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Evropský rok dobrovolnictví 2011
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PODTITULEK

NADPIS
NECHALI JSTE SE INSPIROVAT?

OBROK 2011

ObRok11 je za námi. Každý kmen, 
který se ho chtěl letos zúčastnit, musel 
vyvinout nemalé úsilí. Ať už před akcí 
nebo v  jejím průběhu jste pomáhali 
servistýmu svou prací, předvedli jste svá 
Inspira a posílali jste nám Projekty, které 
se mohou stát studnicí nepřeberných 
nápadů pro činnost ostatních kmenů. 
Za to vám patří velké díky! A  pro ty 
z vás, kteří jste na ObRok nejeli, tady 
máme malou ochutnávku.

Už jste si někdy zkusili vytvořit obraz 
pomocí bublifuku? Že ne? Přitom je to 
tak jednoduché! Stačí obarvit jarovou 
vodu, koupit si nějaký ten balicí papír 
a můžete začít. Nebaví vás už stále stej-

né stereotypní hry? Co takhle si je tro-
chu „okořenit“? Skládání slov z  prvků 
periodické tabulky či Twister na hrací 
ploše natřené mazlavou tekutinou mů-
žou být opravdu zábava!

Zkuste si taky:

Vavrdův memoriál

RK Želiváci (Hradec Králové)

Hra je inspirována slavným cyklistou Va-
vrdou, který na svém kole projel jakoukoli 
trasou, od asfaltky přes rozvodněné řeky 
až po hustý les. Závod je pro 3- až 7členné 

týmy. V přiměřeně drsném terénu se vytyčí 
trasa a  jeden z  týmu bude představovat 
Vavrdu. Ten si sedne na kolo a musí projet 
celou trasu závodu aniž by se dotkl země 
(za každý dotyk přichází penalizace). 
Ostatní z  týmu ho všemožnými způsoby 
podpírají a  tlačí. Vyhrává tým, kterému 
se podaří projet celou trasu v nejkratším 
čase.

Kromě Inspir se sešla také spousta Pro-
jektů, které jste uskutečňovali před Ob-
Rokem. Co kmen, to projekt – a často 
opravdu originální! Z  databáze by se 
daly čerpat nápady na kvalitní roverský 
program na hodně dlouhou dobu. Kte-
ré projekty se nám tedy líbily?

Administrator
Textová bublina
Tahle fotka je rozmazaná, dal bych ji úplně pryč a nahradil čerstvými fotkami přímo z ObRoku - viz mail.

Julinka
Sticky Note
prosím, Zkuste si taky smazat
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Večeře u lorda Bailyho 
aneb Divadlo proti 
všedním dnům

RK Elubic alias Nejsme mrkve! 
(Hostinné)

Museli jsme splnit hned několik podmí-
nek. Za prvé napsat divadelní hru, která 
by byla dostatečně zajímavá pro publi-
kum, které jsme měli v úmyslu navštívit, 
a která by byla zajímavá i pro zúčastněné. 
Za druhé nazkoušet tuto hru, což mělo 
několik úskalí: ne všichni členové našeho 
divadelního souboru byli ze stejného měs-
ta, natož kraje. Naše schůzky se tím pádem 
staly časově poměrně náročné, a díky tomu 
byly méně časté. Na celé nazkoušení jsme 
měli šest schůzek a  ani na jedné – krom 
dne představení – jsme nebyli všichni.

(…) Mysl si přehrávala scénář, nohy cho-
dily, aniž by věděly kam, a ruce se snažily 
nepotit… Pět minut před začátkem už 
každý z nás věděl, že nemůže couvnout, 
musí tam jít a vypotit ze sebe to nejlepší. 
Už je to tu. Režisér dává poslední pokyny, 
kouká do sálu a  posléze říká motivační 
řeč. I  když to upřímně nebylo nic moc, 
tak nás to povzbudilo. Místo zamyšleného 
výrazu se na tváři objeví úsměv.

Všechno připraveno a jdeme na to! Sher-
lock Holmes sedí v křesle a v sále je napja-
té ticho, na scénu vstupuje dr. Watson. Sá-
lem se šíří melodický hlas herců a diváci 

sedí v napětí, co bude následovat. Jakmile 
je lord Baily zavražděn, objevuje se mu 
v očích duševní klid. I služebnictvo má už 
své herecké výkony za sebou a hra se blíží 
ke konci. Nikdo z publika netuší, jak to 
může dopadnout, jistě to nevíme ani my. 
Sherlock Holmes odhalí vraha a  ostatní 
herci odcházejí. Režisér a  zároveň před-
stavitel hlavní role si vychutnává poslední 
chvilky před diváky a odchází za jásavého 
potlesku. Aplaus diváků nám dopřál po-
těšení uklonit se a my už víme, že se to 
povedlo. Podařilo se nám přinést do stere-
otypního života v LDN Hostinné trochu 
svěžího závanu kultury. Možnost oprostit 
se od každodenních starostí.

Splnění cílů:

Potěšit a připomenout krásu kulturního ži-
vota – tento úkol se nám zdařil. Výraz na-
pětí, překvapení a následné radosti v tvá-
řích publika byl dostatečným důkazem.

Výprava naslepo

RK Modrý šíp (Ostrava)

Hlavní částí našeho projektu byla Výpra-
va naslepo – tedy celý víkend strávený 
poslepu. Oproti původnímu plánu jsme 
zavrhli vidícího člověka, který by na nás 
dohlížel, a  rozhodli se být odkázáni jen 
sami na sebe. Na nádraží se nás sice nako-
nec nesešlo tolik, kolik jsme očekávali, ale 
rozhodně dost na zdárný průběh. Vlakem 
jsme se dopravili do Nového Jičína a cestou 
se psychicky připravovali na následující 
dny. U klubovny jsme převzali klíče a za-
vázali si oči. Teď začala ta správná sranda. 
Nejdřív bylo nutné sezout se. To se poved-
lo. Další fáze byla výzkumná: prošmátrá-
vání (doslova) chodby, záchodu, koupelny, 
kuchyně a obýváku – velké vytopené klu-
bovny. Po zevrubné prohlídce (tedy spíše 
prohmátce) ložnice jsme si synchronizova-
ně rozbalili a seřadili své pelechy vedle sebe 
tak, aby se každý mohl dopátrat svých věcí 
bez (ne)viditelné námahy.

(…) A co se s takovou vodou dělá? Solí se. 
Tento fakt se nepříznivě odrazil na našem 
pozdním obědě. Polévky slané samy o sobě 

se po kontaktu s  takovou vodou staly sla-
né nechutně. Nu, a když nám Vasil půjčil 
malý hrnec, kde si dělal vodu na kávu, 
musel si zalít kávu jinou horkou vodou. 
Ano, tou ze špaget. Následující čtvrt ho-
diny se od jeho židle pravidelně ozývalo 
srdceryvné kvílení ve stylu „Ježišmarjá, to 
je slané.“ Po této kulinářské slasti jsme se 
rozhodli splnit další významnou část pro-
gramu, prohlídku města (i když nebylo jak 
a co prohlížet) spojenou s interakcí s lidmi.

Splnění cílů:

Výprava naslepo byla velmi povedenou 
akcí, rozhodně pomohla ke stmelení 
účastníků a pomohla nám pochopit život 
zrakově postižených lidí.

A  to je jsou jen střípky nápadů, které 
se na ObRok 2011 sešly. Které projek-
ty zaujaly nejvíce vás? Jejich komplet-
ní přehled si můžete prohlédnout na 
www.obrok11.cz/projekty Najdete tam 
v  plném znění i  ty, které jsme tu pro 
Roverský kmen redakčně zkrátili.

Všem kmenům za jejich Projekty i Inspi-
ra děkujeme. A nezapomeňte, že i když 
je už ObRok za námi, nápady, které se 
sešly, zůstávají. Nechte se inspirovat! 

Dana Pětrošová – Danča (21 let), 
Frýdek-Místek

zástupce šéfa programového týmu 
ObRok11

Administrator
Textová bublina
raději "ObRoku11"
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VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA VÁCLAVA 
BŘICHÁČKA – GIGANTA

22. února slaví skauti na celém světě Den zamyšlení, 
mezinárodní svátek přátelství. Skauti v Praze se rozhod-
li tento den věnovat vzpomínce na Václava Břicháčka 
– Giganta 01, bývalého náčelníka Junáka, zakladatele 
roverských kurzů Fons. Přibližně stovka účastníků vzpo-
mínkového večera sledovala vystoupení skautského pě-
veckého sboru Cantuta 02, vyslechla si proslov starosty 
Junáka, Josefa Výprachtického 03, a Ivana M. Havla 04
. Úryvek z nově vydané knihy Setkání / Vzpomínky / 
Stopy přečetl Aleš Povolný – Mušilov 05.

Foto a text: Tomáš Tkáčik – Rozum

01

02

03

04

05

Administrator
Textová bublina
Tečka by měla zůstat na konci předchozího řádku.

Administrator
Textová bublina
Napsal bych spíš "Setkání - Vzpomínky - Stopy" (to vypadá líp) a dal to do kurzívy, ať je to graficky trochu oddělené.

Julinka
Sticky Note
prosím, opravit na spoluzakladatele
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Rodiče, učitelé a  vychovatelé si dnes 
stěžují na nekázeň a  nevázanost mlá-
deže. Tvrdí, a  často právem, že je ne-
zvladatelná (unmanageable). Hledá se 
viník. Proč tomu tak je? Někteří pouka-
zují na to, že skautská výchova uvolnila 
kázeň mládeže za posledních padesát 
let. Je to pravda?

Baden-Powell „objevil chlapce“. Ve své 
knize Scouting for Boys říká, že skauting 
je hra. Malý chlapec nejedná a nemyslí 
jako dospělý, ale rád si hraje. Proto zor-
ganizoval jeho hry, udělal z nich skaut-
ský program, chlapci se hrnuli do jeho 
skautských oddílů a B.-P. předpokládal, 
že když si budou „hrát na život“, naučí 
se postupně správně žít.

Dnes nám vyčítají, že mládež se nauči-
la hrát na život, a  když dospěje, hraje 
si dál. Ztratila smysl pro odpovědnost, 
nedovede se podívat zpříma skutečnosti 
do tváře a ztratila také schopnost ovlá-
dat se a přinutit se dělat to, co se má, 
i když se jí to dělat nechce. To je pod-
stata vnitřní kázně.

Ta námitka má kus pravdy, ale není to 
skauting, který je tím viníkem, nejmé-
ně pak jeho zásadní myšlenka, ale ne-
správné a neodpovědné uplatnění jeho 
správné ideje. B.-P. neměl v  úmyslu 
původně založit nějakou výchovnou 
organizaci, nýbrž vymyslel jenom vý-
chovný systém a  věřil, že chlapci si 
budou své jednotky, družiny vést sami, 
a  dokonce se pokoušel vydávat 

VELEN FANDERLIK: JE SKAUTING SPOLUVINEN NA NEKÁZNI DNEŠNÍ MLÁDEŽE?

SKAUTSKÉ EVERGREENY

„Skautské evergreeny“ se jmenovala rubrika, která svého 
času v časopise Čin představovala zapomenuté texty, které 

s časem neztratily na aktuálnosti. Čin už bohužel nevychází, 
ale s příslušnou omluvou za ukradený název se podobná rubri-

ka probouzí k životu právě tady. Začínáme zamyšlením, 
které napsal Velen Fanderlik, exilový starosta českosloven-

ských skautů, pro své svěřence před třiceti lety. 
Platí ale i pro nás dnes – přesvědčte se sami.
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časopis, podobně jako byly Foglarovy 
„Rychlé šípy“. Chlapců bylo mnoho 
a  družiny rostly jako houby po dešti 
v r. 1905–07. A tu B.-P. poznal, že se 
to tak dělat nedá a že je třeba nejenom 
těch družin (Patrols) a  jejich rádců 
(Patrol Leaders), ale oddílů vedených 
dospělými lidmi.

