
tami a hodně sester, které si mě ale nevšímaly. 
Strašně mě bolela hlava a cítila jsem se mnohem 
hůř než předtím. Vyzvracela jsem všechny zape-
čené brambory, a vyvodila jsem z toho, že jsme 
je měli ve škole k obědu, a pak jsem pozorova-
la obrazovky u jiných postelí. Kmitaly na nich 
křivky a já jsem věděla, že tak se monitoruje 
činnost srdce pacientů. Většinou byli napojeni 
na hodně přístrojů. 
Jedna sestra si mě všimla a usmála se na mě. Uká-
zala mi, jak se zachází s postelí, že si ji dokonce 
můžu zvednout nebo snížit. A potom mi ukazo-
vala moje rentgeny – hlavu a celé tělo. „Proč mi 
rentgenovali i hlavu? Jestli tam nezůstaly stře-
py?“ zeptala jsem se. „Máš otřes mozku“, řekla 
mi „musíš ležet. A teď Ti vezmeme krev.“
„Proč?“
„No,“ sestra chvilku přemýšlí, „ztratila jsi hod-
ně krve, tak abychom věděli, jestli Ti udělat 
transfuzi.“
Tu krev mi pak brali z prstu každou chvilku 
a mě připadalo, že jestli jsem neztratila krev při 
nehodě, tak teď mi ji vezmou, aby tu transfuzi 
dělat museli.
Ale jinak to na „jípce“ bylo fajn. Sestru jsem 
měla stále na očích a byla jsem klidná, že když 
budu potřebovat, můžu ji kdykoliv zavolat. Ale 
většinou času jsem stejně spala. A když jsem 

se probudila, chtěla jsem, aby sestra byla stále 
u mě a povídala si, ale nikdy jsem ji nezavolala, 
protože jsem viděla, že má hodně práce a ostat-
ní pacienti jsou mnohem víc nemocní než já.
Nikdo sem za mnou nemohl přijít, tak mi tu ma-
minka nechala aspoň Sluníčko na čtení. Udělalo 
mi to radost, ale jen co jsem Sluníčko otevřela, 
zase se mi zavíraly oči a točila hlava.

19. 4.

Asi po dvou dnech mě z jípky vyvezli a s po-
jízdnou postelí mě povozili výtahem. Ale ne-
přivezli mě zpátky! Nechali mě na pokoji, kde 
nebyla žádná sestra. Položili mě na postel, která 
se nedala zvedat, napojili mě opět na kapačku 
a nechali mě samotnou v pokoji se dvěma další-
mi pacientkami. Byla jsem téměř zděšená. 
„Když budeš chtít zavolat sestru, zazvoň tady 
tím tlačítkem,“ řekli mi a odešli.
No nazdar.
Byla jsem tu sama v bílé místnosti, kde pouze 
hekaly nebo spaly neznámé ženy. Byla jsem tu 
sama se svou bolestí, kterou jsem nemohla vy-
držet. Nemohla jsem se ani otočit na bok, natož 
si sednout. Stále jen nehnutě ležet na zádech. 
Každý pokus o pohyb vyvolával totiž stále sil-
nější a silnější bolest.
Večer naštěstí přišla sestra, opatrně mě nad-
zvedla a otřela vlhkou žínkou. Hned jsem se cíti-
la mnohem lépe. Ale sestra odešla, mně nezbylo 
než pozorovat obrovské pakomáry na stropě.

Eliška Nováková: Tančí 
(1. místo v kategorii malba)
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Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. K čemu 
je ale dobré, že tu musím ležet a snášet takovou bo-
lest? Kdyby mi tu nohu uřezali bolelo by to méně? 
Určitě to bude k něčemu dobré. Věřím tomu. 
Věřím Bohu. 

21. 4.

Zvykla jsem si tu. Zjistila jsem, že i staré paní 
jsou dobré kamarádky a že se s nimi dá rozum-
ně povídat. 
A navíc mě tu můžou navštěvovat rodiče, babič-
ka s dědečkem i strejda. Každý mi něco pěkného 
přinesl. A dokonce přijela i druhá babička s dě-
dečkem až od Brna! Ani jsem nevěděla, že mě 
všichni mají tak rádi. 
Přišly i moje kamarádky. „Jé, co to tady máš?“
„No, to je kapačka, tou mi jde jako jídlo do žíly. 
A touto hadičkou čurám ani o tom nevím, takže 
se nemusím o nic starat,“ vysvětlila jsem jim. 
Katka barvitě líčila, jak kluci, kteří mě viděli 
u silnice, říkali ve škole, že jsem celá rozmaší-
rovaná a že mám polámaná všechna žebra. Tak 
jsme se tomu smály. Mám přece jenom ote-

vřenou zlomeninu pravého bérce! To nic není! 
Všichni se teď dívají na moji nohu jako by to byl 
výstavní exponát. Mám kolem nohy čtyři velké 
kovové kruhy a nohu propíchanou dráty, jako 
by ty kruhy byly ráfky a ty dráty špice od kola. 
A všichni se diví, jak to že mě to nebolí a nechtě-
jí věřit tomu, že ty dráty skutečně vedou skrz 
kost. A já říkám, že když ta kost je roztříštěná, 
dráty přece musí držet každý kousek kosti, aby 
srostly dohromady. Doktoři jsou stejně dobří, že 
mi tu nohu složili.
Když mi nohu převazují, dívám se na to a vidím 
tu díru v noze, která vede ke kosti. Mám tako-
vou zelenobílou kost.

22. 4.

Pořád se tu něco děje – vizity, doktoři, noví paci-
enti, kteří prý musí ležet i na chodbách, protože 
je v pokojích pro muže málo místa. Třeba dnes 
mi sestra říkala, že přivezli polámaného parašu-
tistu, který skákal s padákem. Má zlomená žeb-
ra i ruce. To je podle mě horší než noha. Přeji mu 
ať, se brzo uzdraví! A hlavně ať, ho to nebolí! 
Prosím Tě, pane Ježíši!
Začala ke mně chodit rehabilitační sestra – „cvi-
čitelka“ jí říkám, a ta mě učila sedat si a teď i hý-
bat s prstama u nohy. Vůbec mi to nejde, tak 
uvidím, jestli někdy ještě s nohou pohnu. Zatím 
kreslím sestrám obrázky na nástěnku a píšu jim 
básničky. Třeba o Věrce, která jela na kole a sko-
čila na pole, nebo o Karkulce, která chtěla být 
sestřičkou. 

23. 4.

Sestřičky jsou tu moc hodné. Jedna povídala, 
že má desetiletého syna a že mu říkala, že tady 
kreslím. A on se ptá, jestli umím nakreslit tank, 
že on by chtěl tanka. Tak jsem řekla, že to zku-
sím. Takže teď kreslím tank. Pořád mám co dě-
lat. Ale učit do školy se mi nechce.

Přinesli mi sem sešity do školy, ale když začnu 
počítat nějaký příklad, bolí mě hlava. 
Tady v nemocnici čas plyne úplně jinak. Nic není 
důležité. Uvědomila jsem si, že vůbec nemusím 
chodit do školy, ani do klavíru, ani ven se psem, 
že prostě můžu jen tak ležet a kreslit a tak dělat 
radost hodným sestřičkám. A že se tu se mnou 
baví dospělí úplně normálně jako bych se bavila 

Jan Císař – Cisko: Neopatrné kroky mohou pálit 
(2. místo v kategorii kresba „mladší“)
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s dětmi, takže mi ani nevadí, že tu žádné děti 
nejsou. Jedna paní schovává prášky do šuplí-
ku u postele a vůbec je nejí. Vím o tom jenom 
já, máme spolu tajné spiklenectví. Cítím se tu 
hrozně dospěle a šťastně. Tady prostě můžu říct 
sestrám, co chci a co si myslím. A studentky co 
jsou tu na praxi mi čtou pohádky a píchají in-
jekce tak, že to vůbec nebolí. Nabídla jsem jed-
né sestřičce čokoládu, ale říkala, že si nic vzít 
od pacientů nemůže, že to mají zakázané. Tak 
jsem řekla, ať si to vezme jen tak z kamarádství, 
ne jako od pacienta, ale nevzala si. Ale bratří-
ček (nevím, jak říkat sestře-klukovi), ten si vzal. 
A upletl mi pěkné dva copánky. Za odměnu 
jsem mu nakreslila obrázek, na kterém je on, 
já a ta hodná sestřička. Každá sestra najednou 
chce, abych ji nakreslila, takže vůbec nestíhám.

25. 4.

Dokážu už i trošku zvednout nohu s železy! Je 
sice těžká, ale dokážu s ní pohnout!
Teď jsem několik dní na pokoji sama. Je to skvě-
lé. Rodiče mi sem přinesli i malé rádio a můžu 
poslouchat Hajaju a Rádio na polštář a nikoho 
to neruší. A můžu v klidu přemýšlet. Když jsem 
byla mladší, často se mi ve snu zdálo, že jede 
proti mně auto, srazí mě a já odletím. A teď se to 
stalo! Už se mi to nebude zdát. Ale nevím, jestli 
jsem to v tom snu přežila. Mohla jsem zemřít, 
ale teď žiju! A budu žít tak, aby můj život měl 
smysl. Abych byla užitečná, druhým pomáhala 
a dělala jim radost. 
Zrovna začínám stříhat sestrám čtverečky buni-
činy, používají je na utírání a na všechno možné, 
takže jich spotřebují každý den hodně. Dostá-
vají je ve velkých kusech, které se musí rozstří-
hat. Poprosila jsem je, jestli jim můžu s něčím 
pomoct. Prvně nechtěly, ať raději odpočívám, 
ale nakonec mi půjčily nůžky a přinesli balík 
buničiny.

28. 4.

Dnes jsem si dokázala sednout na posteli tak, že 
mám nohu dole. Je strašně těžká a hodně táhne 
k zemi, ale sedím! U postele už mám nachysta-
né pěkné nové berle. Voní dřevem a připomínají 
mi les. 
Po vizitě přišli páni v zeleném. Že by další ope-
race? Ne, přišli mi jen fotit nohu. Různě mě na-

stavovali a byla to docela legrace. Má fotka bude 
někde v lékařském časopise! No teda! Až si ně-
kdo ten časopis bude prohlížet tak řeknu, dívej-
te, na té fotce jsem já, to je moje noha!

30. 5.

Konečně přišel ten okamžik. Já chodím! Vče-
ra jsem udělala na berlích první krok. K oknu 
a zpět. A dnes už jsem byla i na chodbě a ses-
třičky říkali: „Jé, koho to tu vidíme.“ A já jsem 
se podívala na svoje obrázky na nástěnce, po-
zdravila jsem sestřičku z jípky, a pak už mě 
má „cvičitelka“ hnala zpět do pokoje. Teda ne-
hnala, říkala pomalu, ale musela jsem se vrátit 
do pokoje. Z jedné strany mě podpíral bratříček, 
z druhé sestra. Pro začátek to stačilo.
Hlavní je, že budu chodit alespoň o berlích, že 
zase uvidím pole a lesy a ucítím vůni rozkvetlé 
louky. Chodím! A i když nebudu moci běhat, 
hlavně že nemusím už stále ležet. Nemusím být 
stále odkázaná na cévku či mísu, ale budu si 
umět dojít na záchod. 
Jak málo stačí k radosti!

Červenec

Prožívám krásné prázdniny. Katka a bráška 
mě vozí na invalidním vozíku po celé vesni-
ci – k potoku, na jeřabiny i ke Katce na dvůr, 
kde vždycky něco vyrábíme z papíru nebo z ke-
ramické hlíny. Včera jsme dělali mamince k na-
rozeninám takovou chaloupku, do které se dá 
svíčka a pak jí budou svítit okénka. Už se těším, 
až jí to dám.
Nedovedu si představit, že bych chodila jinak 
než o berlích. Na nohu nesmím ani trošku do-
šlápnout. Chodím o berlích i ve snu. Ale včera 
jsem snila o tom, jaké to bude, až jednou půjdu 
do nemocnice na převaz a pan doktor mi řekne, 
tak už je to dobré, sundá mi železa a já půjdu 
a budu mít ruce volné a budu se moct rozběh-
nout a budu moct utíkat po poli a budu moct 
držet na vodítku pejska, a ne berle, a budu moct 
jít ven sama a budu moct lézt na stromy a plavat 
a jezdit na kolečkových bruslích a skákat do ka-
luží a lézt na střechu kiosku a jít do kravína po-
dívat se na telátka a skákat na slámu… Až mě 
vytryskly slzy při pomyšlení na to, co všechno 
budu moct dělat a že jestli to někdy přijde, tak 
se budu pořád jen smát…
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ZDENĚK CHALOUPKA – M. P.
STRÁŽCI PARKU

„To byl zase pěkně nudnej den,“ řekl znechu-
ceně Tomy a z balíčku ležícího na stole si vzal 
další sušenku.
„No, to mi povídej, je to ještě horší, než včera,“ 
přitakal John pozorujíce skrz okno okolí jejich 
malé strážnické boudy.