B.-P. věděl stejně jako Komenský 
a  Pestalozzi [švýcarský pedagog a  škol-
ský reformátor, 1746–1827, pozn. red.] 
před ním, že dítě se naučí jen tehdy, 
když má zájem (motivation), a udělat 
z učení hru je právě jeden z těch pro-
středků, jak získat zájem. To se dělalo 
ve školách již ve středověku i v Římě, 
kde se škola jmenovala „ludi“ – hry. Je 
však třeba ten zájem udržet tak dlou-
ho, až se dítě naučí tomu, co je chce-
me naučit. A pak hra přejde postupně 
k práci, výsledek a pokrok ve zručnosti 
a znalosti nastoupí tam, kde byla pou-
há zvídavost okusit něčeho nového, 
a tam teprve začíná práce a z hry se stá-
vá život. Při dobře vedeném skautském 
programu tomu tak je. Půjdeme tábo-

řit, budeme stavět stany, spát v lese. To 
je lákavé. Chlapci si staví stany sami, 
vůdce či rádce jim poradí, ale nedělá 
to za ně. Když si chlapec postaví stan 
ledabyle, ustele si lajdácky, nevyspí 
se a  „kňučí“, jak jsme říkali. A  to je 
nejenom hra, ale škola života. Každý 
výcvik musí dát příležitost, aby se dítě 
přesvědčilo o  tom, samo na vlastní 
kůži, že „jak si ustele, tak si lehne“. 

Nestačí ukojit zvědavost, ale dát oku-
sit neúspěchu, ale hlavně dát příleži-
tost, aby každý poznal, že dobrá snaha 
a trochu té námahy přináší příjemné či 
sladké ovoce.

A tady se dnešní výchova uchýlila od 
B.-P. Tábořit se jde, ale stany postaví 
rodiče, protože děti „by to nedoved-
ly a  pak by se nevyspaly“. Takzvaná 
„opičí láska“ mnoha rodičů chce 
děti uchránit před „tvrdostí života“. 
A  tím je okrade o  radost z  dobře 
udělané práce a  poznání, jak na to. 
Každý touží po potlesku, hlavně 
na americkém kontinentu, ale hrát 
denně několik hodin stupnice na 
klavír nebo cvičit kroužky na ledě se 
nikomu nechce. Postupně děti ztra-
tí schopnost představit si tu radost 
z  dobře vykonané práce, která jim 
dala sílu a vytrvalost hrát ty stupnice 
a cvičit ty kroužky na ledě, a pak ne-
mají vytrvalost v ničem.

Jako profesor vím dobře, že dnes vy-
mizelo z dětského slovníku ono kou-
zelné slovo: proč? To nemusíš vědět, 
jen si pamatuj, jak to jde po sobě. 
Před léty jsem zažil tuto zkušenost. 
Elektrický sporák přestal hřát. Viděl 
jsem, že je to ve vypínači, vymonto-
val jsem jej a  šel do obchodu koupit 
si nový. Nemáme, objednáme. Dobrá, 
až dojde, přijděte k nám a zamontujte 

to do sporáku. Za týden přijdu domů 
a  tam sedí sám mistr dílny na zemi 
a  drátů kolem něj na všechny strany. 
„To nejde spravit, ten vypínač je jiný 
a nehodí se… Tady v tom šporáku jsou 
modré, červené a  bílé dráty a  na tom 
vypínači zelené, černé a  žluté.“ Poslal 
jsem ho domů a sedl na zem a vyzkou-
šel, který drát kam patří, a zapojil vy-
pínač. Druhý den jsem se stavil v dílně 
a  říkám: „Už nechoďte, já jsem to za-
pojil sám.“ Jak? Kterou barvu ke které 
barvě? Když jsem mu vyložil, že jsem 
si to vyhledal, nerozuměl mi vůbec. 
Konečně si zapsal, že modrá je zelená, 
červená je černá a bílá je žlutá. To byla 
jeho znalost elektriky. Proč? Jak? Ta slo-
va v jeho slovníku nejsou.

Učitelé si stěžují, že děti nedovedou 
nic sledovat déle nežli několik minut. 
Ovšemže. Jakmile je jejich zvědavost, 
jak se to dělá, ukojena, již je to nebaví. 
A v tom je podstata vnitřní kázně a vy-
trvalosti. Baden-Powell to dobře myslil 
a dobře dělal, dnes se však na to dívají 
jako děti. Jako ten chlapec, který drží 
v ruce talíř a točí s ním a myslí si, že sedí 
v autě a řídí je, tak se často rodiče, ale 
i  vychovatelé dívají na svou práci. Za-
řídí tábor pro děti, jedou s nimi, dělají 
všechno pro ně a za ně a myslí si, že je 
vychovávají a řídí. A drží v ruce jenom 
ten talíř, bez auta.

Jestliže dnes vytýkají B.-P., že zavedl 
nesprávné směry ve výchově, je to ne-
právem. Dnešní výchova převzala prv-
ky skautské, ale tajemství úspěchu je 
v  jejich celkové soustavě a  kombinaci. 
Vynechá-li se jedna složka z receptu na 
lék, změní se v jed. 

Velen Fanderlik (1980)

Foto: (tn)

Kde to najdu?
Fanderlik, Velen. 

Táborové epištoly. 2. vydání. 
Praha: Skautské informační 

centrum, 1991.

Skautská výchova 
musí dát dítěti příležitost, 

aby se na vlastní kůži 
přesvědčilo, že „jak si ustele, 

tak si i lehne“.

„

“

IN
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Textová bublina
Čistě esteticky bych rámeček dal až za značku fotografa, bude to vypadat líp.
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ANKETA: CO SE DÁ ZAŽÍT O PRÁZDNINÁCH

JAK STRÁVÍM LETOŠNÍ LÉTO? 
NA CO SE TĚŠÍM?

EVA SKOPALOVÁ – EVČA 
(20 let), Praha

BÁRA STRAKOVÁ – FRŮ-FRÚ 
(18 let), Praha

PETRA VESELÁ – PEŤA 
(23 let), Rajhrad

Zdánlivě jednoduchý dotaz, který 
mě přivedl k překvapivému zjištění 
– nevím, a už bych asi měla. Příčina 
snad tkví v mém uvíznutí v součas-
nosti: maturita, přijímačky… Ani 
jeden důvod, proč si přibližovat 
budoucnost. Nejspíš mě však čekají 
pracovní prázdniny, přeci ne jenom 
z vody člověk je živ, a tak už se tomu 
dalším rokem asi nevyhnu (ale budu 
se náležitě snažit!). Všechno je ve 
hvězdách a  žádné určité plány ne-
jsou. Momentálně žiju z minuty na 
minutu a jakýkoli plán, který si pře-
dem vymyslím, je rázem změněn. 
Je tedy zcela vyloučeno uvažovat 
nad něčím tři měsíce vzdáleným. Po 
kratší úvaze jsem došla k závěru, že 
plány nemají smysl – snadněji se pak 
stane, že je člověk zklamán. Jediný 
plán, který mám a který je neměnný 
po celý můj život, je vytěžit z oka-
mžiku, co je, nejvíc, co jde. A když 
nad tím tak přemýšlím, je to to je-
diné, co lze dělat. Osud si se mnou 
hraje své hry a nijak nepřemýšlí nad 
tím, co chci já. Takže doufám, že mi 

poskytne mnoho příležitostí si přes 
léto najít čas na dočtení knih, na 
které nemám čas, rozpracovat myš-
lenky, kterými se zabývám. Musím 
si je smysluplně sepsat a  „uvolnit 
si“ místo v hlavě a taky snad stihnu 
vyrazit do přírody namalovat něja-
ké obrazy a možná i „dovolenou“… 
Nakonec není ani rozhodující, jestli 
to bude léto – ta doba, kdy se mé 
plány uskuteční –, ale hlavně když 
to bude!

který před kurzem mám. Směs obav, 
očekávání, radosti, až jsem napnu-
tá k prasknutí. Ale tým instruktorů 
zčásti znám, takže to jistě bude stát 
za to! Hned po návratu se chystám 
do Irska, konkrétně do přímořského 
městečka Galway. Ráda bych Irsko 
„přepůlila“ putováním odtamtud 
zpět do Dublinu. Cestou se plánuji 
porozhlédnout po útesech, jezerech 
a  samozřejmě taky navštívit tradič-
ní budovy irského folkloru. Mou 
velkou výhodou je, že mám přímo 
v  Galway kamaráda, takže mám 
všechny informace hned z první ruky 
a k tomu i pár pikantností navrch.

Konec prázdnin je ve hvězdách. Ráda 
bych jela na vodu či někam na puťák. 
Ať tak či tak, léto se budu snažit vyu-
žít do poslední minuty. Plánuji si po-
řádně zavřískat, dostat alespoň jeden 
záchvat smíchu a ujít spoustu mil…

Léto pro mě začne zcela tradičně, 
stejně asi jako pro mnoho jiných, 
v duchu tábora. Letos se s holkama 
uchýlíme na naše druhé tábořiště 
u  vodní nádrže Kamýk. Máme ho 
v  místech, kde se Vltava líně stáčí 
k  samotné přehradě. Hrozně se tě-
ším na ten první večer při západu 
slunce. Možná se pozastavíte tím 
nad západem slunce, ale nenechte se 
mýlit! Myslím ten úplně první večer 
před stavbou. Prázdná louka, místo 
plné pěkných a veselých vzpomínek, 
tomu trocha kýče uškodit nemůže 
:-).

V druhé půlce prázdnin vyrážím na 
vůdcovský kurz vzdělávacího centra 
Parvula. Těžko se popisuje ten pocit, 

Letošní léto strávím z velké většiny 
se skautskými akcemi. Již tradičně 
v  červenci čtrnáctidenním táborem 
našich oddílů, letos v  duchu Ro-
binsona. V  srpnu mě potom 
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čeká (jakožto frekventantku) účast 
na Jesenické lesní škole a odtamtud 
se přesunu rovnou na VLK Lyra (ja-
kožto instruktorka). Na co se těším 
nejvíc, říci nejde, každá akce bude 
naprosto jiná a  všechny budou ur-
čitě úžasné. Zkušenost na lesní škole 
bude jistě k  nezaplacení a  hrozně 
fajn. A  jak se povede první ročník 
čistě dívčího kurzu Lyra, to uvidíme. 
Jsem zvědavá, moc se na kurz těším 
a  věřím, že bude přinejmenším 
velkým zážitkem a  inspirací a  že se 
prostě povede. Zbytek prázdnin vy-
plní výlet do Švýcarska na motorce 
s tátou, tak na deset dní, a všechny 
ostatní chvíle strávím s mým milým.

JAN LOKVENC – PŘECEDA 
(25 let), Praha 

Na toto léto nic neplánuji, dodělá-
vám školu a chci si už předem najít 
práci. Ze začátku jakoukoli pracovní 
pozici v oboru práva, v Praze se snad 
něco najde – takže už žádné prázdni-
ny, a navíc nárok na případnou do-
volenou bude jen minimální.

Přesto bych se velmi rád jakkoli pro-
pašoval na náš roverský tábor dohlí-
žet na naše přidrzlé adolescentíky. 
Tyto tábory mají zcela jiný náboj 
než ty dětské. Roveři jsou z  valné 
většiny soběstační (a  ti, co nejsou, 
se to alespoň snaží předstírat), občas 
i něco odpracují (když je o to nále-
žitěkrát požádáte), nemusíte na  ně 
moc dohlížet (krom občasných ve-
černích kontrol, zda spí každý/á ve 
svém stanu), nebrečí ani nežalují 
(zato mívají ale jiné projevy puber-
tálního charakteru) a  především 
s  nimi můžete dělat mnohem pro-

pracovanější a drsnější program. Na-
víc většina z nich s námi jezdí na tá-
bory už od  dob vlčat a  světlušek, 
takže se všichni dobře známe a tábor 
má svou kamarádsky-rodinnou at-
mosféru. Pokud mi vyjde tábor, tak 
to bude úspěšné léto ;-).