John a Tomy pracovali jako strážci přírodního 
parku v Jihoafrické republice. Většinu času jez-
dili po okolí a hlídkovali, odklízeli z cest padlé 
stromy nebo opravovali poničené ploty a mosty. 
V počasí, které tu však panovalo poslední dva 
dny, nešlo z toho dělat nic. Předevčírem se za-
čaly z nebe snášet provazce vody na vyprahlou 
zem a ani dnešní den na tom vůbec nic nezmě-
nil. Oba strážci se rozhodli nevyjíždět nikam 
a zůstat jen ve stavu pohotovosti.
Bylo sice příjemné si na chvíli odpočinout, ale 
druhý den nicnedělání toho měli oba tak akorát 
dost. Co by oba dali za nějakou událost, která by 
je zvedla z jejich nepohodlných dřevěných židlí! 
Nedělo se ovšem nic. Jediné, co je mohlo zachrá-
nit, byl konec toho odporného studeného deště. 
Jenže ten se ještě dlouho nechystá, usoudil John při 
pohledu na černé mraky nad horizontem a přilo-
žil trochu dřeva do krbu. Oheň zlověstně zapras-
kal, John se posadil na postel a Tomy zmuchlal jíž 
prázdný obal od sušenek. Nic nového. To samé 
stále dokola. Již druhý den. Nezvednout se z pro-
pasti nudy. Nedělat nic. Donekonečna.

V kopcích nad Horní planinou, rozsáhlou rovi-
nou v jinak hornaté oblasti, se objevil obrys po-
stavy. Tou postavou byl pětatřicetiletý Charlie, 
bývalý profesionální voják, který v těchto ho-
rách trénoval svoji fyzičku za každého počasí. 
Dnes byl oblečen do tmavého nepromokavého 
kompletu, který zčásti zakrýval obrysy jeho vy-
pracované postavy, a na hlavě měl zelený vo-
jenský klobouk. V malém sportovním batohu 
nesl iontový nápoj, dalekohled, baterku, malou 
lékárničku a krabičku poslední záchrany; za pa-
sem měl navíc připnut lovecký nůž z kvalitní 
kalené ocele, pro případ nejvyšší nouze pak 
pistoli značky Bereta ve stehenním pouzdře 
a v kapse u bundy odpočíval jeho starý mobilní 
telefon, který byl na rozdíl od těch nových „vše-
muodolný“, jak rád Charlie říkával. Bez tohoto 
vybavení by se do hor nikdy nevypravil, neboť 
z vlastní zkušenosti věděl, co všechno se může 
i zkušeným lidem stát.
Ještě před svým působením v armádě se jako 
nezkušený devatenáctiletý mladík zúčastnil 
závodu v dálkovém běhu, jehož trasa vedla 
právě přes tyto hory. S sebou si vzal jen vodu 
a několik energetických tyčinek. Během závodu 
však sešel z cesty a zabloudil do zcela nezná-
mých končin. Brzy se setmělo, kvůli nízké mlze 
se značně snížila viditelnost. Charlie začal zmat-
kovat, neboť bez baterky neviděl téměř vůbec 
na cestu. To se mu nakonec stalo osudným. Pře-
hlédl náhlou šestimetrovou propast, do které se 
zřítil. Při pádu narazil hlavou o skálu a hned 
tak upadl do hlubokého bezvědomí. Byl nale-
zen až po několika hodinách v kritickém sta-
vu. I přes nepříznivé okolnosti a beznadějné 
prognózy doslova zázračně přežil. Po úplném 
uzdravení však na hory nezanevřel, jen si k nim 
vybudoval větší respekt a úctu. Navíc si vytvo-
řil seznam nejdůležitějších věcí, které pak nosí-
val stále s sebou. Se svojí dobrodružnou pova-
hou pak poznal užitečnost tohoto rozhodnutí 
ještě mnohokrát.
Charlie se zastavil na rovném místě s dobrým 
výhledem. Byl to jeho oblíbený plac, na kterém 
vždy odpočíval před závěrečným stoupáním 
a ze kterého pozoroval dalekohledem okol-
ní krajinu. V ten den se tu chtěl zastavit jen 
na chvíli, protože tušil, že v tomto počasí nebu-
de z tradičního pozorování krajiny nic. I tak ho 

Próza – kategorie „starší“ (18 až 26 let)

Aleš Vitinger: Faunovo pozdní odpoledne 
(1. místo v kategorii černobílá fotografi e „starší“)
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zajímalo, co způsobil nepřetržitý déšť s místní 
krajinou. Zaklekl u malého keře a podíval se 
skrze svůj vojenský dalekohled. Viditelnost 
byla v porovnání s jinými dny o mnoho horší, 
přesto Charlie přehlédl značnou část planiny 
pod ním. Zvířata tam téměř nebyla, jen od jihu 
přicházelo stádo zeber. Cesta protínající planinu 
napříč nebyla příliš rozmáčená, jak Charlie oče-
kával a terénním autem mohla být bez problé-
mů sjízdná. Ukončil své pozorování a ukládaje 
dalekohled zpět do batohu, spatřil na cestě něco 
podivného. Rychle se chtěl přesvědčit daleko-
hledem, že se pouze mýlí. Jeho zrak ho ovšem 
neklamal. Po cestě přijížděla od západu červená 
Toyota. Za normálního počasí by to nebylo nic 
tak zvláštního, jenomže kdo by sem teď jezdil? 
Snad to je nějaký blázen, nebo… Charlie sebou 
trhnul. V momentě mu došlo, o co tu jde. Bles-
kově vyndal z kapsy mobilní telefon a vytočil 
číslo strážců parku.

V krbu tiše praskalo dřevo a zaplňujíce celou 
místnost příjemným teplem vytvářelo zároveň 
příjemnou spavou atmosféru. Po oknech stále 
stékaly pramínky vody jako velké řeky a ty řeky 
se kroutily a spojovaly, tekouc dolů jednou po-
maleji, jindy zas rychleji, ty nikdy nevysychající 
potůčky tu odměřovaly čas. Šestatřicetiletý John, 
sloužící u strážců již deset let, ležel na posteli 
a radoval se z představy, že období této neko-
nečné služby brzy skončí a on se vrátí zpět ke své 
rodině. Z příjemného omamného polospánku ho 
vytrhlo zazvonění vysílačky ležící na stole.
„Dvojko, tady jednička, jste tam?“ ozvalo se 
do prázdného ticha.
Dvojka byla právě tato chata, jednička pak před-
stavovala volací kód centrály strážců parku.
John vstal a navyklým způsobem odpověděl:
„Tady dvojka, slyším,“ pronesl svým specifi cky 
hlubokým hlasem.
„Na Horní planině je hlášeno neznámé auto, 
možná to jsou pytláci. Přepínám,“ oznámil hlas 
z vysílačky a Tomy začal věnovat volání znač-
nou pozornost.
Že by už konečně…, blesklo mu hlavou a pře-
sto, že neznámé auto v revíru nevěstí většinou 
nic dobrého, Tomy teď vcelku oprávněně dou-
fal v prolomení nudy. Johnovi se však nejspíš 
v chatě začalo líbit, nebo by snad rád pokračo-
val ve svém polospánku, neboť se hned snažil 
zprávu od centrály zpochybnit.

„Na Horní planině? To mi přijde jako nesmysl, 
v těch deštích se tam nikdo nedostane. Navíc, 
jak můžete vůbec vědět o nějakém autě?“
John začal mluvit dosti neformálně a hlas z vy-
sílačky náhle pokračoval ve stejném nepředpi-
sovém tónu.
„Hele, Johny, možná ti pomůže, že to auto 
na planině viděl z přilehlých kopců Charlie.“
Tomy sice Charlieho neznal, ale z Johnova výra-
zu vytušil, že do třiceti sekund vyráží do terénu. 
John chvíli překvapeně mlčel.
„Dobře, jsme tam do deseti minut. Nevíme ale, 
v jakém stavu je cesta! Přepínám,“ odpověděl 
teď už z jistotou John.
„Posíláme tam ještě jedno auto od nás, ale bu-
dou tam tak za čtvrt hodiny. Zkuste se tam do-
stat dřív. Hodně štěstí. Konec.“
Vysílačka se odmlčela a v chatě nastala vteřina 
ticha.
„Je to tady,“ řekl vítězoslavně Tomy a John mu 
odpověděl pokýváním hlavy.
Oba si v momentě nasadili neprůstřelné vesty, 
které následně skryli pod plátěnou béžovou 
bundu. Tomy si dal za pas pistoli a popadl ještě 
pušku opřenou v rohu; John měl revolver Smi-
th&Wesson ráže 39 ve stehenním pouzdře. Oba 
si připnuli za poutko nad kapsou přenosnou 
vysílačku.
Všechno naučené pohyby. Stačilo jen dotáh-
nou vojenské kožené boty a oba mohli vyrazit 
na dlouho očekávanou akci. V momentě vyběhli 
před boudu, kde na ně čekalo terénní auto. John 
usedl do Jeepu za volant, Tommy se posadil 
vedle něho na místo spolujezdce a hodil pušku 
na zadní sedačky. Auto vyjelo na hlavní cestu 
a vydalo se směrem k Horní planině.
Charlie uložil mobil zpět do kapsy a znovu se 
podíval dalekohledem na planinu. Toyota za-
stavila a vystoupili z ní tři muži. Dva z nich 
měli v ruce pušky a nervózně pohazovali ru-
kama. Pět set metrů od nich stály zebry. Char-
lie neváhal. Po jeho telefonátu se sice začnou 
sjíždět strážnická auta, ale v tomhle počasí 
tu nemusí být dříve než za dvacet minut. Ale 
za dvacet minut už bude pozdě. Nebyla to jeho 
věc a celou záležitost mohl nechat strážcům, 
přesto se okamžitě rozběhl z prudkého kop-
ce. Duší byl spjat s touto krajinou a jeho tělo 
jí teď mohlo pomoci. Díky dokonalé znalosti 
těchto hor mohl běžet velmi rychle. Za chvíli 
seběhl prudký svah a ocitl se na dlouhé rovině. 
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K cíli mu chybělo už jen několik stovek metrů. 
Charlie se zastavil, zkontroloval pistoli a natá-
hl ji. Zavřel oči a políbil přívěšek, který dostal 
od své malé dcery. Poslední možnost, poslední 
rozhodnutí. Mohl počkat na strážce, nemusel 
chodit nikam. Ale nějaký vnitřní hlas mu velel 
jinak. Zhluboka se nadechl a rozběhl se směrem 
k neznámým lidem. Běžel velmi rychle podél 
hustých křovisek vysázených podél cesty – ne-
riskoval, že ho ti lidé spatří dříve, než on sám 
bude chtít. Charlie už věděl přesně, co ho čeká. 
Za několik minut se utká s lidmi, kteří přijeli 
zabíjet zvířata. Za několik minut se utká s oz-
brojenými pytláky.

Stěrače jezdily sem a tam nejvyšší možnou rych-
lostí a přesto nestačily na proudy vody, které se 
valily po skle auta dolů. John projížděl bahni-
tou cestou nejrychleji, jak to šlo. Občas se sice 
nějaké kolo propadlo do hlubokého výmolu 
a jedenkráte se zadní kolo zabořilo do krajnice, 
ale po chvíli zas oba pokračovali bez problémů 
dál, neboť jejich Jeep byl k těmto podmínkám 
přizpůsoben.
„Hele, Johny, kdo je ten Charlie?“ zeptal se zvě-
davě Tomy.
„Charlie? To je starej kamarád. Známe se tak 
od patnácti let. Jednou…, no, ale nic,“ rozmyslel 
si odpověď John.
„Tak povídej! Mě to zajímá!“
„Prostě jsem mu jednou zachránil život, no,“ 
řekl John samozřejmě a záměrně to dál neroz-
váděl, neboť neměl ve zvyku se chlubit a navíc 
neměl náladu na vyprávění dávné události.
„To jsi mi nikdy neřekl. A to mě teda hodně za-
jímá.“
Johny věděl, že to neměl nahlodávat, teď už se 
těch dotěrných otázek nezbaví. Snažil se ales-
poň stočit rozhovor jiným směrem.
„Nějak zlobí spojka, dělalo ti to taky?“
„Ne. A co ta záchrana Charlieho?“ nepřestával 
dotírat Tom.
„No jo,“ rezignovaně prohodil John, „prostě, 
jednou se zúčastnil závodu, víš, toho běžeckého, 
přes ty hory. Zabloudil a spadl do propasti. Byl 
v bezvědomí, našli jsme ho až za šest hodin. Byl 
skoro mrtvej,“ odpověděl stručně John a doufal, 
že Tomyho to uspokojí a nebude se již na nic 
dále vyptávat.
„Našli jsme ho…to znamená, že jsi ho našel ty.“
John přikývl. Tomy se na něj uznale podíval. 

Kolik životů možná John zachránil! Jenomže si 
to všechno nechává pro sebe.
Jeep vyjel nahoru na planinu. Oba značně zner-
vózněli a Tomy si vzal ze zadní sedačky pušku. 
John přes keře podél cesty vůbec nic neviděl, 
vjel rychle do zatáčky a div že se nesrazil s čer-
venou Toyotou, která stála pár metrů před nimi. 
John hned zabrzdil, s Tomym doslova vylétli 
z auta a zamířili na dva pytláky stojící u mezery 
ve křoví. Ti však také na nic nečekali
a své pušky obrátili proti strážcům. Vznikla 
nerozhodná situace. Dva pytláci proti dvěma 
strážcům. Neprůstřelné vesty by nepomohly 
– pytláci jim mířili na hlavu. Stáli od sebe v deš-
ti na tři metry a hlavněmi si mířili do obličeje. 
Nepadlo ani slovo. Jen oni, savana a nekonečné 
ticho. Náhle protrhlo to tíživé ticho děsivé zak-
vílení. Asi padesát metrů odsud ležela na zemi 
postřelená zebra.
„Necháte ji chcípnout?“ zeptal se vyzývavě pyt-
lák, „necháte? Nechte nás odjet a běžte zachrá-
nit to zvíře! To je vaše práce, ne?“
„Drž hubu!“ vykřikl na něj Tomy, „naše práce je 
chytat takový hajzly, jako jsi ty.“
Z rozčílení dýchal velmi povrchně.
„Proč jste ji střelili, proč? Slyšíš mě, proč?“ křičel 
nervózně na pytláka před sebou.
„Hlava zebry jde prostě na odbyt,“ odpověděl 
s ledovým klidem pytlák.
Tomymu se skoro zatmělo před očima a náhle 
chtěl zastřelit oba pytláky na místě, i kdyby měl 
snad sám zemřít. Na toto setkání byl dlouho 
připravován, ale teď…najednou to bylo úplně 
jinak, než si kdy představoval. John měl najed-
nou zvláštní pocit. Jak je možné, že pytláci ne-
slyšeli přijíždět jejich auto? Pak zahlédl něco, co 
ho vyděsilo. Vypadalo to, jako kdyby na zemi 
byly otisky trojích různých bot. Musel tu být 
tedy někdo třetí! Zamrazilo ho v zádech a dou-
fal, že se pouze spletl. Jeho obavy se však záhy 
naplnily.
„Ani se nehněte, hajzlové!“ ozvalo se za zády 
strážců.
„Dopadnete stejně, jak ta zebra,“ zasmál se ostře 
třetí pytlák.

Charlie byl už jen sto metrů od pytláků, když 
uslyšel přijíždět terénní auto. Strážci byli zde. 
Něco tu však nehrálo. Místo běžného křiku při 
zatýkání nastalo ticho. Charlie se opatrně při-
bližoval a za chvíli spatřil nastalou situaci. Dva 
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strážci proti dvěma pytlákům. Převaha není 
na žádné straně. A on bude ten, kdo rozhod-
ne o vítězství. Opatrně, krůček po krůčku, se 
přibližoval k pytlákům a radoval se z budou-
cího úspěchu. Náhle se zarazil. Vždyť daleko-
hledem viděl vystupovat z auta tři lidi. Kde 
je tedy ten třetí? V momentě se mu dostalo 
odpovědi na znepokojující otázku. Ten třetí 
právě vběhl na cestu. A převážil váhy vítěz-
ství na stranu pytláků. Charlie musel jednat. 
Doufal, že strážci pochopí jeho počínání. Jestli 
ne, všichni zemřou. Všechno nebo nic. Nebyl 
čas na nějaké strategické plánování. Naučeným 
tahem vytáhl pistoli a malou mezerou v křoví 
prostoupil na cestu.

John a Tomy se na sebe podívali. Teď je to tedy 
tři proti dvěma. Konec nadějí. Prohráli. A teď 
nejspíš i zemřou.
„Tak zahoďte ty bouchačky!“ zakřičel nervózně 
pytlák za strážci. Oba se ani nehnuli.
„Jste hluchý, nebo co?“ přidal se pytlák před 
Johnem a pohrozil prudkým pohybem pušky.
Náhle se ozval zezadu další křik: „Všichni za-
hoďte zbraně, tééééď.“
Pytlák za strážci se polekaně otočil a zamířil 
na Charlieho vybíhajícího z křoví. Byl však po-
malejší. Charlie ho bez rozmýšlení střelil do hla-
vy, ten se v piruetě zhroutil a obličejem dopadl 
do bahna. Oba pytláci stojící před strážci přesta-
li mířit na strážce a zamířili na Charlieho. John 
s Tomym toho hned využili. John popadl puš-
ku jednoho z nich a jednou ranou pěstí ho srazil 
k zemi. Tomy provedl rychlý obloukový úder 
puškou mířený na hlavu pytláka. Ten stačil ještě 
před zhroucením vystřelit, ale mířil na druhou 
stranu, než stáli strážci. Tomy odhodil obě pušky 
od ležících pytláků a nasadil jim pouta. John se 
otočil, aby poznal jejich zachránce. Několik metrů 
za ním stál vítězoslavně Charlie. John tomu ne-
mohl uvěřit. Kráčel vděčně ke svému zachránci.
„Charlie…takhle se po letech setkat. To by mě 
teda nenapadlo!“ začínal svůj projev trochu ne-
motorně John. Charlie se usmál.
„Zachránil jsem tě, splnil jsem svůj dluh.“
„Jasně. No ale, já tomu pořád nemůžu uvěřit. To 
je přeci skvělý.“
John byl ještě tak v šoku, že neuměl vybrat ta 
pravá slova. Věděl, že musí působit dosti komic-
ky. Charlie se však již neusmíval a jeho pohled 
pomalu pohasínal. John došel až k němu. Oba si 

vzájemně pohlédli do očí a John začal tušit něco 
zlého. Charlie se náhle zhroutil. John ho stačil 
chytit a opatrně ho položil na zem.
„Co ti je, co ti je, Charlie?“ ptal se zoufale John.
Podíval se na ruku, kterou Charlieho pokládal. 
Byla od krve. Teprve teď si všiml průstřelu le-
vého boku, který Charlie utrpěl. Jedna jediná 
kulka vyšla z pušky pytláků. Jedna jediná. A ta 
jediná zasáhla Charlieho.

Tomy se vzpamatoval z prvního šoku a hod-
lal z vděčností pozdravit svého nového anděla 
strážného. John na něj křikl: „Přines lékárničku, 
dělej!“
Tomy věděl, že je zle. Skočil do auta a z pod 
sedačky vytáhl lékárničku, kterou nemuseli na-
štěstí s Johnem nikdy použít. Doběhl k postře-
lenému muži.
„Vydrž, Charlie, pomoc je na cestě,“ utěšoval 
zraněného John.

Tereza Wolkerová: Skautík duší i tělem 
(3.místo v kategorii barevná fotografi e „mladší“)
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Tomy pochopil. Tak tohle je ten Charlie, o kte-
rém mu John vyprávěl v autě. Starý kamarád 
Johna. Rozepnul mu bundu, aby si prohlédl 
zranění.
„Musíme rychle, Johne!“ rozkázal Tomy a hned 
začal ránu obvazovat.
Kousek od Charlieho ležela postřelená zebra 
a vyplňovala celou planinu hrozným kvílením. 
Jenže u ní nebylo zachránců, u ní nebylo naděje.
„Jsme vyrovnáni,“ řekl slabým hlasem Charlie 
Johnovi.

„Ne, ne, ty jsi pro mě udělal mnohem víc. Po-
moc už přijíždí.“
Záchrana byla skutečně na cestě. Po cestě přijíž-
děl druhý Jeep strážců parku.
„Došly obvazy!“ zakřičel Tomy.
„Řekněte mé ženě…a mojí dcerce,“ pronesl trhavě 
Charlie a v očích se mu objevily slzy, „řekněte jim, 
že je miluju.“ Duše chtěla žít. Ale tělo nemohlo.

Zebře již došly všechny síly a její duše, ten život 
z jejího těla pomalu odcházel. Nakonec zbyl jen 
v jejich očích a ty oči se dívaly nechápavým po-
hledem před sebe a jako by se ptaly: Proč? Co se 
stalo s lidmi, se světem? Jedinou odpovědí se sta-
ly velké slzy, které stékaly po tváři té zebry dolů, 
kde se mísily s bahnem a studeným deštěm.
Druhý Jeep byl už téměř na místě.
„Už jsou tady,“ řekl John a rozběhl se pro nové 
obvazy – Tom zůstal u Charlieho.
„Řekni Johnovi, že mu děkuju, že mu…“
Charlie se odmlčel.
„Už je skoro tady. Už se vrací, pomoc je tady,“ 
utěšoval Charlieho Tomy.
Náhle viděl, že to nemá cenu. Charlie zemřel.
John přiběhl, začal vyndávat další obvazy a po-
dával je Tomymu, který však jen seděl a nedělal 
nic. Johna to zarazilo.
„Tak dělej něco!“ obořil se na něj.
„Je mrtvý, Johne,“ řekl zdrceně Tomy, ten jako-
by ho však nevnímal.
„Slyšíš Johny, Charlie zemřel!“
John se díval prázdným pohledem před sebe. 
Nastala chvíle ticha. Jen déšť se stále snášel z ne-
be a dopadal na strážce i na Charlieho. Stačilo 
pár centimetrů vedle a Charlie mohl žít. Vrátil 
by se ke své rodině, viděl by zase svoji dcerku 
a znovu by vyběhl do hor. Jenže se nevrátí. Už 
nikdy.
„Je mi to líto, nedalo se nic dělat,“ dodal po chví-
li mlčení Tomy a odešel k autům. Náhle, jako 
mávnutím kouzelného proutku, přestalo pršet. 
Sluneční paprsky nad horami sebraly sílu a pro-
trhly se skrz mraky a osvítily celou smutnou 
scenérii tlumeným světlem.
Všechno najednou utichlo. Na vzniklých kalu-
žích se objevily odlesky a tančily po vodě vesele 
a bezstarostně, jejich třpyt však spíše podtrhl 
tragičnost události. Zebra ještě zhluboka dýcha-
la a i v jejích očích se na mizivou chvíli objevily 
bezstarostné odlesky klidu a štěstí. Pak vydech-
la naposled. Nedostalo se jí odpovědi. Nevědě-
la, proč musela zemřít.
Večer již na místě nebyla ani auta, ani žádní lidé. 
Tělo zebry však stále leželo uprostřed planiny, 
která se často stává vyhledávaným cílem bezcit-
ných zabíječů zvířat toužících jen po větším bo-
hatství. Kdo to zebře vysvětlí? Kdo jí podá těžko 
pochopitelnou odpověď na smutnou otázku? 
Nikdo. Ani supi, kteří začali kroužit nad jejím 
tělem, připravujíc se k večernímu pohoštění.