ANNA EITLEROVÁ – ANČÍ 
(22 let), Praha

Léto už nedočkavě vyhlížím na ob-
zoru. Namlsaná zážitky z  cestování 
z  minulých let po Asii a  Africe se 
opět moc těším do ciziny na pro-
zkoumávání cizích krajů. Kromě 
letních táborů nás totiž letos čeká 
dvouměsíční putování po oblas-
ti Kavkazu, do Arménie, Gruzie 
a  Ázerbajdžánu, zemí opředených 
různými pověstmi, ale i vlivem Rus-
ka, do zemí plných přírodních krás, 
starobylých klášterů, megalitických 
památek, obydlí vytesaných ve ska-
lách, ale i  divokých psů… Nejvíce 
jsem zvědavá na setkání s lidmi, kteří 
jsou zde prý milí a vstřícní tak, že by 
tomu člověk nevěřil. Když totiž člo-
věk cestuje jen tak ve dvou, dostane 
se blízko k místnímu životu, sem tam 
může přiložit i ruku k dílu a může si 
z  cizí země místo suvenýrů odnést 
do svého života mnoho obohacují-
cího a nevšedního. Nechávám se teď 
nedočkavě unášet představami, v du-
chu si už balím batoh a představuji 
si, jaké to asi bude :-). 

45 nových placek pro 

všechny / kulaté i čtvercové 

/ 25 mm a 32 mm / vybírejte 

z celkem 116 druhů skaut-

ských placek

40kč

15kč

40kč4400kkččč4400kkčč
Nejširší nabídka českých skautských 

propagačních předmětů na:

IN
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PÁLKOVÁ HRA NA TÁBOR

BRÄNNBALL

Brännball je švédská kolektivní hra, 
která se do České republiky dostala 
v roce 1990. Na první pohled se po-
dobá baseballu či softballu, ale pro 
hraní v oddíle je lepší hned z několika 
důvodů. Za prvé si pálku pro hru mů-
žete podle uvedeného nákresu jedno-
duše vyrobit sami: 

z  dřevěného prkénka vyříznete dva 
obdélníky, aby vznikla rukojeť, pilní-
kem zbrousíte hrany, aby se vám neza-
dřela tříska, a pálka je hotová.

Za druhé hru mohou společně hrát 
vlčata, skauti i  roveři. Výkonnostní 
rozdíly hra dokáže snadno smazat, 
a  pomůže vám tak stmelit oddíl do-
hromady. U  bränballu se do hry za-
pojuje více hráčů a nikdo z týmu není 
vynechán.

Pravidla hry

Brännball hrají dva týmy nejlépe 
o 8–12 hráčích. Jeden je vždy na pálce 
a  druhý v  poli. Hra se dělí do dvou 
poločasů po 12 minutách, kdy si týmy 
role vymění. Pálkař si sám nadhodí te-
nisový míček a odpálí ho do vymezené 
výseče. Po odpalu běží na metu č. 1, 

kterou vymezují tři žluté body na ob-
rázku (na metu se nešlape, pouze se 
doběhne do daného prostoru).

Hráč se postupně snaží oběhnout 
všechny mety a  dosáhnout mety cí-
lové. Polaři tomu samozřejmě chtějí 
zabránit: snaží se míček co nejrychleji 
chytit a nahrávkami dopravit k brän-
nerovi, který stojí ve čtverci vytvo-
řeném třeba z  provazu (malý tmavě 
zelený čtverec). Jakmile ho chytí, 
vykřikne bränn, což švédsky znamená 
spálený a tím útok pálkařů zastaví.

Pokud se nějaký pálkař nachází při vý-
křiku bränn mimo mety, musí se oto-
čit a běžet zpátky na první metu. Pál-
kaři čekají, dokud hráč nedoběhne, 
a až poté začne pálit další hráč (polaři 
navíc za každého tohoto hráče získa-
jí bod). Pokud je pálkař při brännu 
na metě, zůstává na ní (na jedné metě 
může být i více pálkařů) a při dalším 
odpalu pokračuje v obíhání hřiště.

Za co získávají body 
polaři

• pálkař není na metě, když bränner 
říká bränn (1 bod)

• odpálený míček je chycen ze vzdu-
chu (1 bod)

• odpálený míček je chycen ze vzdu-
chu do jedné ruky (2 body)

• všichni pálkaři jsou na metách – 
v  tomto případě se jeden z  pálkařů 
vrátí z mety a odpálí míček (6 bodů)

Za co získávají body 
pálkaři

• oběh hřiště (1 bod)

• oběh hřiště na jeden odpal, tzv. ho-
merun (6 bodů)

• bränner vezme míček z  pole (pro-
storu mezi hlavními metami), což se 
nesmí (6 bodů)

Body z obou poločasů se sečtou a tým, 
který získá více bodů, vítězí.

Tipy na závěr

Jako hřiště nejlépe poslouží rovná lou-
ka, pro označení met se nám osvědči-
ly PET láhve s fáborkem. Z hlediska 
bezpečnosti upozorněte hráče na to, 
že pálku nesmí po odpalu odhodit, 
ale položit, ať nikoho nezraní. A malé 
upozornění na konec: brännball je vy-
soce návykový! 

Pavel Češka – Pajáda (27 let), 
duší ve Zlíně, tělem v Praze

Obrázky: www.wikipedia.org, 
www.caspv.cz

Kompletní pravidla bränballu naleznete zde 
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-rekreacnich-sportu/dokumenty-komise/ 

a knižní verzi si můžete zakoupit na http://www.caspv.cz/cz/e-shop/37-pravidla-brannballu.html
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JAK SI UŠÍT SUKNI

1

4

5

6

2

3

1   Začneme změřením obvodu pasu a ur-
číme si délku a šířku (rozměr dole). 
Tímto zjistíme, jak mají vypadat li-
choběžníky, ze kterých bude sukně 
ušita. Obvod pasu a její šířku vydělí-
me počtem dílů sukně (v mém přípa-
dě 6, ale není problém jí udělat třeba 
z 20) a ke každému okraji přidáme 
asi 3 cm na švy. Potom nakreslíme 
požadovaný počet lichoběžníků na 
látku a vystřihneme.

2   Abyste předešli třepení okrajů látky, 
je dobré obšít všechny díly takzva-
ným entlem, jako je vyznačeno na ob-
rázku (většina šicích strojů to umí).

3   Následuje sešití všech dílů do jakého-
si pásu, v tuto chvíli doporučuji našít 
kapsy nebo jiné doplňky, protože poz-
ději to bude obtížnější.

4   Další částí je pás: ustřihneme si jej 
asi 14 cm široký a dlouhý jako obvod 
pasu + 10 cm na knoflíkovou dírku. 
Pás přeložíme tak, jak je zvýrazněno 
na obrázku – nejdříve na polovinu 
a pak zahneme konce dovnitř. Pro ná-
zornost založení krajů jsme na fotce 
použili místo látky papír.

5   Takto upravený pás si našpendlíme na 
vršek sukně a přišijeme ho. Pak se-
šijeme krajní díly (nesmíme zapome-
nout nechat u pasu nesešitý kus, tak 
15 cm, aby šla sukně obléct) a hustě 
obšijeme dírku na knoflík. Všude, kde 
je třepící se okraj látky (spodek suk-
ně a nesešitý kus pod knoflíkem), je 
vhodné ho zahnout dovnitř a přišít.
Potom už stačí jen sukni obléct, na-
měřit správné umístění pro knoflík 
a je to.

6   Aby lichoběžníkový střih vynikl, je na 
fotce místo černočerné sukně červe-
nočerná.

Fanda Čech (17 let), 
RK Polena Praha

Pro ušití sukně je potřeba látka, 
ostré a velké nůžky, křída, šicí 
stroj (a nebo víc času) a hodně 
špendlíků.

Ušijte si pohodlnou sukni na léto a oslňte celý kurz nebo tábořiště! Že nejsi zrovna holka? 
Zkus ušít sukni té, která ví, kde celé prázdniny jsi a odpovídáš jí na dopisy smskou, 

nebo té, která na sebe sukni nevezme, jak je rok dlouhý.

Administrator
Textová bublina
"anebo" dohromady

Administrator
Textová bublina
chybějící čárka

Administrator
Textová bublina
"ji" s krátkým i

Administrator
Textová bublina
"jak"

Administrator
Textová bublina
Tady bych zrušil zalomení odstavce a spojil celý bod 5) do jednoho - je to tak i u ostatních.
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Prázdniny jsou doba táborů a výletů do 
krajiny. Přinášíme vám tipy a  námě-
ty k  zamyšlení, jak při nich zlepšovat 
svoje chování vůči přírodě. Abychom 
všichni přispívali svým malým dílem 
k  tomu, že nebude znečištěná odpady 
a  voda nebude plná chemikálií. Upo-
zorním ještě na hlavní myšlenku: je 
dobré uskrovnit se.

Praní a mytí nádobí

Prací ořechy

Najdete je také pod označením mý-
dlové ořechy. Půl kila stojí asi 150 Kč 
– s  tím, že na jedno vyprání se pou-
žijí cca 3–4 ořechy o velikosti větších 
třešní. Pro praní se vloží v  plátěném 
pytlíku přímo do bubnu pračky. 

Z  ořechů se dá prací mýdlo vyvařit, 
sesbírat a použít pak třeba i při praní 
na táboře: voda po praní je totiž ne-
závadná. Vhodné je to především pro 
alergiky a  ty, kdo trpí ekzémem nebo 
mají citlivější pleť. V  Indii a  Tibetu, 
odkud pochází mýdelník (Sapindus 
trifoliatus), strom, který ořechy plo-
dí, se už po staletí používají nejen pro 
mytí, ale také pro léčení kožních nebo 
zánětlivých onemocnění. Tajemstvím 
všech dobrých vlastností ořechů jsou 
saponiny, přírodní detergenty neboli 
mastnotu rozpouštějící látky. Po pou-
žití se dají ořechy kompostovat, a tím 
bezezbytkově zpracovat.

Na druhou stranu je třeba zvážit, že 
ořechy se k nám dovážejí přes půl svě-
ta, a zanechávají tak uhlíkovou stopu. 
Rozhodnutí tedy nechám na laska-

vém čtenáři. Závěrem už jen krátká 
poznámka: při praní doma je vhod-
né do tvrdé vody přidávat pokaždé 
2 lžíce sody, která zabraňuje tvrdnutí 
prádla usazováním vápníku. Není tak 
nutné používat aviváž jako změkčova-
cí prostředek.

JAKÁ JSOU PRO A PROTI EKOVÝROBKŮ?

EKOLOGICKÉ TIPY NEJEN NA TÁBOR

… slovo sapindus vzniklo 
spojením latinských slov 
sapo = mýdlo a indus = in-
dický, protože ořechy se 
v Indii používají místo mý-
dla. Mimochodem, rostlina 
obsahující saponiny roste 
i v české krajině. Její účin-
ky znali už naši předci a po-
jmenovali ji mydlice lékař-
ská (Saponaria officinalis).
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Domácí prací gel

Na tábor s  vámi v  lahvičce můžete jet 
i levnější a vcelku účinný prací pomocník. 
Vyplatí se připravit si ho ve větším množ-
ství. Udaný předpis vystačí na přibližně 
30 pracích cyklů a  pořizovací cena gelu 
je přibližně 20 Kč. Ve kbelíku smíchej-
te 1/4 kg sody s nahrubo nastrouhanou 
kostkou jádrového mýdla a 8 litry teplé 
vody. Při praní v pračce přidejte asi 250 
ml gelu přímo k prádlu v bubnu. Na hod-
ně špinavé prádlo ale spotřebujete více 
gelu a proti odolným skvrnám je dle typu 
potřeba před samotným praním nasadit 
těžší kalibr: citrón, sůl či glycerin nebo je 
nechat delší dobu namočené ve studené 
vodě. Hodit špínu do pračky prostě ne-
stačí.