Tomáš Šťástka – Bronťa: Podzimní sychravo nejen na duši 
(3. místo v kategorii barevná fotografi e „starší“)
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IVETA ŠELEPOVÁ – FIFČA
DRUŽINA POMNĚNEK

Všem, co věří, že sny se mohou plnit.

Je pozdě večer a já sedím nad programem pro 
své světlušky. Pokouším se vymyslet něco no-
vého, co ještě nedělaly, nezažily, nezkusily. 
Nejsem schopná udržet myšlenky na jednom 
místě. Rozutečou se a já chňápnu zrovna po té, 
co je mi nejblíže. Je to vzpomínka. Na ten den 
co jsem přišla do oddílu, ten první okamžik, 
kdy jsem spatřila budoucí oddílovou vůdkyni. 
Pokouším se chytit další, další vzpomínku. Ta-
hle je na můj první tábor, na první hlídku, kdy 
byla hrozná zima a já hrála se starší skautkou 
piškvorky. Vzpomínky přede mnou utvořily 
jakýsi řetěz, jedna za druhou. Vidím svůj mi-
nulý život v oddíle, jak postupně ubíhá, ubíhá 
v záblescích. Když tu se zastaví na místě, kdy 
já jsem už vyrostla ve skautku, ale všechny mé 
vrstevnice z oddílu dávno odešly. Zůstala jsem 
sama. Ne na dlouho. Už jsem byla dost stará 
na to abych mohla pomáhat s vedením světlu-
šek. Jen mne tak napadne, jaké by to bylo, mít 
svou skautskou družinu. A začnu snít…

Fifča, Fifetka, Fífa, Ivetka a Krtek, to jsme my, 
jinak též družina Pomněnek. Každá zvlášť jsme 
někdo, ale dohromady jsme dobrá parta, kterou 
jen tak něco nerozhází. Známe se v podstatě 
od dětství.

Fifča je naše rádkyně, prostě ten upovídaný člo-
věk, co hájí naše zájmy na oddílových radách. 
Mimo to ještě vede družinku světlušek, to proto, 
že zbožňuje děti a jednou by ráda byla učitelkou 
v mateřské školce. A taky má na svědomí to, že 
naše nástěnky mají nějakou estetickou úpravu. 
Prostě si ráda hraje s barvami a ještě radši s nimi 
experimentuje.

Fifetka je náš družinový vzdělanec. Přečte 
všechno, co jí přijde pod ruku. Díky tomu má 
na starosti oddílovou knihovnu. Vždycky ví, 
kde, která knížka přesně je, protože ji tam prav-

děpodobně také sama zapomněla. Též je to spo-
lehlivý informátor, co se skautského dění týče. 
Naprosto přesně ví, na kterých akcích bychom 
neměly chybět a kvůli kterým nemá cenu ztrá-
cet čas.

Fífa zajišťuje naši účast na různých charitativ-
ních akcích. Je to ten šílenec co oběhá všechny 
úřady, jen aby mohl pak tři dny vybírat od lidí 
peníze na stavbu školy v Africe, na pomoc leu-
kémikům, na pomoc dětským domovům. Do-
konce nás přesvědčila ať adoptujeme holčičku 
z Afriky, na kterou teď vyděláváme sběrem 
hliníku.

Sběr hliníku se zase moc líbí Ivetce, která je za-
přísáhlý ekolog, a proto sbíráme a třídíme nejen 
roztřiditelné materiály, ale i ty neroztřiditelné. 
To ona u nás zavedla zimní tradici hovorů při 
svíčkách místo schůzek. A právě ona má také 
na svědomí naše výpravy za přírodními krása-
mi naší vlasti.

Ta poslední, Krtek, je ten pravý družinový vti-
pálek, co vždycky má na všechno hned něja-
kou povedenou odpověď. Je to taktéž nadšená 
sportovkyně a stará se o dětičky v Sokole. Díky 
ní jsme si kolikrát mohly vypůjčit sokolovnu 
na nějakou větší akci.

My, když jsme spolu, tak v ničem nevidíme pro-
blém, nic pro nás není nemožné, nic není pře-
kážkou, překážky jsou od toho, aby se překoná-
valy, vítězství bez boje nemá smysl… Snažíme 
se přiložit své ruce k dílu tam, kde je to potřeb-
né. Zkrátka žít skautingem. Ale…

V tu chvíli se proberu a uvědomím si, že žád-
na taková fajn družina u nás v oddíle není… 
Na mysli mi vytanou ta slova. „Když jsme spo-
lu, tak v ničem nevidíme problém, nic pro nás 
není nemožné, nic není překážkou, překážky 
jsou od toho aby se překonávaly, vítězství bez 
boje nemá smysl.“ Vnukne mi to nápad. Budu 
bojovat. Za tu fajn družinu. A pokusím se ji vy-
tvořit. V jedné osobě…

            3. místa
   Próza – kategorie „mladší“ (14 až 17 let)
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IVO STRUŽINSKÝ
TĚLO BEZ DUŠE A DUŠE BEZ TĚLA

Aneb. Příběh obyčejného setkání neobyčejných lidí. 

Pan Clifford rozepnul moskitéru svého stanu, 
nespavost je strašná věc, pomyslel si a rozhlédl 
se po táboře rozestavěném uvnitř oázy. Asi dvě 
stě metrů od něj hořel už jen jediný oheň, když 
šel spát bylo jich ještě pět. Zamířil tedy k němu, 
bylo chladno. U ohně už sedělo několik dalších 
lidí, povětšinou místních, pronajímali velbloudy 
a dělali průvodce cizincům. Dost nevýdělečná 
činnost, vzhledem k tomu, že se zde moc cizin-
ců nevyskytovalo. Pan Clifford se tedy usadil 
u ohně, nikdo nemluvil, bylo slyšet pouze pras-
kání dřeva a všeho ostatního, co se dalo v těchto 
končinách hodit do ohně. Poušť byla nádherná 
a tichá. „Kolik je hodin?“ nadhodil pan Clifford. 
Všichni se jen trošku nechápavě podívali, pouze 
jistý, jindy velice tichý Egypťan mu lámanou an-
gličtinou odpověděl, že prý tak tři hodiny ráno. 
Clifford mu posunkem poděkoval a vytáhl od-
někud ze své bílé vesty doutník. Po chvilce už 
tahal také sirky, hořel zde sice oheň, ale jeho an-
glosaské vychování volilo přece jen právě sirku. 
V tom se však ozvalo hlasité halekání jednoho 
z místních lidí. Na vrcholcích písečných dun 
se objevilo několik velbloudů, pár domorodců 
vzalo ledabyle pohozené pušky a šlo zkontro-
lovat, kdo to v tak neobvyklou hodinu ruší klid 

pouštní oázy. Za několik málo minut už zjevně 
unavení velbloudi klekali poblíž ohně. První 
slezl muž působící vůdcovským dojmem a začal 
jednomu z místních vysvětlovat, že chtějí pouze 
přenocovat a nabrat vodu. Clifford si ho změřil 
pohledem a konečně ponořil konec doutníku do 
plamene sirky.
Nově příchozí to zřejmě zaregistroval, vydal 
několik příkazů zbytku své skupiny a usadil se 
k ohni, chvíli pouze hleděl do plamene, pak pro-
mluvil: „Je dobré potkat v tak daleké zemi něko-
ho s kým se člověk domluví pěkně anglicky, že?“ 
„Ano to je vskutku milé“, přitakal pan Clifford, 
čímž rozhovor na několik dalších minut zastavil, 
po tu dobu blaženě pokuřoval ze svého doutní-
ku. Nakonec mu to však stejně nedalo a obrátil 
se na nového návštěvníka oázy.
„Cestujete z daleka?“
„Ale ano, už dva dny bez přestávky, vezeme 
do města nové zprávy o stavbě mostu pro že-
lezniční trať a také nějaké neveřejné informace“ 
Odpověděl nováček a zatvářil se tajemně.
„Chápu, mimochodem, jmenuji se Clifford, 
Henry Clifford. Dělám nedaleko odsuď na vy-
kopávkách.“
„Těší mně, Meredith O’Clark jméno mé.“
„Velice zajímavé jméno,“ pousmál se Clifford.
„To ano“, odvětil O’Clark, „je práce na vyko-
pávkách zajímavá? Mně osobně přišla historie 
vždy velice nudná.“
„Nevím jak pro vás ale pro mě je historie velmi 
vzrušující, zrovna včera jsme začali odkrývat 
další vrstvu, ukazuje se, že chrám je zřejmě da-
leko starší než jsme si mysleli!“
„Úžasné“, odtušil suše O’Clark, „já mám ale 
radši trochu více akce, dělám se svými lidmi 
doprovod po poušti pro toho, kdo si dobře za-
platí, když se občas ukážou místní banditi, to je 
teprve vzrušení.“
„To možná!“ zasmál se Clifford, „ale historic-
ký chrám se mně obvykle nepokouší připravit 
o život!“
„To opravdu ne“, přidal se, s úsměvem na tváři, 
O’Clark, „ale kdo není třasořitka, toho banditi 
tak snadno nedostanou.“
„To je možné, ale budoucnost lidstva patří práci 
duševní, fyzická práce nechť zůstane nevzdě-
lancům.“ řekl Clifford v domění, že tím rozho-
vor končí, jak šeredně se mýlil.

Próza – kategorie „starší“ (18 až 26 let)

Aleš Vitinger: Punk‘s not dead! 
(2.–3. místo v kategorii barevná fotografi e „starší“)
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O’Clark byl zvyklý prosadit svůj názor. „Mu-
sím s vámi nesouhlasit, duše je sice pěkná věc, 
ale bez těžké fyzické práce je vám platná jako 
mrtvému slamník a to doslova. K čemu by byly 
architektům jejich chytré hlavy, kdyby nebylo 
síly stavařů kteří pomocí fyzické práce myšlen-
ky architektů realizují?“
Clifford, zaražen do země argumenty O’Clar-
ka chvíli zíral do ohně a natahoval poslední 
obláčky dýmu ze svého doutníku jako by ze 
svého okolí vysával myšlenky pro svou od-
pověď, nakonec vzal zbyteček doutníku a le-
žérně ho upustil mezi plameny, pak pomalu 
začal.
„Samozřejmě bych mohl opáčit, že práce dělní-
ků by byla naprosto zbytečná nebýt myšlenky 
architektů, uvedu ale raději příklad ze svého 
oboru, když pracuji já, nebo někdo z mých po-
mocníků v terénu, musíme věnovat své práci 
naprostou pečlivost, žádná hrubá síla nám ne-
pomůže, je nutné odkrývat naleziště píď po pídi 
mravenčí prací.“ 
Opět zavládlo ticho, dlouhé nekončící ticho na-
rušené pouze lamentováním jednoho z dalších 
přísedících, který v mezičase svého spánku 
zjistil, že Angličané zabraní do rozhovoru neu-
držují oheň. O’Clark si podepřel rukou hlavu, 
a věnoval se přemýšlení. 
„Víte,“ promluvil náhle, „celý tento rozho-
vor je vlastně jedno neřešitelné dilema, duše 
či tělo, co je důležitější, síla ducha nebo síla 
svalů? Zde v poušti máte mnoho času se za-
myslet, ale proč? Proč se zamýšlet a hlavně 
nad čím? Nad smyslem života, smyslem ži-
vota je zde pro každého život a přežití. Nao-
pak bez duševní síly se zde do jisté míry obe-
jdete dost dobře, síla vaší paže vás tu udrží 
naživu.“
„Ano, to je váš názor“, odpověděl téměř bez 
prodlení Clifford, „k čemu mi ale bude přežití 
pokud potlačím svou duši? Život prázdné těles-
né schránky není mým snem a vaším snad také 
ne. Navíc veškerou těžkou práci časem nahradí 
stroje, vezměte si třeba železnici, na které teď 
pracujete, není lepší táhnout vlak pomocí paro-
stroje než pomocí lidské síly?“
„Ano to je“, přitakal O’Clark, „ale i parní stroj je 
k ničemu bez…“ 
„Páry,“ dodal Clifford. „Naopak pára je na 
nic…“
„Bez parního stroje,“ doplnil ho O’Clark.

V tom se první paprsky pouštního slunce pře-
houply přes vrcholky dun a vrcholky palem se 
ponořily do zlatavé záře.
„Myslím, že jsme naši diskuzi ukončili právě 
v čas,“ pousmál se Clifford protahujíce si záda, 
„a teď pokud mně omluvíte, si musím dát tro-
chu kávy, jinak mě ten chrám zabije“.
„Ale jistě, jak je libo,“povytáhl O’Clark obočí 
a začal připevňovat na sedlo velblouda všelija-
ké drobnosti.
Když oba tito muži opouštěli oázu zaplave-
nou ranním svitem, tušili, že tato noc byla 
pro každého z nich skoro nepředstavitelně 
přínosná, a že, ač se zřejmě již nikdy nestkají, 
nikdy jeden na druhého a na své myšlenky 
nezapomenou.

Tereza Wolkerová: Živý a mrtvý 
(2. místo v kategorii barevná fotografi e „mladší“)



38

Co se do Semínek nevešlo

Co se do Semínek nevešlo
Letošní ročník Roverského kmene přinášel Semínka z tvůrčích a myšlenkových dílen umístěných 
na internetu, obvykle prostřednictvím blogů. Ne vše, co bychom chtěli, se ale do Semínek vešlo. 
Přinášíme tedy tečku za Semínky v podobě třěšničkových úryvků.
A kromě blogů navrch letní literární doporučení v Knihovničce.

CHOROBY PŘIMĚŘENÉ VĚKU 

Už jsem si zvykl, že mám revma v koleně. Jako 
barometr to teda vůbec nefunguje. Když se roz-
hodne bolet, tak bolí, o počasí nic neříká. Leda 
že by to fungovalo na nějakým dlouhodobějším 
základě. Jako že třeba posledních 400 let ne-
stály Velikonoce za nic. Ale využitelnost týhle 
předpovědi je diskutabilní. Už jsem si zvykl, že 
zvedat těžký předměty stylem „sehni se a za-
ber“ vede k jediný věci. Tou je zvýšená spotřeba 
ibuprofenu na bolavý záda.

Nicméně včera jsem měl pocit že přichází čas, 
kdy se pomalu začínám rozsypávat. Poločas 
rozpadu. Začalo to nenápadně – sportem. Člo-
věk by si skoro myslel, že sport by měl člověku 
odlehčit. Mno asi jen do tý chvíle, než při běhá-
ní blbě šlápnete na kořen. To pak člověk deset 
minut sedí v blátě a nadává jak špaček a pře-
mejšlí, jak se asi dostane z lesa domů. Nejdřív 
to nejde, pak pomalu jo, nakonec to jde docela 
dobře a zbytek cesty jsem doběhl s pocitem, že 
to vlastně nic nebylo. 

           So far, so good
pohled na svět přes dvě a půl dioptrie a hrníček medu
      web: plysak.bloguje.cz

Autor fotografi e: Tomáš Tkáčik – Rozum
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Ale přes noc se mi to nějak rozleželo. Ráno jsem, 
nic zlého netuše, seskočil z postele, a než jsem se 
nadál, zamířil jsem střemhlav ke koberci. Kotník 
nějak odmítal uznat, že mu nic není, a už vůbec 
se mu nechtělo vyrazit do novýho dne. Takže 
kulhám tak, že by mi Joffrey de Peyrac záviděl. 
Sexappeal má ten neřád ještě o kousek větší.

Parádní začátek dne, korunovanej tím, že mi 
u snídaně vypadla plomba. No je fakt, že ne-
bejt toho, asi bych jinak nezjistil, že má zubařka 
odešla do důchodu. A že všichni ostatní zuba-
ři v našem městě už mají plno. Bomba. Asi se 
mi někdo snaží naznačit, že rozpad nemá cenu 
zkoušet zastavit :-). Ale zatím dobrý, zatím moc 
nepelichám.

VŠECHNO CO POTŘEBUJI ZNÁT 

…jsem se naučil v mateřský školce. Vlastně ne 
tak úplně, ale vezmu to od začátku. Konečně 
jsem se vypravil k paní zubařce. Přiznám se, 
že i přes relativně dobrý zkušenosti z pražskou 
paní zubařkou, která se o mě starala na vysoký, 
ve mě pořád zůstává stigma základní školy.

Školní zubařka, postrach širokýho okolí. Brutál-
ní jedubába příjemná jak strženej puchejř. Je mi 
líto, jestli jsem k ní nespravedlivej, ale trauma, 
který ve mě zůstává, mluví za vše. A moji spolu-
žáci jsou na tom zrovna tak. Vlastně ne všichni. 
Někteří jsou na tom ještě o něco hůř :-). Takže 
jsem byl připravenej na nejhorší. Nicméně nut-
no říct, že poté, co jsem jednou strávil při tahání 
obzvlášť vypečeného kořene na křesle poctivých 
45 minut, už vím, jak to nejhorší vypadá.

Nicméně z paní zubařky se vyklubala milá paní 
či slečna zhruba mýho věku s o nic méně milou 
sestřičkou s okouzlujícím slovenským přízvu-
kem. První kladnej bod, a další body si připsala 
hned poté, kdy mě uzemnila větou: „Zuby si 
čistíte sice asi poctivě, ale úplně blbě“. Prostá 
a jednoduchá diagnóza.

Poté následovala krátká a přiměřeně děsivá 
přednáška o tom, proč je potřeba zuby čistit 
správně, doprovázená poměrně barvitou pro-
gnózou rozpadu mýho chrupu. A nutno říct, že 
když jsme se dostali do místa, kdy mi vypada-

ly všechny zuby a já můžu akorát srkat brčkem 
brokolicovou kaši, nezbylo než přistoupit na na-
vrhovaný rady. Mám pro strach uděláno, ale ta 
brokolice mě dorazila.

Takže jsem se ve svých šestadvaceti letech učil 
znova čistit zuby a bylo to docela vtipný. A nut-
no říct, že na tom dvakrát nic není. Akorát mi to 
mohl někdo vysvětlit dřív. Je sice fakt, že mezi-
zubní kartáček ve mě při prvním spatření evo-
koval nějaký obzvláště rafi novaný nástroj z in-
ventáře středověkého inkvizitora, ale dokonce 
i ten jsem se naučil ovládat tak, abych nebyl 
hrozbou ani pro sebe, ani pro svoje okolí.

Ale nutno říct, že to má něco do sebe. Tak uvi-
díme, hlavní je pochopitelně vydržet. Vyděržaj 
pijaněr!!! 

Autor fotografi e: Nikola Štěpánová – Nuggeta 
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NÁDRAŽNÍ TRENAŽER ASERTIVNÍHO 
CHOVÁNÍ 

Úryvek z amerického bestselleru: „Jak jednat 
s lidmi: Nový, tradicí prověřený, zaručený re-
cept na sebevědomí a šťastný život nejen pro 
studenty a mladé manažery“ – Nancy Hyphe-
nová, Thomas Hyphen a Mark Exclamation 
(česky v nakl. Student Press, 2007) – úryvek po-
chází z Části II: Buďte asertivní!-

Cvičení 4: Zkuste si představit následující situa-
ci a v duchu si řekněte, jak se zachováte.

Je pátek odpoledne, máte za sebou poslední 
zkoušku tohoto semestru, a tudíž jste si naordi-
novali prázdniny, jedete domů. Na hlavním ná-
draží vás čeká taková malá formalita, které nor-
málně ani moc nevěnujete pozornost – koupit si 
jízdenku. Onen proces obvykle probíhá přibližně 
takto: vystojíte si frontu (více či méně otráveně). 
Paní/pánovi u okýnka řeknete, kam chcete jet, 
s jakou slevou a případně s jakým příplatkem. 
Podáte paní/pánovi peníze, on/ona vám vrátí 
a vydá požadovaný jízdní doklad. Jako vzorný 
cestující si vytištěné údaje proletíte očima a pe-
níze bleskově přepočítáte, poněvadž „na poz-
dější reklamace nebude brán zřetel“. Odbíháte 
na vlak, který má každou chvíli jet a pán/paní 
už mezitím obsluhuje dalšího ve frontě.

Martin Heidegger (možná nejvlivnější a roz-
hodně jeden z nejnečitelnějších fi losofů 20. sto-
letí) říká, že věcí si doopravdy začneme všímat, 
až když nejsou v pořádku, nejsou na svém mís-
tě, nebo jinak přestanou sloužit našemu „obsta-
rávání“. Například, stane-li se vám tohle:

Je pátek odpoledne, máte za sebou poslední 
zkoušku tohoto semestru a tudíž jste si naor-
dinovali prázdniny, jedete domů. Na hlavním 
nádraží vás čeká taková malá formalita, které 
normálně ani moc nevěnujete pozornost – kou-
pit si jízdenku. Vystojíte si frontu (a nejste ani 
trochu otrávení, je přece konec zkouškového). 
Paní u okýnka řeknete, kam chcete jet, s jakou 
slevou (příplatek nechcete – chudí studenti jez-
dí raději rychlíkem.). Podáte paní peníze, ona 
vám vrátí a obsluhuje dalšího ve frontě. Jako 
vzorný cestující si peníze bleskově přepočítáte, 
poněvadž „na pozdější reklamace nebude brán 
zřetel“, a vytištěné údaje…

Ale moment, jak si mám proletět očima vytiš-
těné údaje, když jsem žádnou jízdenku nedo-
stal/a?! Nedal/a jsem si ji do peněženky mezi 
bankovky? Nebo do tašky? Zatímco paní ob-
sluhuje mladíka za vámi, který chce žákovské 
jízdné do Českých Budějovic, nesměle prohodí-
te: „Ale já jsem ještě nedostal/a jízdenku.“ Paní 
zadrmolí něco v tom smyslu, že to není možné, 
protože lístek vydala, a řeší nějaký problém 
s tiskárnou. Jelikož jste poněkud roztržitý/á 
mladý/á intelektuál/ka, na okamžik se zasty-
díte a znovu se podíváte do tašky a peněženky, 
pro jistotu i mezi drobné. Ale lístek tam oprav-
du není, vaše „hlava v oblacích“ je v tom ten-
tokrát nevinně! Zeptáte se mladíka cestujícího 
do Českých Budějovic, jestli viděl, že by vám 
paní jízdenku dávala a on si také myslí, že ne, 
že jenom peníze. Paní však dál rezolutně tvrdí, 
že lístek vydala a že ani peníze vám tím pádem 
nevrátí. Ne, kdepak, tiskárna se jí sice pokazila, 
ale až u zákazníka za vámi, vám lístek vydala. 
Na okýnko si pověsí cedulku, že přepážka je 
zavřená, a všichni lidé (včetně vašeho jediného 
svědka) odcházejí k jiným přepážkám. Mladík 
vám alespoň popřeje hodně štěstí. Paní se za-

           Pohankový blog
      web: pohankovy.blogspot.com

Autor fotografi e: Jan Bičovský – Chose
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bývá svou tiskárnou a vás okázale ignoruje. 
Za pár minut vám jede vlak, další asi za hodinu. 
Co uděláte?

Pokud máte chuť odpovědět, pohankové ko-
mentáře jsou vám nadšeně k dispozici.

(Mimochodem, víte co znamená česky „excla-
mation mark“ a „hyphen“? Prokoukli jste mě už 
na začátku? Ano, máte pravdu, žádný takový 

duchaplný americký bestseller s českými reáli-
emi neexistuje, je to jen nudná realita. Prostě se 
mi přesně tohle včera v Praze stalo, tak mě zají-
má, jak by reagoval někdo s jinou povahou. Pro-
to vynechávám konec. Takhle teoreticky to asi 
bude trochu zkreslené, ale o nic nejde. A dou-
fám, že ani autoři literatury, které ráda říkám 
„pohádky pro takymanažery“ by neklesli tak 
hluboko, aby už do názvu napsali zároveň, že 
jejich recept je „nový“ i „tradicí prověřený“;-).

POUTNÍK S LEHKÝM SRDCEM

Poutník kráčí k úvodnímu počátku své cesty, 
aby se posléze spojil s dalšími poutníky. A spo-
lečně tak mohli kráčet za cestou a dojít k nějaké-
mu cíly. Společně a přitom každý zvlášť. K to-
mu, aby všichni společně prošli cestou a dorazili 
do cíle, musí tou cestou projít každý sám. Stej-
ně jako cílem. K tomu, aby každý z nich prošel 
cestou a dorazil do cíle, musí tu cestu překonat 
všichni společně.