Žlučové mýdlo

Je parádní věc při odstraňování mast-
ných skvrn, ale dá se využít i pro mytí 
rukou. Účinnou látkou jsou tu žlučo-
vé kyseliny z býků. Cena se pohybuje 
okolo 15 Kč a ke koupi je v drogerii. Je 
potřeba nechat skvrnu s  mýdlem od-
močit například přes noc a pak teprve 
vyprat.

Mytí nádobí

Česká ekologická značka | Evropské ekologické značení

Někdo očistí ešus trsem trávy nebo pís-
kem, někdo ho milosrdně nechá na noc 
hladovým mravencům. Větší kuchyně by 
mohly ocenit test výrobků, který si ne-
chala zpracovat redakce EkoListu a  MF 
Dnes. Do trojice nejlepších patří Myto Eco 
(nemá ekoznačku), Raj Extra a Celestina. 
Místo prodeje výrobků najdete na inter-
netu. Tím nejšetrnějším prostředkem na 
nádobí nebyl zdaleka ten nejdražší. Právě 
naopak, u dražších výrobků bylo potřeba 
použít vyšší dávkování, než uvádí výrob-
ce. Test je možné dohledat na webových 
stránkách EkoListu. Je dobré všimnout 

si, jestli výrobek ekoznámku opravdu má, 
nebo to jen tvrdí výrobce. Na internetu 
existují ofi ciální seznamy aktuálních dr-
žitelů známky tady: www.eco-label.com či 
www.cenia.cz.

Osobní hygiena

Marocká hlína

Jak už název napovídá, tento prostředek 
na mytí je opravdu z  horniny, která se 
těží v Maroku. Marocká hlína (nebo pů-
vodním názvem ghassoul) se používá tak, 
že si v mističce rozmícháte hlínu s vodou 
a  směsí, která vznikne, si natřete tělo 
a následně smyjete vodou. Směsí si mů-
žete umýt i vlasy, ale je potřeba si dát prá-
ci s důkladným vymytím. Marocká hlína 
po rozmíchání s vodou voní po citrusech 
a na těle je velmi příjemná. Její výhodou 
je fakt, že se jedná o čistě přírodní surovi-
nu a zároveň je podobně jako ostatní vý-
robky, o kterých zde píšeme, vhodná pro 
lidi s citlivou kůží. A také – je to pořádná 
legrace se opatlat do hněda a mýt se pak 
ledovou vodou z potoka :). Koupit ji mů-
žete v obchodech s přírodní kosmetikou, 
400 g za 170 Kč.

Ekologická kosmetika

Myslím si, že mezi kritéria výběru patří 
dopad na životní prostředí, ekologický 
certifi kát a  místo původu. Ne nutně 
v tomto pořadí, protože pro vás v dané 
situaci může být prioritní jiná věc. 
Většina certifi kované biokosmetiky 
totiž nepochází z  Čech, což vyvolává 
dilema. Mnoho výrobců ekologičnost 
z  fi nančních důvodů pouze deklaruje 
jako „enviromentální tvrzení“, což je 
z právního hlediska legální, ale je mož-
né ho zneužít. Seznam kontrolovaných 
výrobků je na www.kez.cz a  www.
ekoznacka.cz. Všimněte si, že pro zisk 
této značky stačí, když podíl BIO slo-
žek je alespoň 10 %. 

Místo krému na tělo jsem vyzkoušela 
olivový olej z  lékárny. Dají se k němu 
přidat esenciální oleje (například šal-
věj), které přináší vedle vůně i protizá-
nětlivé účinky. Je to jednoduché a čisté 
řešení.

Kapesníky

Papírové jsou heboučké jako peří hou-
sátek, voní po všech čertech roztodiv-
ně a  člověk jich spotřebuje kopec při 
sebemenší rýmě. Látkové nám více 
připomínají naši živočišnost, musí se 
prát, ale šetří přírodní zdroje – ener-
gii, dřevo i vodu potřebné pro výrobu 
papíru.

Vložky

To nejlepší jsem si nechala na konec – 
bavlněné vložky. Docela jsem se jich na 
začátku bála a taky jsem tušila, jak by si 
okolo mne všichni ťukali na čelo, co za 
„novinku“ to zase používám. Nicmé-
ně jsem to zkusila a oddechla jsem si. 
Jednak fungovaly spolehlivě a  jednak 
nikdo nic nepoznal. Jejich tloušťka se 
sice pohybuje v řádu cm a ne mm, ale 

Prací mýdlo se dá 
z ořechů vyvařit a použít pak 
třeba i při praní na táboře, 

voda po praní je pak naprosto 
nezávadná. Na druhou stranu 

se k nám ořechy dováží 
přes půl světa.

„

“

… první mýdlo pravděpo-
dobně vzniklo tak, že si 
lidé potírali tělo popelem 
z ohně. Soli, které obsahuje, 
se spojí s mastnými kyseli-
nami v kůži, a tak dají vznik 
detergentu – mýdlu. Později 
začali cíleně mísit živočišné 
tuky se solemi, aby mýdlo 
vyrobili.
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nezpůsobovalo mi to nepohodlí včetně 
toho, že je nedoprovází žádná nepří-
jemná vůně. Osvědčily se prý i na túře 
v horách – člověk je propláchne v čisté 

vodě, usuší a  prát se mohou později. 
V  domácích podmínkách se nechají 
přes noc namočené v kyblíku se stude-
nou vodou a pak se perou s ostatním 
prádlem. Když se voda v  kyblíku vy-
měňuje, mohou se prát až za tři dny 
a  opět to ostatní členy domácnosti 
nijak neohrožuje :). Je dobré je dez-
infi kovat usušením na sluníčku nebo 
přežehlením.

K dostání jsou přes internet (například 
www.latkovky.cz nebo od švadlenek 
na www.fl er.cz). Jejich vyšší pořizovací 
cena (do 340 Kč za 5 ks v BIO kvalitě) 
vůči plastovým vložkám se vyváží bě-
hem 6 měsíců používání. 

(P.), (J.) a Veronika Konopásková

Foto: Jakub Pejcal – Boby

Odkazy

http://ekolist.cz

http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/test-mycich-pro-
stredku-denk-mit-ma-za-jedna

www.hraozemi.cz 

www.ekoporadny.cz/temata/ekologicka-domacnost – najděte si ve vašem 
okolí nejbližší ekoporadnu, kde vám poradí, jak zlepšit péči o domácnost

www.toulcuvdvur.cz/sluzby/ekoporadna – přímo na stránkách najdete 
velké množství skvělých tipů

1. Mívá srdce ze železa

2. Sluha

3. Mechanické vlnění v intervalu 16 Hz až 20 000 Hz

4. Rodiště Jiřího Wolkera a Otta Wichterleho

5. Ptačí macecha

6. Nosná konstrukce střechy

7. Flákač (pohádkově)

8. Boudo, budko, kdo v tobě … ?

9. Nádoba

10. Latinsky javor/ značka počítačů

11. Výstřel

12. Uražená vzdálenost

13. Zlatonosná jihočeská řeka

X

KŘÍŽOVKA

Administrator
Textová bublina
za Konopásková ještě doplnit (21 let), Měšice"
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Z galerie k nám

Z menší galerie v nepříliš velkém městě 
se přenesme zpět k nám, do skautského 
oddílu, abychom zjistili, že nám tenhle 
příběh není zas až tak cizí. Čas od času 
totiž přichází chvíle, kdy potřebujeme 
naši galerii zas o  něco víc zaplnit. Na 
následujících čtyřech stranách se tak 
podíváme na to, jak naplánovat a  rea-
lizovat nábor a  jak následně přijmout 
do oddílu nejen nováčka, ale pomyslně 
i jeho rodiče.

Kapitoly nejsou zaměřeny nijak úzce na 
vedoucí oddílů, ale celkově na všechny 
z  nás, kteří v  oddíle pomáháme, ať už 
na jakékoli pozici. Protože i jako oddílo-
ví rádci, vedoucí šestek, patroni družin 
a  pomocníci programového nebo i  or-

ganizačního rázu se můžeme do některé 
fáze náboru či přijetí nováčka do oddílu 
zapojit. Zkuste tedy text číst z  pozice 
své role u oddílu a hledat tu svou for-
mu zapojení a podílu na celém procesu. 
Protože právě u nováčků oddíl ve svém 
prapůvodu začíná a díky nim trvá.

Plánování

Galeristka ve svých úvahách začíná od 
úspěšného konce (výstava samotná, ale 
i  kontakt…). Stejně tak i  my musíme 
začít od toho, proč chceme nováčky 
nabírat. Protože nám odešli ke starším, 
protože nám odrůstá generace? Nebo 
mizí proto, že je to v  oddíle nebaví? 
Anebo je naopak situace vlastně pří-
znivá – máme dost vedoucích, a  tedy 

kapacitu nabrat třeba družinu navíc? 
Odpověď na otázku „Proč?“ nám totiž 
vysílá signál nejen o tom, kolik chceme 
nabrat dětí a jakých (Kluky či holky? Jak 
staré? Z jaké lokality?), ale třeba i o tom, 
jestli bychom měli něco změnit ve fun-
gování oddílu (poutavější program) či 
střediska (spolupráce mezi oddíly) atp.

Mimo uvedené „ztučněné“ otázky si 
pak při plánování položme, stejně jako 
galeristka v našem příběhu, i řadu dal-
ších. Například: Jaké plány s  nováčky 
mám? Jsou na příchod nováčků připrave-
ni stávající členové? Co chci dětem nabíd-
nout? Co nabídnu jejich rodičům? Jaké 
mám na nábor prostředky? Nebuďme 
tedy líní, otázky si sepišme a  společně 
s dalšími, kdo nábor připravují, se vrh-
něme na zvažování odpovědí.

NÁBORY UŽ JSOU ZA DVEŘMI

JAK JSEM MÍSTO SOCH NABRALA DĚTI

Starám se o jednu menší galerii v nepříliš velkém městě. S vizí výstavy umělců z regionu jsem se rozhodla pustit se do práce, aby zas na léto bylo 
plno. V tuto chvíli mám půl roku do začátku výstavy, volného času sice pomálu, ale získaný grant je rozhodně velké plus do začátku. Myslím, 
že by stálo za to mít tu vystavena nejen velká jména, ale i začínající umělce, co jsou s městem nějak svázáni. Taková galerie mladých. Alespoň 
pro toto léto. Galerie není velká, ale pokud budu předpokládat, že bych oslovila každého z „mladých“ o jedno až dvě dílka, tak jich tak dvacet 
pojme. Což ale znamená oslovit autorů o dost více, abychom si byli jisti, že dojdeme úspěšného konce. A tím nemusí být jen výstava samotná, 
ale i kontakt, který mezi sebou talentovaní lidé z regionu naváží a který mohou využít pro další akce, tvorbu, setkávání…
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… ke komu a s čím?

Na rozdíl od galeristky máme my mož-
ností k  oslovení naší cílové skupiny 
o poznání více. Apropó, když už je řeč 
o cílové skupině, máme na mysli v pod-
statě dvě hlavní. Tou první jsou děti sa-
motné, tou druhou jsou rodiče.

Každé z těchto cílových skupin bychom 
měli přinášet jiné informace. U  obou 
ale můžeme mít na mysli nějaké klíčové 
sdělení, a tím je skauting = parta a pří-
ležitost. Dobrá parta a dobrá příležitost. 
Dvě slova, která by měla okamžitě vy-
skočit, máme-li – kdokoli z nás – mluvit 
o skautingu. Měli bychom je opakovat, 
kdykoli máme příležitost něco nějak 
sdělit veřejnosti, ať už píšeme popisky 
pod fotky na nástěnky nebo mluvíme 
do rozhlasového mikrofonu. Navržené 
klíčové sdělení je jednoduché, snadno 
pochopitelné, dobře zní a snadno se dá 
podrobněji rozvést. Výhodou je, že je 
srozumitelné a svým obsahem přitažli-
vé pro dospělé i pro děti, jen jej trochu 
upravíme podle toho, kterou z  těchto 
cílových skupin zrovna oslovujeme.

… jak?

Známe tedy už naši cílovou skupinu 
a víme i to, jak o skautingu mluvit. Jaké 
prostředky k oslovení ale zvolit?

Letáky a plakáty jsou cestou spíše k ro-
dičům. Podle toho také na plakáty za-
řazujeme všechny potřebné informace 
pro ně a dáváme je na místa, kde na ně 
mohou narazit (školy, družiny, kavárny, 
čekárny u  doktorů, výlohy obchodů 
atp.). Nezanedbáme ani grafi cké zpraco-
vání – poutavou formu, na první pohled 
jasné sdělení a fotky vypovídající o sku-
tečném životě v oddíle (stejně staré děti, 
z  aktivit, které skutečně do programu 
zařazujeme atp.). Je možné využít také 
propagačních materiálů Junáka, které 
jsou k dispozici na http://obchod.skaut.cz.

Webové stránky a Facebook představují 
další možnosti, které jsou na rozdíl od 
letáků a  plakátů dostatečně prostorné, 
abychom je zacílili jak na děti, tak na 
rodiče. Musíme při jejich tvorbě ale 
vždy vědět, komu jsou určeny jaké in-
formace a  nástroje, aby byl web pře-
hledný a zajímavý.

Články do lokálních médií představují 
spíše podpůrný prostředek k propagaci 
náborových akcí či k celkovému infor-

mování veřejnosti o  aktivitách našeho 
oddílu a střediska.

Metoda rodokmenu (sněhové koule) 
je další možností, která se zakládá na 
tom, že do náboru nováčků zapojíme 
také děti v  oddíle. Společně s  nimi se 
domluvíme na strategii, že se každý 
pokusí přivést některého svého kamará-
da, spolužáka, známého. Tuto aktivitu 
můžeme podpořit v  bodování a  pro-
střednictvím zakreslení společného 
rodokmenu zaznamenávat, kdo koho 
přivedl. Zapojit se konec konců mohou 
i rodiče dětí – oslovit zase své známé se 
stejně starými dětmi.

Metoda magnetu je další a zcela ideální 
variantou. Ta nastává samovolně, a  to 
tehdy, když členové oddílu vodí kama-
rády do oddílu spontánně a v průběhu 
celého roku. To je dobrou známkou 
toho, že program děti baví, a tak se jím 
mohou chlubit a třeba i nevědomě pou-
tat děti ve svém okolí.

Náborové akce nechávám na konec 
jako velmi rozmanitou a  často vo-
lenou variantu náboru. Představuje 
totiž možnost, jak najednou oslovit 
velké množství dětí nebo rodičů pří-
mo. Dalo by se o  nich psát zeširo-
ka a  velmi podrobně, a  to už se také 
několikrát stalo. Zařadím tu tedy jen 
krátké shrnutí a odkážu na texty, které 
najdete vypsané v závěru článku. S ná-
borovými aktivitami se můžeme vydat 
do  školy či družiny, kde domluvíme 
naše představení ideálně nikoli jako 
přednášku, ale jako poutavou prezen-
taci (videa, fotografi e atd.) včetně her 
a  aktivit, které dětem skautský pro-
gram přiblíží. Podpoříme je pak rozdá-
ním letáčků s  pozvánkou na schůzku 
oddílu. Podobně vlastně postupujeme 
i  v  případě, kdy pořádáme akci pro 
širokou veřejnost: připravíme zajíma-
vý program, ale i  materiály, se který-
mi můžeme oslovit rodiče, které děti 
na akci doprovázejí.

Sdělení pro děti 
pak třeba zní: parta kamará-
dů, příležitost dobře se bavit, 

prožívat nevšední zážitky, 
uplatnit se. 

Sdělení pro rodiče 
formulujeme zase trochu jinak: 

parta jako společenství lidí, 

příležitost bavit se smysluplně, 
získat důležité sociální doved-
nosti a praktické dovednosti 

do života.

Hledání cest…

Jen teď přemýšlím, jak se k těm lidem dostat. Vydávám se tedy do terénu za učitelkami základní 
umělecké školy či za vedoucími výtvarných kroužků. Ptám se, kam jejich svěřenci pokračovali 
a zda se drží započaté cesty. Ve své misi postupuji pátráním na internetu. Volím metodu „sně-
hové koule“. Jakmile na někoho získám kontakt, ptám se ho po dalších jeho známých z oboru. 
Daří se. Jen je potřeba dobře formulovat naši nabídku pro autory. Na nic nezapomenout. Prvně 
vysvětlit situaci tak, aby pro ně byla nabídka lákavá – prostor k prezentaci, nové kontakty, 
zajímavý projekt, fi nanční podpora. Ráda bych, aby měli chuť se se svými díly vracet k místu, 
odkud pocházejí. A nakonec i organizační věci – termíny, místo, technické parametry a tak 
dále. Dopisy připraveny k odeslání, malá výzva nachystána i do místního tisku. Snad to zabere!
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Rodiče

Přebíráme zodpovědnost

Pokud bychom výstavní paralelu měli 
vztáhnout na naše nábory, pak bychom 
uvažovali takto: paní galeristka oslovovala 
autory, aby jí svěřili k vystavení svá díla – 
my jakožto vedení oddílů, oslovujeme ro-
diče (kteří fakticky rozhodují o vstupu dí-
těte do oddílu, i když s touto myšlenkou 
přijde dítě samo), aby nám svěřili k vý-
chově své děti. A stejně jako bude gale-
ristka mladým umělcům odpovídat za to, 
že se jejich dílům nic nestane a že naopak 
budou v galerii naplňovat své poslání, my 
zodpovídáme rodičům v podstatě stejně: 
zaručujeme se jim, že bude o jejich děti 
dobře postaráno, že budou v bezpečném 
a příjemném prostředí, kde jim nabídne-
me smysluplné vyžití a podnítíme osobní 
rozvoj. Pokud tedy uvažujeme o náboru, 
nemůžeme rodiče opomenout.

Komunikujeme

Už při první návštěvě nováčka v oddíle 
(ne-li dříve) by mělo dojít i k prvnímu 
setkání s  rodičem. Pokud na schůzku 
s  dítětem rovnou nepřijde, pak by-
chom se měli vydat my za ním. Naším 
prvním úkolem bude rodiče informo-
vat: představit sebe a členy vedení, se-
známit je s fungováním oddílu a s tím, 
jaké vybavení bude dítě potřebovat. 
Snažíme se neomezit veškerý kontakt 
pouze na písemné informování, osob-
ní setkání má totiž nepostradatelnou 
přidanou hodnotu. Nejenže můžeme 
ukázat fotky a  zodpovědět případné 
dotazy, ale také se seznamujeme s  ro-
dinným zázemím našeho nového čle-
na. Navíc už tímto prvním setkáním 
zahajujeme budování vztahu založené-
ho na důvěře.

Takto nastavenou komunikaci se sna-
žíme udržovat i nadále – s  rodiči pro-
mluvíme po výpravě, zveme je na in-
formační schůzky, posíláme pravidelně 
i  písemná sdělení (podoba novin, in-

formačních mailů, kvalitní a pravidelně 
aktualizovaný web atp.). Obzvláště pro-
spěšná pro budování vzájemného vzta-
hu v triádě vedení–dítě–rodič je nabídka 
společných výprav.

Osobní kontakt doplníme 
při vstupu dítěte do oddílu 
informační brožurou, kde 

rodiče najdou všechny potřebné 
informace pohromadě. 

Informační brožura obsahuje 
například informace o tom, co 

je to skauting, v čem konkrétně 
spočívá naše činnost, jak často 
jsou výpravy, kolik to stojí, jaké 

jsou kontakty na vedoucí, co 
musí nosit na akce, kdo děti 
vede a mnohé další. Součástí 

brožury je přihláška do oddílu, 
která obsahuje i dotazník ohled-

ně zdravotního stavu dítěte.

Čas už pokročil, autoři jsou osloveni, vypadá to na šestnáct výtvarných děl a dvě per-
formance. Každopádně není čas na odpočinek, k cíli zbývá ještě pár nelehkých kroků. 
S každým z autorů se setkávám – buď nad dílem samotným, nebo alespoň nad jeho pre-
zentací. V podstatě si spíš tak volně povídáme. O jeho vzniku, doprovodných myšlenkách 
a záměru autora. Pak o záměru mém. Hledáme společně cesty, jak vyvážit potřeby díla, 
které si klade autor, a ty, které vnímám já a které nabízí náš prostor. Někdy řešíme i aty-
pické potřeby – třeba otevřeného prostoru pro objekt pracující s vodou. Domluva se daří…
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Dítě jako osobnost 
a článek v prostoru

S paralelou mezi nováčkem jako osob-
ností i jako prvkem v družinových vzta-
zích a uměleckým dílem se svou speci-
fi ckou výpovědí i souhrou jednotlivých 
děl jako celku už to trochu vázne. No-
váček je totiž výrazně živější a jeho po-
zice „v prostoru“ vztahů se mění, stejně 
jako se mění i on sám, jeho prožívání.

V čem ale naše metafora výstavy funguje, 
je to, že po příchodu nováčka do oddílu 
je naším nezanedbatelným úkolem, ať už 
v  oddíle zastáváme jakoukoli pozici, se 
s ním seznámit, snažit se ho poznat a po-
moci mu začlenit se mezi ostatní, jak jen 
nejlépe dovedeme. Znamená to povídat 
si s ním, mapovat vztahy a sledovat reak-
ce na program a družinu. Tu bychom na 
něj měli před jeho příchodem připravit, 
zvolit mezi staršími jeho patrona, který 
mu bude v oddíle pomáhat a vše vysvět-
lovat. Nováčkům je totiž třeba věnovat 

speciální péči, pokud chceme, aby nám 
neutekli a nedělali oddílu špatnou vizit-
ku mezi vrstevníky.

Zároveň se mu sami hned při jeho první 
návštěvě představíme, pozveme ho do 
klubovny a vysvětlíme mu, co všechno ho 
čeká, aby neměl obavy. Nezapomeneme, 
že musíme mluvit „jeho jazykem“ a  ne-
používat skautskou hantýrku, které nero-
zumí. Na první schůzce nováčka se všemi 
seznámíme a připravíme program i s ohle-
dem na něj, aby se necítil v náročnějších 
aktivitách nepatřičně. Už od počátku by 
měl totiž být začleněn do dění a kolektivu 
tak, aby se cítil, že tam patří odnepaměti.

Slovo závěrem

O náborech, péči o nováčky i komuni-
kaci s rodiči už toho bylo napsáno mno-
ho. A příliš nového není třeba vymýšlet. 
Úplně stačí s tím, co víme, dokázat po-
ctivě a  tvořivě pracovat. To není málo 

– i tak to vyžaduje spoustu naší energie 
a zapojení. Odměnou nám ale bude od-
díl plný dětí. Což je teprve začátek…

Nebojme se tedy pustit do náborů naplno 
od prvotního plánování přes propagaci 
a akce pro veřejnost až po začleňování no-
váčka do oddílu a budování vztahu zalo-
ženého na důvěře s jeho rodiči. Tento text 
představuje spíš základní vhled do tématu; 
pro podrobnější návody, příklady a rady se 
můžete obrátit do některé z knih či člán-
ků, které se mi podařilo vypátrat (a z ně-
kterých z  nich jsem zároveň čerpala). 
Závěrem tedy přeji mnoho nových a pře-
devším spokojených dětí v oddílech. 

Petra Frühbauerová (26 let), 
Jindřichův Hradec

Foto: Martin Holub
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TICHAVOVÁ, B. a kol. 