Každý z poutníků musí před začátkem cesty od-
ložit veškerá svá břímě, která ho tíží. Jinak nemů-
že pokračovat dál. Je potřeba nechat svou minu-
lost za sebou a dívat se jen do budoucnosti.

Byl zamračený den a sedm odvážných poutníků 
se vydává na cestu. Krajina mírně zvlněná před 
sebou postupně odkrývá blízkou budoucnost. 
Poutníci mlčí. To ticho! Jen zvuk větru občas vy-
ruší. Intimní ráz krajiny zahaluje všechno okolo 
a nenechá ničemu proniknout skrz. Toho jsou si 
všichni vědomi. To je také důvodem jejich ces-
ty do těchto míst. Během cesty je však potřeba 
učinit určitá rozhodnutí, splnit určité úkoly. Jde 
taky hlavně o cestu. Ale jde taky i o něco více. 
Poznat sám sebe, poznat své nitro.

Cesta volně plyne, poutníci lehce kráčí. Jde jim 
to snadno, neboť kráčí s lehkým srdcem. Všich-
ni nakonec dojdou cíle společně, ale zároveň 
každý sám. Každý bude mít sám v sobě jinou 
cestu a jiný cíl. A záleží jen na nich.

Aby lidské tělo mohlo fungovat, potřebuje pří-
sun energie. Toho jsou si naši poutníci vědomi. 
A tak samozřejmě si energie dodávají v dosta-
tečné míře. Ještě však netuší, že po skončení ces-
ty je čeká velké překvapení. Velké narozeninové 
překvapení. Ale to už se odehraje na jiném mís-
tě. Ve chvíli, kdy se jejich cesta poutníků s leh-
kým srdcem završí.

           Jeník si píše deník
      web: jenik-si-pise-denik.blog.cz

Autor fotografi e: Eva Haunerová – Malina
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UŽ NEBYDLÍM NA KOLEJÍCH….

Když jsem se ráno probudil, problesklo mi hla-
vou – „Tak je to nakonec přece jenom pravda!“ 
Už nebydlím na koleji na Strahově v malém 
pokoji necelých pětkrát dva metry. Už mě ráno 
nebudí nadávky uklízeček. Nenacházím v kou-
pelně a na záchodě různá (ne)milá překvapení. 
Nemusím se o dvě plotýnky a úzkou kuchyňku 
dělit s dalšími padesáti lidmi. 

Já už jsem totiž velký! Teda aspoň o něco málo. 
Začal jsem bydlet v bytě. Přiblížil jsem se zase 
o něco více samostatnosti. Začal jsem další eta-
pu svého života. Už si musím sám prát, žehlit. 
Musím se starat více o společnou domácnost. 
A to ticho! A máme dokonce i myčku! Jak se s ní 
vlastně vůbec pracuje? To jako tam dám špina-
vé nádobí a ono to všechnu tu špínu a samo…? 
TO je pokrok. Kde se to zastaví? Nevím, jestli si 
na to vůbec kdy zvyknu. 

Konečně si můžu užívat intimní chvilky v oné 
místnůstce, kam i pan prezident chodí bez 
ochranky. A jak to tam voní. Třeba si tam zase 
začnu číst knížky. Akorát by mě zajímalo, jak to 
vlastně dělaj skauti nebo ti…kosmonauti. 

A ta velká kuchyň s normálním sporákem a trou-
bou. Těším se na velké a hromadné vaření, sma-
žení, pečení, povídání… Na to si fakt nezvyknu. 

Dneska jsem si pral. Po dlouhé době. A docela 
se zadařilo. Jestli to tak půjde dál, tak za chvíli 
už budu fakt velkej a samostatnej. No ono asi už 
je pomalu načase. I když zase není kam spěchat. 
Brod (Uherský) je ještě daleko a pravděpodobně 
daleko (ještě) zůstane. 

Na pokoji sice bydlíme po dvou (manželský pár, 
kamarád a má maličkost), ale vzhledem k tomu, 
že máme pokoj fakt velký, tak mi to ani nevadí. 
Když to srovnám s pokojem na koleji, kde jsme 
byli taky dva a na polovičním prostoru, tak je to 
opravdu luxus. 

Byt máme 3+kk, takže jedna místnost je něco 
mezi obývákem a jídelnou a kuchyní, která se 
dá báječně oddělit posunovacími dveřmi. A lo-
kalita je taky úžasná : Praha-Břevnov (tak blízko 
na Ladronku a na Hrad)… 

Samozřejmě se najde i pár záporů, ale není 
jich tolik a jsou méně vidět. Prostě bydlení 
v bytě s fajn lidma se nemůže (snad) ničemu 
vyrovnat.

Bezďa

AŽ BUDU BYDLET NA KOLEJÍCH

Táborské školy měly právě jarní prázdniny a já 
se rozhodla, že část z nich strávím v Praze na 
strahovské koleji u své drahé polovičky. Jakou 
radost mi udělalo, když poslední den školy při-
šel spolužák, podal mi několik DVD a proho-
dil:,, Myslel jsem, že ti to udělá radost, tak jsem 
ti to rovnou přinesl.“ Tarkovskij! Pane jo, a ještě 
ke všemu Stalker mezi nimi. 

Když jsem před několika lety poprvé listovala 
Zlatým fondem her od „Prázdninovky Lipnice“, 
narazila jsem na hru, kterou si od té doby tou-
žím zahrát. Pak jsem začala chodit do táborské-
ho „fi lmáče“ na „klasiku“ a bylo vymalováno. 
Tarkovského fi lmy mi prostě spolu s tou hlubo-
kou ruskou duší vzaly dech. Ale o něm až zase 
někdy jindy, jo?

O studentském bydlení dvakrát jinak
      web: www.skaut.cz/rovernet, rubrika Roverský kmen

Autor fotografi e: Jan Hrnčíř – Marbuel
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Má drahá polovička se měla na jeden den a noc 
vzdálit do Švýcarska na výlet, takže jsem měla 
volné pole a nemusela tiše trpět pod neúspěš-
ným přemlouváním o shlédnutí tohoto fantas-
tického kousku.

Když se asi po desáté večer zaklaply dveře, no-
tebook už tiše načítal DVD. Prvních deset minut 
bylo bez obtíží, ale pak se najednou svět spikl 
a rozhodl se, že se kulturně vzdělávat prostě 
nebudu. Jsem zvyklá, že na záchodech občas 
vídám nahé pozadí mužské části obyvatelstva, 
že v pokoji se již ve třech lidech nedá pohnout, 
že nejde otevřít okno apod. Ale drnčení železné 
tyče o dveře, zábradlí a podlahu mi spolu s hla-
sitě puštěnou hudbou nahnalo strach. Do toho 
se projevilo asi pět hrnků čaje. No, co. Tohle pře-
ci vydržím, kluci se do hodiny vyblbnou a pak 
ulehnou. A je mi dost jedno, esli před dveře 
nebo za ně.

Po hodině jsem slyšela Tarkovského volání:,, 
Vypni mě, stejně z toho nic nemáš, zasloužím 
si víc tvé pozornosti…“ Když tak dlouho škem-
ral, já povolila a zachumlala se do deky. Zvuky 
z chodby stále neustávaly. Z okolních pokojíků 
se začala ozývat varování. Asi to bylo i na ostat-
ní příliš. Kluci vyzývali na souboj, nabízeli roz-
bití úst a jiné podobné huráá akce. 

I já našla asi po dvou hodinách dost odvahy, vy-
lezla jsem ven a měla celkem štěstí. Kluci dopí-
jeli posledního rumíka u sebe na pokoji. Zařvala 
jsem na celou chodbu. O pár vteřin později již 
opět drnčela železná tyč, ovšem již o moje dve-
ře. Po další hodině zapracovala prostě únava 
a já se konečně vydala do krajiny snů.

Ranní cestou na toaletu jsem se v celku po-
bavila. Téměř u všech pokojů ležely omluvné 
listy a počmárané dveře prozrazovaly souse-
dovy důvody k noční zábavě. Rozešla se s ním 
mladá. 

Ponaučení: i tak se dají řešit problémy, ale 
možná se stanete obětí veřejného posměchu, 
a když budete mít obzvlášť štěstí, v noci usly-
šíte mohutné prásk, a pak budete mít stejně 
jako Jan Nepomucký či Tom nebo Jerry nad 
hlavičkou několik hvězdiček. A osobní ponau-
čení? I když mě to dost možná čeká již za rok, 
na kolej nikdy;-).

p.s. tento článek je věnován všem nadšeným 
středoškolákům těšících se na VŠ a všechny vy-
moženosti s ní spojené

Julie

NEUMÍM ČÍST DOPISY

Seděla na lavičce a nohou proplouvala zlatavým 
listím, až vytvořila Suezský průplav. Koukala 
do dopisu z Větrníku a přišla si hloupě, protože 
tomu fi lozofování nerozuměla. Znamená úry-
vek z Mišíka ano, nebo ne… A nejvíc ji dralo, že 
s dávkou zdravého rozumu věděla, že on nad 
psaním rozhodně nepřemýšlel tak, jako ona nad 
čtením.

Jakub se vynořil v ohybu parku u kolumbária 
a zvednul ruku na pozdrav, schovala obálku 
a šla mu trochu naproti, aby se společně vrátili 
a vyšli schody v hradbách nahoru na fakultu. 

Chtěla se ho zeptat, komu psává o hodinách se-
mináře dopisy, a jestli je píše jasně, nebo mlha-
vě, ale takoví kámoši zase nebyli.

U Zbrojnice se zarazila: „Jakube, podrž mi mís-
to, přijdu za chvíli, skočím si do knihovny.“ Ne-
věřícně vyvrátil oči v sloup.

Půjčila si Blue Effect, nechala hudbu hrát do uší 
a koukala, jak se kolem dělových kulí na ná-
dvoří honí listy z psího vína. Připadala si tak 
nějak podobně, jako ty listy, jako pes, jako ky-
selé víno. 

Neumí číst dopisy.

           evelina.ta ve vlnách
      web: evelinata.bloguje.cz



44

OLOMOUCKÉ KOLEJE

„Vrátná z dívčích kolejí, tiše dole jí a čte si 
starej Mladej svět…“ (Karel Plíhal)

Cítila se nesvá. Věděla, že Magdaléna sedí o pa-
tro níž ve studovně a brečí. Vojta stál ve dveřích 
pokoje a tázavě se na ní díval. Protáhla se beze 
slova kolem něj, proběhla dlouhou chodbou, 
z kuchyňky se táhla šňůrka pachu z připálené-
ho lunchmeatu, a seběhla po schodech.

Magda seděla v klubíčku zády k topení, popota-
hovala s hlavou mezi koleny. Chtěla jí obejmout 
a chápavě s ní mlčet, ale místo toho z ní vypadlo: 
„Magdo, neblbni, vždyť přijel kvůli tobě…“ Za-
fungovalo to stoprocentně, zavzlykala ještě víc 
a prudce jí odstrčila.

Vojta seděl na posteli, koukal do skript a do 
zmuchlaného sešitu vepisoval úhledným pís-
mem vzorečky a čísla.

„Učíš se na zkoušku?“ Chytil se, na Magdu se 
neptal. Za týden začíná semestr a jemu chybí 
ještě tři zkoušky.

„Proč nešla Magdaléna na školu do Prahy?“ Ze-
ptal se zbytečně. Jeho pohledu uhnula. 

„Třeba nechce žít v Praze, každý netouží po vel-
koměstě…“ To velkoměsto zdůraznila.

Oba teď pololeželi na dvou postelích sražených 
k sobě na tento ukradený víkend. Vojta vyklá-
dal a ona měla pocit, že o Praze přesvědčuje spíš 
sám sebe než jí. Napadlo jí, jestli by se neměla jít 
podívat na Magdalénu.

„Bylo mi asi deset, když mi táta nad plánkem 
metra vysvětloval, že se nikdy neztratím, když 
se zvládnu dostat do metra. Víš, to je neuvěři-
telný pocit, vědět, že ti patří celá Praha, protože 
jí případně obelstíš tím, že zdrhneš pod zem – 
do metra.“

Bouchly dveře. Magda měla ruce v bok a nevě-
řícně kroutila hlavou. Hodila po Vojtovi jeho 
batůžek a němě ustoupila ze dveří.