Jak propagovat naši činnost. 
Praha: Junák – TDC, 2004.
časopis Skauting – čísla: pro-
sinec 2003, červen 2004, září 

2005, září 2006, březen–duben 
2008, září–říjen 2008, září–ří-
jen 2009, říjen–listopad 2010, 

prosinec 2010–leden 2011.
Webové stránky:

www.skaut.cz/propagace
http://obchod.skaut.cz/

propagacnipredmetyamaterialy

Nováček

Výstava se pomalu blíží. Vytahuji fotky a popisy uměleckých objektů, plány galerie a ven-
kovního prostoru. Seznamuji se s každým dílem zvlášť, vzpomínám na rozhovor s auto-
rem. Zvažuji nejlepší umístění díla vzhledem k prostoru, který máme k dispozici. Nakonec 
se na díla dívám i dohromady. To je obzvlášť důležité: aby se mi to někde „nebilo“, aby 
jeden objekt nezastínil druhý. Dobrý dojem musí vyznít z výstavy jako celku. Nakonec 
sepisuji počty bodovek, lanek na připevnění obrazů, podstavců…
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• O víkendu od 15. do 16. dubna pro-
běhl v Kolíně XIII. valný sněm Junáka. 
Nové vedení organizace, které na něm 
bylo zvoleno, bude příští tři roky pra-
covat v tomto složení: náčelní Michala 
Rocmanová – Káča, náčelník Marek 
Baláš – Čiča, místonáčelní Iva Urbán-
ková – Ivanka, místonáčelník Michal 
Tarant – Majkl. Zpravodajství ze sně-
mu si můžete připomenout na stránce 
http://vsj11.posterous.com.

• Skautský spisovatel Jiří Stránský na val-
ném sněmu převzal naše nejvyšší skautské 
vyznamenání, Řád Stříbrného vlka. Autor 
scénáře k seriálu Zdivočelá země nebo fi l-
mu Kousek nebe se tak dočkal ocenění za 
dlouholetou práci pro skautské hnutí a ce-
loživotní příklad ostatním. Gratulujeme!

• Zejména starším roverům a  rangers 
je adresována iniciativa Drákulovina – 
skautské dárcovství krve. V jejím rámci 
se pod záštitou Kmene dospělých Juná-
ka už od června 2009 plní dva pomysl-
né stolitrové vaky dobrovolně darované 
krve ke století českého skautingu. Je-li 
vám mezi 18 a 60 lety, můžete být až 
do června 2012 u toho. Více na http://
krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6022-
drakulovina-darcovstvi-krve-ke-100.-vy-
roci-ceskeho-skautingu.

• 7. dubna se slavnostně spustily dlou-
ho očekávané stránky projektu Skaut-
ské století (www.skautskestoleti.cz). Ar-
chiv živé minulosti našeho hnutí se tak 
začíná plnit osudy pamětníků, k jejichž 
písemnému, obrazovému i zvukovému 
zachycení můžete přispět také vy. Po-
drobnosti hledejte přímo na webu.

• V pátek 17. června můžete vyrazit do 
Prahy na 3. ročník festivalu roverských 
kapel RoverFest, který poběží od čtyř od-
poledne v hudebním klubu Exit Chmel-
nice. Stránky festivalu: www.roverfest.cz.

(vd)

Tour de sněmy

Když jsem dostal možnost zúčastnit 
se střediskového (Modrý kruh Slaný), 
okresního (Kladno) a  posléze i  kraj-
ského sněmu (středočeského), byl jsem 
nadšený a těšil jsem se. Už jako malé-
ho vlčáka mě totiž zajímalo, kde se ti 
lidé s tolika frčkami berou.

Náš střediskový sněm probíhal v  cel-
kem přátelské atmosféře – jsme malé 
středisko, a tak se přece všichni navzá-
jem známe. Nicméně k  vlastní volbě 
došlo až na opakovaném sněmu, pro-
tože na tom prvním se objevily nějaké 
nejasnosti: nebylo jisté, kdo všechno 

může hlasovat. Volby proběhly v poho-
dě, místo volební urny jsme dokonce 
použili volební čepici.

Okresní sněm probíhal v úplně jiné at-
mosféře. Asi to bylo způsobeno tím, že 
jsme se všichni neznali, ale také netra-
dičním zahájením – sborovým recito-
váním pokřiku, který znali jen členové 
domovského střediska bratra předsedy. 
Volby předsedy okresu, místopředse-
dy a  okresních radních proběhly opět 
v  klidu, jen se narychlo upravil počet 
volených členů okresní rady, aby se do 
ní vešli všichni kandidující.

Co odlišovalo krajský sněm od těch 
ostatních, bylo to, že se po slavnost-
ním zahájení začaly rozdávat medai-
le. Zajímavé bylo, že většinu medailí, 
které udělovala krajská rada, obdrželi 
členové krajské rady. Jejich práce byla 
určitě záslužná, ale za zamyšlení podle 
mě stojí, jestli by nebylo lepší odměnit 
vůdce dobře fungujících oddílů, proto-
že ty jsou základem celé organizace. Po 
diskuzi a volbách, ve kterých na předse-
du a  místopředsedu kraje kandidovala 
pouze jedna dvojice, mělo na řadu přijít 
slavnostní ukončení sněmu. Nicméně 
nově zvolení funkcionáři měli asi hodně 
práce, takže se sněm ukončil zvoláním 
„řízky jsou připraveny“.

Ze sněmů, které jsem navštívil, se mi asi 
nejméně líbil právě ten poslední, krajský. 
Způsobeno to bylo nejen chaotickým 
koncem, ale i diskuzí, která ne vždy byla 
věcná. Nicméně můj celkový dojem ze 
sněmů byl dobrý, protože jsem si uvědo-
mil, že „frčkaři“ nejsou nějací speciální 
skauti, ale že jsou jako ty nebo já. Do 
několika funkcí v okrese totiž byli zvo-
leni lidé, které znám a o kterých vím, že 
si prošli cestu od vlčáka přes skauta a ro-
vera až teď po okresního funkcionáře. 

Pavel Martiník – Poeta (17 let), Slaný

ZPRÁVY, POZVÁNKY, KOMENTÁŘE

CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM

IN
ZERCE 
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V  minulém čísle jsme představovali první 
ze série projektů FINANČNÍ GRAMOT-
NOSTI, „Najdi investora“, a nyní přináší-
me další, který vám umožní obnovit oddílo-
vý či střediskový inventář a především opět se 
něco přiučit – jak z fi nancí a psaní projektů, 
tak z manuální a technické zručnosti.

Proč se zapojit 
a o co vlastně jde

Dříve bylo běžné, že si oddíly velkou část 
inventáře vyráběly samy. Nebyly štědré 
instituce, které nyní můžeme o  pro-
středky žádat, ale získávání prostředků 
a výroba věcí byla vždy významnou sou-
částí programu. Je pravda, že často se už 
výroba nevyplácí, ale stále se najde dost 
příležitostí, kdy přiložení ruky k  dílu 
může ušetřit nemalé náklady.

Máme pro vás několik příkladů, kde ze 
zkušeností víme, že vlastní výroba může 

znamenat významnou fi nanční úsporu. 
Jediné omezení ze strany projektu je fi -
nanční: podpoříme projekty v rozmezí 
1 000–20 000 Kč. Na co byste pro-
středky mohli například využít?

• Malování, menší oprava/rekonstrukce 
klubovny
• Výroba nábytku do klubovny, zvele-
bení okolí (hřiště apod.)
• Šití tee-pee
• Výroba podsad
• Výroba nebo oprava lodí
• Šití plachet
• Stavba nové táborové kuchyně (trvalé 
nebo alespoň na několik let)
• Vybudování studánky

Kritéria výběru

Upřednostňovat budeme projekty, 
u nichž žádající středisko/oddíl prokáže 
zapojení dětí či roverů ve všech fázích 

(identifi kace potřeb obnovy / pořízení 
majetku, příprava žádosti, realizace, vy-
účtování a zhodnocení). Druhým krité-
riem bude úspora oproti koupi hotových 
výrobků vyjádřená procentním poměrem 
(např. nové tee-pee stojí zhruba 10 000 
Kč, vlastní výrobou jej dokážeme pořídit 
za 5 000 Kč, úspora je tedy 50 %).

Posuzovat budeme i  přiměřenost fi -
nančních požadavků. Celkově bude 
rozděleno 200 000 Kč; své žádosti pro-
sím nenadhodnocujte, poskytnuté část-
ky nebudou kráceny. Stejně jako u pro-
jektu „Najdi investora“ jsou z  účasti 
vyloučena střediska se sídlem v Praze.

Do kdy a jak se přihlásit?

Odkaz na přihlášku najdete ve zprá-
vách na Skautské křižovatce. Případně 
pište na adresu tdc@junak.cz a  zprávu 
označte Projekt „Odpovědný přístup 
k majetku“. Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 
Do 30. 9. vyrozumíme všechny žadate-
le, zda uspěli. 

Helena Křenková – Íkvé (29 let), Praha

PROJEKT „ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP 
K MAJETKU“

 INZERCE

FINANČNÍ
gramotnost

Administrator
Textová bublina
"především se opět něco přiučit"

Administrator
Textová bublina
Když je v těch tisícovkách dělící mezera, tak by měla být i kolem pomlčky. Jinak by se měla smazat i v těch tisících...

Administrator
Textová bublina
"Dokdy" už se píše dohromady

Administrator
Textová bublina
"označte jako 
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V  pomyslném srdci roveringu stojí tři 
roverské služby. Je to téma, o  kterém 
může být proneseno a napsáno mnoho 
a  mnoho slov a  vět, ale přitom se ani 
na chvíli nemusí dotknout našeho srd-
ce. Na čem tedy záleží to, že se služba 
sobě, druhým a Nejvyšší Pravdě a Lásce 
stanou důležitou součástí srdce každého 
rovera či rangers?

Někdo jednou napsal tento krátký 
příběh: Skupina univerzitních studen-
tů žádala známého spisovatele, aby si 
pro ně připravil přednášku. Všichni se 
totiž chtěli stát spisovateli. Autor za-
čal výklad dotazem: „Kdo z vás se chce 
stát skutečným spisovatelem?“ Všichni 
zvedli ruce. „V tom případě je zbytečné, 
abych něco povídal. Radím vám: běžte 
domů a pište, pište, pište…“ S těmi slo-
vy strčil svoje poznámky do kapsy a vy-
šel z místnosti.

Hned by se nabízela otázka: Kdo z vás 
se chce stát skutečnými rovery? V tom 
případě se jen inspirujte články z  Ro-
verského kmene, lidmi okolo vás… 
a na základě toho jděte roverovat, žít tři 
služby roveringu a odhalovat jejich ta-

jemství. Jak kdysi říkal Velen Fanderlik: 
„Slovo je jako bankovka. Má tolik ceny, 
nakolik je kryta zlatem – činem.“ Vše, 
co mohou texty o  roveringu udělat, je 
tedy to, že mohou inspirovat. Inspiro-
vat může i věc, která se člověku nelíbí 
– díky tomu se vůči ní může vymezit. 
Nový roverský program si je vědom 
toho, že nemůže být obecnou a jasnou 
odpovědí na to, co je rovering, může ale 
být inspirací, díky které každý rover či 
rangers najde svoji cestu k  roveringu, 
který nás všechny spojuje. Následující 
řádky jsou takovouto inspirací k téma-
tu třech roverských služeb.

Služba sobě

Když jsem byl mladý, myslel jsem si, že 
změním celý svět. Když jsem se blížil 
střednímu věku, uvědomil jsem si, že 
polovina života uběhla, aniž bych změ-
nil jedinou duši. Rozhodl jsem se, že se 
pokusím alespoň změnit ty, co jsou přímo 
kolem mě. Mou rodinu a  přátele. Teď, 
když už jsem stařec a mé dny jsou sečteny, 
si uvědomuji, že kdybych měnil nejdřív 
sebe, pak by moje cesta vedla opačně.