„Magdo,“zašeptali ti z postele dvouhlasně. Ráz-
ným pohybem strhla z krku koženou tkaničku, 
upustila ji na zem a sesula se vedle ní. Vojta se 
u Magdy zastavil, vypadalo to, že jí chce políbit, 
ale sebral jen kdysi darované srdce z podlahy 
a s tichým zavřením dveří odešel.

Bylo jí trapně. Dívaly se s Magdou na sebe 
a dlouho mlčely.

„Co ti říkal?“

„Jak se učil jezdit metrem,“ a hned jí napadlo, že 
to musí znít lživě. Magdaléna se ale zasnila:

„O tom mi nikdy nevykládal. Nikdy mi nic ne-
vykládal,“ zvyšovala pomalu hlas, „jen mluvil 
o zkouškách a že je hrozný jezdit každý víkend 
přes půl republiky!“

Za oknem se stmívalo, svatý Michal se třpytil 
v červánkách. Venku pršelo skoro jarním deš-
těm a na chodníku byla břečka. Zkusila se na 
Magdu povzbudivě usmát, ale přitom se bála 
zítřejší neděle na poloprázdné koleji. S Magdou 
a smutkem z rozchodů.

Autor fotografi e: Jan Bičovský – Chose
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FEMINISTKA? EMANCIPOVANÁ? 
MODERNÍ? NORMÁLNÍ?

Už nějakou dobu je mi tolik, že mě moje okolí 
považuje za ženu – já se za ni ostatně taky poklá-
dám :). A docela nedávno jsem začala pozorovat, 
jak se mi formují názory a postoje na takzvanou 
„roli ženy“ ve společnosti, partnerství apod. Teo-
retický základ mám :) – díky studiu sociologie se 
zaměřením na sociologii rodiny. A věřím, že už 
tehdy dostaly mé postoje jakousi živnou půdu. 
Považuju se totiž za „moderní“ mladou ženu 
a na spoustu věcí mám poněkud emancipovaný 
názor. Člověk by řekl, že je to v současném svě-
tě normální, ale to platí jen zčásti. Stále je ještě 
spousta babiček, tetiček, maminek, kamarádek 
nebo kolegyň, které zastávají až zarážejícím způ-
sobem tradiční hodnoty a způsob života. Snažim 
se jim taky porozumět, ale mnohem nadšenější 
jsem, když zjistím, že i ta nebo ta kamarádka má 
na život ženy a partnerky podobný názor jako 
já. Jedna a ta samá žena totiž může být snadno 
označena za „sobeckou feministku“ i „normální 
mladou holku“. Záleží, kdo vás hodnotí.

Jak se ta moje emancipovanost projevuje?

– Nechápu, že některé ženy svým mužům nejen 
výhradně vaří, perou a uklízí (to dělám v určité 
míře taky), ale že jim třeba i balí kufry na cestu 
k babičce / tchýni / na služebku. Nebo že jim 
pro dobu své nepřítomnosti navaří jídlo na tý-
den dopředu a zabalí to do úhledných balíčků 
popsaných názvy dnů konzumace :). Kde je ně-
jaká samostatnost?

– Nesnesla bych, kdyby můj partner vyžado-
val, že bych něco MĚLA dělat JEN PROTO, že 
jsem žena. Myslím si, že je v pohodě, když žena 
vaří a muž je v domě přes manuální záležitosti, 
pokud se na tom dohodnou. Ale přijde mi fajn, 
když chlap umí uvařit a žena něco doma spra-
vit. A kdyby u někoho doma náhodou muž vařil 
a žena kutila, přišlo by mi to taky v pohodě. Jen 
nesnesu věty typu „jsi žena, tak bys měla…“ 

– Ženy rodí děti, jo, tak to je, ale je podle mě vý-
hradně na nich, kdy a jak si dítě „pořídí“ a jak se 
o něj budou starat. Příčí se mi označení „krkavčí 
matka“ pro ženy, které chtějí i přes mateřství dále 
pracovat – pokud to umí skloubit, přijde mi to su-
per. Nedovedu si představit několikaletou pau-
zu od práce a sociálního života, vždycky budu 
hledat nějaký kompromis. Neříkám, že tak je to 
správně, opět se mi jen příčí, když někdo řekne 
„je to matka, tak by to měla dělat tak a tak.“ 

Toť pár myšlenek, co mě v poslední dobou na-
padají. Nejsem radikální, určitě si spoustu těch 
„typicky ženských/mateřských“ (!) věcí budu 
ráda užívat. Ale ne podle rad z minulého století 
– poměr starostí, radostí a povinností si namí-
chám sama.

          Úča
Blog dvou mladých nezávislých učitelek angličtiny
      web: uca.bloguje.cz

Autor fotografi e: Romana Volková – Skipy 
Autor fotografi e: Jan Bičovský – Chose 
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NESOUVISLE O TVOŘENÍ 

Asi každý tým používá pro označování typů 
programů svoje termíny, jako třeba fi tka, drob-
nička, orvo atd. Někdy se kolem nějakého typu 
her objeví i další specifi cká spojení. Na česko-
cestových kurzech jsou velmi oblíbeným pro-
gramem videoklipy: účastníkům dáte kameru 
a nějaké zadání a oni tvoří, blbnou a stmelují 
se. Jednou po skončení videoklipů se vracel 
kolem účastníků instruktor-lezec. Instruktor-
lezec je zvláštní kategorie instruktorů, kteří le-
zou na stromy a skály, nosí přilbu, zachmuřený 
chlapácký výraz a jsou zbožňováni účastnicemi. 
Jak pravil J.: „Stačí projít kolem v sedáku, trochu 
zachrastit karabinama, nejlepší je si připnout 
několik osem, ty dobře cinkají.“ Asi je zřejmé, 
že do této kategorie bohužel nepatřím. Tedy 
onen instruktor byl právě v lese natahovat lana 
a jak tak jde kolem účastníků rozjařených z na-
táčení videoklipů, prohodí: „To jste se kreativně 
vydojili, co?“ Účastníci byli trochu zaraženi, asi 
stejně, jako kdyby řekl, že mají po lození urči-
tě pořádný bandasky. Bandasky i kreativně se 

vydojit jsou takovými specifi ckými souslovími. 
Psaní blogu pro mě slouží k podobnému účelu: 
dává mi prostor tvořit. Když mám nedostatek 
tvoření, píšu více. Teď zrovna píšu málo, proto-
že se vyřádím na jiných věcech. 

V lednovém Skautském světě je milý rozhovor 
s Jaroslavem Weiglem od Cimrmanů – vůbec 
celá ta řada Skautingových rozhovorů je zají-
mavá, jenže asi je nikdo nečte. Pan Weigl říká: 
„Dobrodružství je každý obraz, který děláte. 
Přicházíte s určitou představou a najednou zjis-
títe, že vám to nevychází. A to je chvíle, kdy 
skutečné dobrodružství teprve začíná. Kdy za-
čínáte používat věci, které v životě nepoužíváte 
a tak dál.“ Saint-Exupéry by to možná nazval 
smiřováním protikladů. Nevím, kde se vza-
lo obecně sdílené představení, že umělec tvoří 
v nějaké extázi, vlastně se dílo tvoří samo skr-
ze něj. Snad z fi lmů. Snad od beatniků – přitom 
Kerouac myslím psal Na cestě několik let, ač to 
působí spíchnuto během polední pauzy. Snad 
proto mi byli umělci odedávna zahaleni závo-
jem výjimečnosti, obdařeni něčím nevšedním 

         Červí blog
      web: cervi.blogspot.com

Autor fotografi e: Jan Bičovský – Chose
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a nedosažitelným pro obyčejné lidi. Jen časem 
mi stále více přijde, že to je možná mnohem více 
řemeslo, vytrvalost a pečlivost. A možná také 
konstruování: sám sebe pojímat jako umělce 
a být tak ostatními přijímán. 

Nepochybně je umělecký život jiný. Moje první 
návštěva v malířském ateliéru, bylo to v Torontu 
u sestry přítelkyně mého kamaráda. Jmenuje se 
Sasha Pierce (www.sashapierce.ca) a podle mí-
nění lidí okolo patří k velmi nadějným mladým 
umělkyním, získala spoustu různých stipendií 
od význačných institucí. Společný ateliér pro 
několik umělců v bývalé průmyslové zóně, ob-
razy opřené jeden přes druhý u stěny, stejně jako 
mám na půdě složené desky a prkna. Moc zají-
mavé, hezké – i když o to asi nejde – příjemné 
na pohled, víc nedokážu posoudit. Sasha mi říká, 
že teď se začíná hodně zajímat o využití látky při 
malování a dneska že má v plánu zkoušet, jak 
látku přilepit na plátno tak, jak si to představuje. 
Úplně odlišný svět: jde do práce s tím, že dnes 
má jen jeden úkol, vymyslet a zkoušet, jak had-
řík bude držet na plátně. Žádná okamžitá inspi-
race z nebes, spíše spousta hodin řemesla. A pak 
možná ta inspirace. Ale třeba je to úplně jinak, 
nejsem umělec.

EICHMANN 1 

Nedávno ČT odvysílala strhující rekonstrukci 
HBO o konferenci ve Wannsee (TV fi lm z ro-
ku 2001, Velká Británie, režie: Frank Pierson), 
tedy o konferenci, kde se v roce 1942 rozhodlo 
o konečném řešení židovské otázky. Donutilo 
mne to konečně sáhnout po knížce H. Arend-
tové, kterou nám doporučil Petrusek už kdysi 
na škole. Jmenuje se Eichmann v Jeruzalémě. 
Celkově: není to veselé čtení. Nechávám si je 
většinou na ranní cestu do práce. A pokaždé si 
říkám, jestli lidé kolem mne cítí, o jakých hrů-
zách právě čtu. Nikdy ji neotvírám před spa-
ním. A to přes velmi racionální, střízlivý, věcný 
a čtivý styl. Jsou to vlastně dějiny druhé světové 
války popsané perspektivou Eichmannova osu-
du, kariérního postupu, řešených úkolů (mikro-
historie?). A zároveň také svědectví o soudním 
procesu s Eichmannem, který se uskutečnil po 
jeho únosu izraelským komandem z Argentiny, 
téměř dvacet let po skončení války.

V mnoha ohledech Arendtová bourá moje 
mýty – asi jako většina lidí jsem měl hrubou 
představu o koncentračních táborech, ale nijak 
jsem nerozuměl tomu, co se vlastně skrývá pod 
„židovskou otázkou“ a zejména pod jejím „ko-
nečným řešením“. Od vyhánění, přesídlování, 
po vyvražďování. Nerozuměl jsem, proč se to 
vlastně dělo, jaký byl cíl.

Nelze být jinak než zkratkovitý. Zároveň nepo-
chybuji, že historici už jsou v poznání tehdejších 
událostí dnes mnohem dále, mnohé z dále na-
psaného bude možná dnes již interpretováno 
jinak.

Asi nejpřekvapivějším zjištěním je pro mne míra 
a důležitost zapojení samotných Židů do jejich 
likvidace. Bez této spolupráce by vyvražďová-
ní v takovém rozsahu nebylo možné: Německo 
nemělo ani dost pořádkových sil, ani úředníků. 
„Eichamnn nebo jeho lidé informovali židov-
ské rady starších, kolik Židů je třeba k naplnění 
vlaků, a židovští starší zhotovili seznam osob 
určených k deportaci. Židé se nechali registro-
vat, vyplňovali nesčetné formuláře, odpovídali 
na mnohostránkové dotazníky ohledně svého 
majetku, aby byla usnadněna možnost jeho za-
bavení; pak se přesně dostavovali na shromaž-
diště a nastupovali do vlaků. Těch několik málo, 
kteří se pokusili uprchnout nebo ukrýt, bylo 
zajištěno zvláštními židovskými policejními 
oddíly. Pokud Eichmann mohl vidět, nikdo ne-
protestoval, nikdo neodmítl spolupracovat.“ … 
„…vybírali od deportovaných poplatky na krytí 
nákladů spojených s jejich transportem a likvi-
dací…“ (str. 159) Nevím, jak dlouho sami Židé 
věřili, že jde o přesídlování. 