Skauting a rovering je jednou z myšle-
nek, jak změnit svět k lepšímu, a v tom-
to úsilí je vždy dobré začínat od sebe. 
Být si vědom toho, kdo jsem (rover má 
duši a  tělo), co chci (životní dráha). 
Služba sobě tedy neznamená nic jiného 
než tuto péči o sebe.

Služba druhým

Farmář, jehož obilí vždy získávalo první 
cenu na proslulé zemědělské výstavě, se 
každým rokem dělil s farmáři hospodaří-
cími v okolí jeho pole o svou nejlepší set-
bu. Když se ho někdo zeptal, proč, odpo-
věděl: „Mám na tom vlastní zájem. Vítr 
bere pyl a nese ho z pole na pole. Kdyby 
moji sousedé pěstovali podřadnější obilí, 
křížením by klesla kvalita mého zrna. 
Proto se starám, aby i oni měli na poli to 
nejlepší obilí.“

U  služby druhým tajuplně platí jed-
na paradoxní zásada, že většinu toho, 
co dáváme druhým, dostáváme i  my. 
Někdy nám ale připadá, že dostáváme 
úplný opak, co dáváme. V  těch chví-
lích si člověk občas říká, že to, co mu 
služba přináší, jsou spíše starosti, zátěž 
v osobním životě, ztráta času… Přesto 
sloužíme dál. Možná totiž, že pohled na 
službu souvisí s tím, zda svoji pozornost 
soustřeďujeme na to, co nám služba 
bere, anebo co dává. Když se soustře-
díme na to, co bere, pak z  ní nejsme 
moc šťastni, když se soustřeďujeme na 
to, co nám dává, dokážeme v ní vidět 
smysl. Zavřete na chvíli Roverský kmen 

NAD ČÍM SE PŘEMÝŠLÍ PŘI TVORBĚ NOVÉHO ROVERSKÉHO PROGRAMU

O TŘECH ROVERSKÝCH SLUŽBÁCH

Farmář, jehož obilí 
vždy získávalo první cenu 
na proslulé zemědělské 

výstavě, se každý rok dělil 
o svou nejlepší setbu 

s ostatními. Proč?

„

“
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a zapřemýšlejte si sami nad tím, co vám 
služba druhým (mezi lidmi, v kultuře, 
v přírodě) dává.

Služba Nejvyšší Pravdě 
a Lásce

Žebravý mnich došel na kraj vesnice 
a usadil se pod stromem. Když tu najed-
nou přiběhl vesničan a volá na něj: „Ká-
men! Dej mi ten drahý kámen!“ Mnich 
se podivuje: „Jaký kámen?“ Vesničan mu 
říká: „Měl jsem sen, že na okraji vesnice 
sedí žebrák, který mně dá drahý kámen.“ 
„Asi myslíš ten kámen, co jsem našel před 
několika dny na lesní cestě…“ Vytáh-
ne jej z  vaku a  podává jej vesničanovi. 
Ten na něj užasle hledí a  říká si: „Je 

to snad největší diamant na světě!“ Na 
nic nečeká a  hned s  diamantem odchá-
zí. Celou noc se však v posteli převaluje 
a  nemůže spát. Za úsvitu jde probudit 
mnicha a říká: „Chtěl bych, abys mi dal 
jiné bohatství. To, které ti umožnilo dát 
někomu takovýto krásný diamant s  tak 
lehkým srdcem.“

Služba Nejvyšší Pravdě a Lásce je jed-
ním z největších témat roveringu. Cesta 
k  ní vede přes službu sobě a  druhým. 
Mnohdy tato cesta služby začíná ne-
nápadným setkáním, které se v našem 
životě odehraje. Setkání s něčím, co nás 
přesahuje, co je pro nás nepochopitel-
né, kdy nám nezbývá nic jiného než 
žasnout, ať nad krásou přírody nebo 
prostotou žebráků, kteří nám dávají 

drahé kameny. Služba Nejvyšší Prav-
dě a  Lásce se tak dotýká duchovního 
prostoru člověka, který nás přesahuje. 
Prostoru, který je prosycen nejrůzněj-
šími tématy, jako jsou svědomí, ctnosti 
a  hodnoty přes etiku a  fi lozofi i až po 
víru a náboženství… Prostoru, který se 
dotýká samotných myšlenkových zákla-
dů skautingu.

Najděte si chvíli ticha a zapřemýšlejte, 
kdy naposledy jste se setkali s něčím ta-
kovým, co vás udivilo, zasáhlo, co pro 
vás bylo nepochopitelné a  změnilo to 
váš pohled na svět. 

Užší tým NRP

Foto: Jakub Pejcal – Boby

 INZERCE

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

VYZKOUŠEJTE 
TAKÉ DALŠÍ Z ADY 

SMART GAMES

CHCETE HRY PRO SV J LETNÍ TÁBOR?CHCETE HRY PRO SV J LETNÍ TÁBOR?
OZV TE SE NA MAIL tabory@mindok.cz.OZV TE SE NA MAIL tabory@mindok.cz.

www.smartgames.eu
www.smarthry.cz
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Přiznám se, že neznám nikoho, komu 
by se nelíbila starobylá města. Spletité 
uličky, podivné tvary střech a štítů, špi-
čaté či baňaté věže radnic, zámků a kos-
telů… Historická náměstí, zámecké 
areály a  stařičké kostely na nás zkrátka 
působí malebně a  zvláštní magickou 
přitažlivostí, takže se v nich rádi prochá-
zíme a jezdíme za nimi na výlety. Proč se 
nám ale města, kde se dochovalo něco 
z  původních starobylých ulic a  domů, 
tolik líbí? Proč právě staré domy lidi 
tolik oslovují, když vzniká spousta krás-
ných domů nových? Proč jsme se roz-
hodli stavební díla našich dávných a ně-
kdy i  nedávných předků chránit před 
proměnou a zánikem a vytváříme kvůli 
tomu zvláštní zákony a úřady?

Kdo čeká jednouchou odpověď a objek-
tivní argumenty vypočítávající, čím vším 
se péče o  památky vyplatí, ten odejde 
zklamán. Dokonce je třeba přiznat, že 
s péčí o památky bývá často kříž: naklá-
dání se starými domy komplikuje celá 
řada předpisů, podmínek a  omezení, 
které jsou často sice nezbytné, ale které 

ze starosti o historický dům dělají zále-
žitost pro trpělivé. I  tak si ale myslím, 
že je to úkol, jehož splnění se obrovsky 
vyplatí, i když způsobem, který nemusí 
být na první pohled patrný každému.

Zkamenělá paměť

Nikoho asi nepřekvapí, že slovo pa-
mátka nějak souvisí s  pojmem paměť. 
Básnivá duše by klidně mohla přirovnat 
památky přímo ke zkamenělým vzpo-
mínkám nebo paměti postavené z  ka-
mene a  cihel. Taková paměť ale není 
jen tak ledajaká: je to jakási společná 
paměť nás všech. Starobylá architektura 
je totiž zvláštní připomínkou osobnos-
tí, epoch a událostí, které jsme sice sami 
nezažili ani zažít nemohli, ale které kdy-
si dávno dávaly podobu světu, ze kte-
rého vznikl ten náš dnešní. Stará města 
a staré domy nás zkrátka oslovují proto, 
že v  nich tušíme podobu světa, který 
dávno zmizel a zůstane pro nás napořád 
neproniknutelným tajemstvím – a kte-
rý tím víc provokuje naši představivost.

Přiznám se, že právě tohle je pro mě na 
památkách jednou z  nejpřitažlivějších 
věcí. Je to přeci skoro závratný pocit, 
když se ocitnete v hradním sále, odkud 
pět set let před vámi panoval český král, 
nebo třeba jen míjíte dům, v němž kdy-
si nějaký měšťan provozoval řemeslo, 
které už dávno neexistuje.

Když pak jedna z takových památek za-
nikne, neztrácí se jen podoba jednoho 
domu. Navždy s ním mizí i kousek nás 
samotných, naší společné historie, kte-
rou není možné už nikdy nahradit: au-
tentický dotyk starých dob nemůže za-
stoupit ani sebelepší kopie nebo fotka.

Zmizelý svět, 
který nezmizel

Cenu ale památky nemají jen jako při-
pomínky dávné historie. To by nás asi 
tolik nefascinovaly – byly by to jen 
takové trochu přerostlé muzejní expo-
náty. Na historické domy se ale nepráší 
ve vitrínách: stále se v nich bydlí, jsou 
v nich obchody, kanceláře a galerie, sva-
tostánky a já nevím co ještě.

Žít třeba na Starém Městě pražském 
tak může znamenat, že byt, ve kterém 
je váš současně zařízený pokoj, kuchyň 
a obývák, je na světě už celá staletí. Své 
kuchyně a ložnice v něm měli postupně 
lidé několika epoch, kteří dům alespoň 
navenek přizpůsobovali svému vkusu. 
Starobylému městu tak postupně při-
bývaly nové a  nové vrstvy, které pře-
krývaly jeho původní podobu. A domy 
v  ulicích, kterými se dnes procházíme 
třeba v  Praze, jsou tedy často daleko 
starší, než jak na první pohled vypadají.

Považovat památky jen za pozůstatky 
zaniklých epoch je tedy pouhá polovina 
pravdy. I  starobylé domy totiž spolu-
tvořejí náš svět tady a teď a podílejí se 

ANEB PROČ VLASTNĚ CHRÁNÍME STARÉ DOMY A STAROBYLÁ MĚSTA

PAMĚŤ POSTAVENÁ Z KAMENE

Omšelé, pitoreskní, nepraktické – ale krásné. Omšelé, pitoreskní, nepraktické – ale krásné. Jeden z kanálů v Benátkách.

Administrator
Textová bublina
Tohle nejsou Benátky, ten popisek patří k fotce na druhé straně. A sem zas patří ten z druhé strany...
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na stávající osobitosti jednotlivých míst 
a měst. Ba co víc, památky se většinou 
pro města stávají symboly a  základem 
jejich identity. Praha není Prahou kvů-
li sídlištím a  obchodním centrům na 
předměstí, ale kvůli katedrále svatého 
Víta, kostelům a  městským domům, 
které v ní průběžně vznikaly celá staletí. 
Jen si zkuste představit Prahu bez nich 
a  říct si, jestli by to pro vás ještě bylo 
totéž hlavní město. To současné a mo-
derní do města vnášejí až jeho obyvatelé 
– to, jakým způsobem tam žijí, jak se 
dokážou o město starat, jaké obchody, 
byty nebo kavárny si tu zřizují.

Tento nový obsah a  současný život je 
přitom jen málokdy ve skutečném roz-
poru s historickou slupkou města. Je to 
vidět hlavně na městech, kde obě věci 
umí skloubit lépe než u  nás. Když se 
třeba procházíte prastarými uličkami 
římského Trastevere, visí nad vámi mezi 
domy šňůry s prádlem, po ulici běhají 
děti a všude jsou drobné kavárny a ob-
chůdky, ve kterých se vyznají jen místní. 
Alespoň navenek to vypadá, že současní 
lidé tam ve starém městě žijí, jako by to 
byla ta nejpřirozenější věc na světě.

Vysvětluji to proto, že je podle mě je 
důležité vnímat tu zvláštní spojitost 
historie se současností, kterou právě ar-
chitektonické památky vytvářejí – jsou 
sice výtvorem světa starého, ale světu 
novému nepřekáží a  naopak jsou jeho 
pevnou a  samozřejmou součástí. Čas-
to se totiž tvrdí, že historická města je 
třeba oživovat moderní architekturou, 
která mluví současným jazykem. Samo 
o sobě je to správně. Pokud je to ale jen 
trochu možné, nemělo by nové vznikat 
na základě ničení starého, ale spíš na sta-
ré navazovat a doplňovat tak celek, který 
vzniká už nesmírně dlouho a složitě.

Co je staré, to je hezké?