Jak se něco takového mohlo vůbec stát? Zatím 
se objevují dva podstatné faktory, zatím:

– zmíněná aktivní spolupráce Židů samotných. 
Vytvoření židovských rad, které přijaly pravi-
dla hry nacistů: rozlišování na „obyčejné“ Židy 
a prominentní, organizačně zajišťovaly trans-
porty apod. V zemích, kde tyto rady nefungo-
valy a kde Židé neměli svoje instituce, byl po-
díl přeživších zcela odlišný. Nepochybně tohle 
zjištění bylo a je pro Židy samotné trpké a pro 
Arendtovou to v její době muselo být nesmírně 
těžké napsat.
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– lhostejnost či pasivita místních obyvatel. Kde 
se lidé i vláda za svoje spoluobčany postavili, 
odvíjelo se vše jinak. Příklad Dánska je v tomhle 
jedinečný, kdo nezná příběh o dánském králi 
a nařízení nosit žlutou hvězdu, o mnoho přišel. 
„Několik set Židů (!), které se podařilo německé 
policii zadržet, bylo posláno do Terezína (tj. pod-
le A. do koncentračního tábora pro prominentní 
Židy). „V ghettu měli větší privilegia než jaká-
koli skupina díky nikdy nekončícímu „povyku“, 
který kolem nich dělaly různé dánské instituce 
i soukromé osoby.“ (str. 235) „Je to jediný známý 
případ, kdy se nacisté setkali s otevřeným domá-
cím odporem….“ (str. 235) V Dánsku vyhlazová-
ní Židů naprosto zkrachovalo. V protikladu s tím 
je zarážející, s jak relativně malými „lidskými 
zdroji“ dokázal Eichmann „evakuovat“ statisíce 
a milióny Židů z jiných států. Z pohledu nás jako 
Čechů jde samozřejmě o jedno z temných míst.

EICHMANN 2 

Ale otázka – jak je možné, že se něco takového 
stalo – se v různých obměnách neustále vrací. Jak 
je možné, že oni sami tak ochotně spolupraco-
vali? Nepochybně považovali své jednání za ro-
zumné – tak jako jej považuje každý člověk, aby 
si zachoval zdravý rozum. Jistě měli pocit, že 
dělají to, co je třeba. („Jako kapitáni, jejichž lodě 
se začaly potápět, kteří je musejí dovézt do pří-
stavu i za cenu toho, že velkou část drahocenné-
ho nákladu musí hodit přes palubu…“ str. 159) 
Jistě si mysleli, že jednají normálně. Proč i lidé 
v jiných zemích nejednali jako v Dánsku? Opět 

se mi tak vrací otázka, jestli normy jsou pouhým 
sociálním konstruktem, nebo mají nějakou kon-
stantní složku. Jak má člověk poznat, že se ocitl 
v nenormální společnosti, kde platí nenormální 
normy? Když už od středověku každý ochotně 
popíše společnost, ve které žije, slovy „vymknu-
ta z kloubů doba šílí“. Jak má člověk v přítom-
nosti poznat, že se ocitl v opravdu nenormální 
době? Při zpětném pohledu je to tak jednodu-
ché, ví se, kdo byl padouch a kdo hrdina, nebo 
alespoň tuší. Ale jak to poznat uvnitř doby? 
Eichmann se choval „normálně“, tj. stejně jako 
ostatní. „nevěděl o nikom, kdo by byl proti ko-
nečnému řešení.“ (str. 157) Dbal a respektoval 
zákony a velmi se mu nelíbilo jejich porušování, 
poslouchal nadřízené. 

Zároveň to není tázání nijak neaktuální: minulý 
týden proběhla zpráva o odsouzení Srbů (člá-
nek Srbové poprvé odsoudili Srby za Srebreni-
ci na iHned.cz z 11. 4. 2007 online) za vraždy 
bosenských muslimů. Tyto vraždy se odehrály 
v době, kdy už jsem se mohl a měl zajímat o to, 
co se děje pár hodin od nás. Samotné zpravo-
dajské šoty – viděl jsem totožnou zprávu na ČT 
a Primě – jsou na samostatný rozbor: s jakou 
lehkostí média odvysílají videonahrávku spou-
taných lidí, kteří byli o několik sekund později 
nejspíš zavražděni zastřelením zezadu. Sledu-
jete poslední vteřiny jejich životů, ale v ničem 
se to neliší od šotu o zatčení Starky na dálnici 
u Příbrami.

Zatím mám rozečteno, tohle jsem už musel na-
psat, pro dnešek to stačí.

Zvláštní, jak voňavé je letošní jaro. Jeden ze se-
znamů v hlavě si vytvářím z věcí, které člověka 
udržují naživu. Z věcí, díky kterým každé ráno 
přeci jen nakonec vstane a neřekne si: už toho 
bylo dost, to by stačilo. Jednou z nich je určitě 
schopnost člověka zapomínat a díky tomu se 
podivovat. Přijde mi, že ještě nikdy zlatý déšť 
tolik nezářil ve tmavém koutě zahrady, že ješ-
tě nikdy nebyla třešeň takhle obsypaná květy, 
že ještě nikdy se koruna ringle Althanovy ne-
rýsovala tak kontrastně proti modré obloze, 
sněhově bílé květy na uhlově černých prasta-
rých větvích. Ještě nikdy nebyl jarní vzduch 
tak provoněný, svět voní úplně jak elfí písničky 
v Roklince.

Autor fotografi e: Jan Bičovský – Chose



Knihovnička

Letní knihovnička
Milí čtenáři,

blíží se léto a s ním spousta volných chvil, které 
můžete proležet s knihou v ruce. Abyste věděli, 
co Vám přinese ten správný požitek, dovoluji si 
Vám nabídnout několik prázdninových tipů.

Zatímco plyne noc je kniha islandské autor-
ky, Frídy Á. Sigurdardóttir. Autorka pochází 
z nejnepřístupnější výspy ostrova v západních 
fjordech, kam bývá také zasazen děj jejích knih. 
Z extrémního protikladu tohoto prostředí a mo-
derního světa vytěžila témata svých nejzajíma-
vějších próz. 

Zatímco plyne noc je příběhem čtyř generací žen, 
které se musí poprat s životem, jaký si v dnešní 
přetechnizované době neumíme ani představit. 
Vypráví jej hlavní hrdinka Nina, bdící u nemoc-
ničního lůžka své umírající matky. 

Kniha vyšla v r. 1997 v Mladé frontě, přeložila ji 
Helena Kadečková.

Každodenně se setkáváme s důsledky našeho 
jednání ve vztahu k přírodě. Knihy Hany Lib-
rové nám mohou pomoci zorientovat se v tom, 
co může udělat jednotlivec pro to, aby žil v sou-
ladu s přírodou a myslel na ni. Knihy Pestří 
a zelení a Vlažní a váhaví nejsou jednoznačným 
návodem na život, nabízejí však příjemnou al-
ternativu a zamyšlení.

V podtitulu první knihy je název Kapitoly 
o dobrovolné skromnosti. Autorka, socioložka, 
ekoložka a vysokoškolská učitelka zde zařa-
dila kapitoly o ekologických skupinách doma 
i ve světě, jednou z nejzajímavějších složek její 
knihy je však samotný sociologický výzkum, 
který provedla v několika rodinách nebo u jed-
notlivců. Ve svém výzkumu, zjišťuje, čemu 
dávají lidé vyznávající jiné hodnoty přednost. 
Průzkum proběhl v roce 1994, po deseti letech 
následuje kniha Vlažní a váhaví aneb kapitoly 
o ekologickém luxusu.

Ekologickým luxusem autorka označuje jednot-
livé druhy ekologicky příznivého chování (od-
mítnutí automobilu, používání ekologických 
technologií,…). Také se zde po deseti letech se-
tkáváme se skupinkou dobrovolníků, které zná-
me již z předchozího dílu. Autorka porovnává 
jejich vývoj v ekologickém cítění, životní postoje 
tehdy a teď. Posléze dochází Librová k závěru, 
že nejen radikální skupiny a postoje přispívají 
k ochraně životního prostředí. Záleží na kaž-
dém z nás, jaké kvalitě života dává přednost.

Kniha Pestří a zelení (kapitoly o dobrovolné 
skromnosti) vyšla v nakl. Veronica v roce 1994, 
Vlažní a váhaví (kapitoly o ekologickém luxu-
su) vyšla v nakl. Doplněk v roce 2003. 

Na závěr bych ráda upozornila na knihu, která 
vyšla již před dvaceti lety, ale na svém půvabu 
spíše získává. Agatha Christie je nejen slavnou 
autorkou detektivních příběhů a protivného 
Hercula Poirota, napsala také Vlastní životopis. 
Trošku nostalgicky, s lehkou ironií a mírnou 
dávkou jedovatosti, vzpomíná autorka na své 
dětství, dvě babičky, které se „viktoriánsky“ 
předháněly v tom, jak malou Agathu přesvědčit 
o křehkosti ženy. Život hlavní hrdinky a autor-
ky není ani trochu nudný. Na pozadí všedních 
událostí, které líčí s neutuchajícím nadšením 
malé holčičky, která našla hračku, Christie popi-
suje, za jakých životních situací vznikly její de-
tektivní příběhy. Vlastní životopis dává nahléd-
nout do života jedné z nejlepších anglických 
autorek detektivek. Knihu můžeme vnímat také 
jako společenský román, který předvádí půva-
by z anglického života dvacátého století s opti-
mismem a radostí.

Kniha vyšla poprvé v roce 1987 v nakladatelství 
Odeon v překladu Marty Staňkové a Hany Žan-
tovské, v roce 1999 jako reedice v nakladatelství 
Academia.

Mirka Růžičková, 
z Městké knihovny v Praze



NOVÝ ROČNÍK ČASOPISU
ROVERSKÝ KMEN

11. ROČNÍK KMENE PŘINESE NĚKOLIK VÝZNAMNÝCH ZMĚN:
Říjnové číslo letošního podzimu – v číslované řadě 51. – zahájí celobarevné vydávání našeho 
časopisu a bude pokračovat v nové grafi ce, na kterou vás může nalákat letošní červnový speciál.

I nadále na vás bude čekat 52 stran zajímavého čtení nejen o skautingu a roveringu.

Samozřejmostí jsou náměty na činnost, reportáže a cestopisy, texty pro zamyšlení, nápady na výlety 
a cesty, zajímavé rozhovory, vzpomínání na minulost i představy o budoucnosti.

To vše za stejnou cenu 250 Kč za jeden ročník, tzn. za pět čísel od října do června.

Specialitou 11. ročníku bude jarní DVD příloha plná fi lmů z přehlídky roverské 
tvořivosti Polibek múzy za posledních několik let.

OBJEDNEJTE SI NOVÝ ROČNÍK ROVERSKÉHO KMENE JIŽ V ČERVNU!

POZOR! Pro další ročník skautských časopisů se mění distributor, který bude zajišťovat roze-
sílání časopisů a s tím se také rozšiřuje spektrum možností jak si časopisy předplatit. Někteří předpla-
titelé mají z minulých let špatné zkušenosti, a to jak s nejasnostmi při objednávání, tak s pozdním nebo 
neúplným dodáváním časopisů. Nová distribuční společnost SEND (www.send.cz) má dobré 
reference a v případě, že dojde k nějakým problémům, zaručuje vyřízení reklamace do 48 hodin.

Jak předplatné objednávat:
•  přes internet na www.send.cz/skaut nabídne jednodušší hromadné objednávání
• telefonicky na čísle 225 985 225 nebo 777 333 370 (každý všední den od 8.00 do 18.00)
• poštou na adrese Send s.r.o. P.O.Box 141, 140 21 Praha 4
•  SMS na čísle 605 202 115 (SMS by měla obsahovat všechny informace jako objednací formulář

na www.sendcz/skaut, ale nemusí mít žádný přesný formát)

Proč objednávat už v červnu a ne až v září?
• Máte jistotu že všechno stihnete včas a časopis vám začne chodit hned od září
• Můžete použít předplatné jako cenu na táboře
• Vyhnete se fi nančně náročnému období začátku školního roku

Víš o někom, kdo o Kmenu neví? Předej mu informace a poraď mu s předplatným!
Těšíme se nashledanou v říjnu se stávajícími i novými čtenáři a předplatiteli.