To nejjednodušší, ale zato vůbec nejdů-
ležitější, co vytváří náš vztah k památ-
kám, jsme pořád nezmínili. Je to při-
tom věc, která je nasnadě: památky jsou 
zkrátka a jednoduše krásné. Stejně jako 
v obrazech a knihách je i v architektuře 
uchována spousta tvůrčích uměleckých 
nápadů a myšlenek i půvabné rukoděl-
né řemeslo, které už téměř vymřelo.

Není samozřejmě legrace to hned umět 
spatřit. Je třeba si o tom něco málo pře-
číst a chvíli se učit dívat, aby ta dlouhá 
řada slohů a staveb začala k člověku tro-
chu promlouvat. Odměna za takový zá-
jem je ale obrovská: najednou totiž zjis-
títe, že vám celou dobu unikal nesmírně 
bohatý a fascinující tvůrčí svět plný pro-
myšlených, rafi novaných architektonic-
kých návrhů, uměleckých vtípků, záhad 
a pitoreskností. Ostatně zážitek s tím, jak 
silně na nás může památka působit, snad 
máme každý. Pokud jste byli na návštěvě 
v  chrámu svatého Víta, ve sv. Mikuláši 
na Malé Straně či v jiném velkém chrá-
mu nebo třeba paláci, jistě na vás musela 
jejich výtvarná krása i  velkolepost silně 
působit, ať jste sečtělí jakkoliv.

Staré, nebo nové?

Zejména v  Praze poslední dobou sílí 
tlak na to, aby části historického města 
ustoupily modernímu rozvoji a novým 
obchodním centrům, obytným reziden-
cím a kancelářím. Na jedné straně tak 
stojí spousta ekonomicky zajímavých 
projektů, které tvrdí, že vychází vstříc 
potřebám současných obyvatel města. 
Na straně druhé historická tkáň města 
a památky, se kterými je často sice těžká 
práce, ale které v sobě nesou neměřitel-
nou, zato však trvalou hodnotu krásy, 

paměti, podílu na utváření celku města 
– a koneckonců i příjemného prostředí 
k životu. Je i na nás, jestli nějaká ze stran 
vyhraje, nebo ještě lépe, jestli se nám je 
nějak podaří skloubit dohromady.

Zajímat se o památky prostě nezname-
ná jen zajímat se o historii. Je to i  zá-
jem o to, v čem vlastně žijeme, jestli se 
nám to líbí a  jakou budoucnost svých 
měst bychom si přáli. Proto je dobré 
se na místa, ve kterých se pohybujeme 
nebo která máme rádi, pozorně dívat 
a  přemýšlet o  tom, jaká vlastně jsou, 
co by potřebovala změnit nebo nao-
pak za každou cenu uchovat. Třeba se 
to jednou bude hodit, protože každý 
z nás může mít vliv na to, kudy se jeho 
město nakonec vydá. Tak jako tak se 
ale při takovém zkoumání příběhů své-
ho města dozvíte, že místa, kde žijete, 
možná skrývají mnohem víc tajemství 
a zajímavých zákoutí, než by se na první 
pohled zdálo. 

Jakub Bachtík – Bachtin (25 let), 
Praha/Frýdlant

člen Domácí rady Klubu 
Za starou Prahu

Foto: archiv autora

V památkách tušíme 
svět, který dávno zmizel 

a zůstane pro nás nepronik-
nutelným tajemstvím. 
Tím víc provokuje naši 

představivost…

„

“

Klub Za starou Prahu je občanské sdružení, které se ochraně pražských 
památek věnuje už od roku 1900. Usiluje o to, aby kulturní bohatství 

hlavního města zůstalo zachováno, a vyjadřuje se k jednotlivým památ-
kovým kauzám. Více na www.zastarouprahu.cz

Dva a půl tisíce let vrstvení města.Dva a půl tisíce let vrstvení města. Na okolí  Na okolí 
Fora Romana v Římě se podepsala snad každá Fora Romana v Římě se podepsala snad každá 
z epoch. S antickými ruinami tak sousedí ba-z epoch. S antickými ruinami tak sousedí ba-
rokní chrám nebo v dálce středověká zvonice rokní chrám nebo v dálce středověká zvonice 
kostela…kostela…

Administrator
Textová bublina
Popisek prosím prohodit s tím z první stránky...
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Lidé většinou mají rádi památky. 
Mají rádi i památkáře?

Nemají. Na jedné straně za to trochu 
můžou sami památkáři, protože nedo-
kážou nebo nechtějí vysvětlovat, jaká je 
jejich úloha: že se o  ty památky, které 
lidi naštěstí ještě stále docela berou, 
starají a nechtějí, aby se jim něco stalo. 
Památkáři jsou vlastně takoví advokáti 
a doktoři památek. Brání je, protože je-
jich autoři už je bránit nemůžou, když 
jsou většinou mrtví. A  zároveň jako 
doktoři v  případě problému navrhují 

řešení, které by organismus památky 
zachránilo. Jejich práce je vysoce odpo-
vědná, neuvěřitelně zajímavá a  přináší 
hodnoty, které jsou evidentní: není to 
žádné krasodušství. Bohužel jsou tou 
prací většinou tak zavaleni, že nenajdou 
čas – a možná ani nevědí, že by ho měli 
najít – na to, aby ty věci vysvětlili a pre-
zentovali.

Problém je v  tom, že jak už je dnes 
celá společnost – troufám si to takhle 
generalizovat – živena střety a už si na 
to zvykla, jako si zvyknete na násilnou 
drogu, tak památkáře vnímá v  médi-
ích hlavně přes konfl ikty. Ono je totiž 
strašně těžké do médií dostat pozitivní 
informaci – „podívejte se, jak se poda-
řilo vyřešit problém“. Mnohem lépe 
tam dostanete zprávu „podívejte se, jak 
se tohle vyřešit nepodařilo“. A  ochra-
na památek je v  principu konfl iktní, 
protože vždycky zasahuje do zájmů. 
Musí, protože se nám jedná o  stavby, 
které někomu patří. Památková péče se 
formovala v době, kdy všechno patřilo 
státu nebo „všem“, a tím pádem se sice 
vyjednávalo, ale nebylo potřeba tolik 
obhajovat a  přesvědčovat majitele. Ale 
teď je situace, kdy jsou těch majitelů 
desetitisíce, a najednou je to o psycho-
logii mnohem více než předtím.

My máme z hlediska památkové ochra-
ny jednu obrovskou výhodu: jsme jed-
na z mála zemí, která péči o památky 
prožívala od samých počátků v  době 
masivních demolic na konci 19. sto-
letí, a už tenkrát došlo tehdejším – ne 
ještě ofi ciálním – památkářům, že ne-
stačí chránit jednotlivé památky, ale 
že vždycky musíte chránit celek. Že 
nestačí zachovat chrám svatého Víta, 
ale musíte kolem něj mít Hrad a Hrad-
čany, že nestačí zachovat Týn, ale je 
dobré, když jsou kolem něj ty domy… 
Z tohoto úhlu pohledu vám pak každý 

detail ovlivní celek. Ta hranice se někdy 
těžko charakterizuje, ale od určité míry 
negativních zásahů ztrácejí hodnotu i ty 
věci, které negativně poškozeny nebyly.

Vy působíte zároveň v Klubu Za sta-
rou Prahu a v iniciativě Za novou 
Prahu. Jak to jde dohromady?

Klub Za starou Prahu je více než sto-
letým svědkem zrození naší památkové 
péče a soustředí se hlavně na zachování 
města. Ale od začátku se také zamýšlel 
nad tím, jak mají vypadat nové stav-
by. V  moderní historii například už 
deset let udělujeme cenu za moderní 
architekturu v  historickém prostře-
dí – protože město je nekonečný pří-
běh. Iniciativa Za novou Prahu, která 
má mnohem volnější charakter – je to 
společenství lidí různých profesí: ar-
chitektů, historiků, sociologů – je zase 
postavena na tom, že pojmenovává ur-
čité bolesti současnosti. Hlavně fakt, 
že nemáme takový rámec, abychom 
o  budoucnosti města mohli vést rele-
vantní dialog. Chybí nám legislativa, 
chybí nám hlavní architekt, chybí nám 
základní pravidla hry. Což my říkáme 
i  za Klub Za starou Prahu, ale teď po 
dvaceti letech od revoluce se stalo, že se 
na tom najednou shodne víc profesí.

To je i jeden z důvodů, proč jsem do té 
iniciativy aktivně vstoupil a podpořil ji. 
Nechci, aby se staré a nové stavělo proti 
sobě, protože tak ta otázka nestojí. Je to 
spíše střet kvality a nekvality, respektive 
odpovědnosti a  neodpovědnosti. Pa-
mátková péče reprezentuje veřejný zá-
jem, který říká, že je dobré zachovat to 
kvalitní z minulosti, že je dobré mít k ní 
úctu, protože to jsou naše kořeny a naše 
paměť. A bez paměti se žije strašně špat-
ně: zeptejte se někoho v Mostě, jak se 
mu žije… Památky jsou samozřejmě 

S HISTORIKEM UMĚNÍ RICHARDEM BIEGELEM O NESNÁZÍCH PAMÁTKOVÉ PÉČE 
A OBČANSKÉ NELHOSTEJNOSTI

MĚSTO JAKO OTEVŘENÝ PŘÍBĚH

RICHARD BIEGEL (35 let) 
vystudoval pražské Akademické 
gymnázium a poté dějiny umění 

na Filozofické fakultě UK. Pracoval 
jako archivář v Útvaru rozvoje 
hl. m. Prahy a ve středočeském 

oddělení Národního památkového 
ústavu. Na Ústavu pro dějiny umění 

FF UK vyučuje dějiny architek-
tury a památkovou péči. Působí 
jako jednatel Klubu Za starou 

Prahu a angažuje se i v iniciativě 
Za novou Prahu. Je spoluautorem 
nedávno vydané knihy Nová scéna 

Národního divadla.

Julinka
Sticky Note
nekonečný (omlouvám se)
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hodnoty výtvarné, umělecké, ale taky 
reálné. Jak správně kdysi říkal Dobro-
slav Líbal [památkář a  historik umění, 
1911–2002, pozn. red.]: památky jsou 
naše moře. Za tím sem jezdí turisté.

Každé město se může jednou velkou 
stavbou proměnit a můžeme se teď roz-
hodnout z  Prahy udělat město úplně 
nových solitérních výškových staveb, 
ale pak něco ztratíme. A  památkář je 
přesně od toho, aby říkal: je to hezký 
barák, ale pozor – tohle ztratíte. On to 
nikdo nechce slyšet, ať už jde o  jeho 
plastové okno nebo o jeho projekt mra-
kodrapů v Holešovicích. Nejde nicmé-
ně jenom o zákazy, ale i o poměrně dra-
ze zaplacenou společenskou dohodu, že 
chceme naše prostředí zachovat a  vy-
tvořit prostor pro dialog mezi starým 
kvalitním a  novým kvalitním. A  taky 
odmítat to nové nekvalitní, které na 
městě parazituje.

Mluví se o tom, že se dnes památ-
ková péče dostává do konfliktu 
s různými developerskými zájmy. 
Jak se to projevuje a kdo má v tom 
konfliktu navrch?

Projevuje se to tím, že všechno v rámci 
velkých zásahů – hlavně do centra Pra-
hy – neuvěřitelně zcyničtělo. Byť máme 
pořád ještě zákony památkové péče, sta-
vební zákon, územní plán a pro Anen-
skou čtvrť dokonce regulační plán, tak 
mám pocit, jako by se ty předpisy čím 
dál více relativizovaly. A  neférová hra 
přijít nejdřív s  razantním výškovým 
projektem a  pak ho ořezávat a  jakoby 
milostivě dělat ústupky už je běžnou 
praxí. Běžnou praxí je taky ignorování 
názorů památkářů a  jejich trumfování 
nezávislými „odborníky“, kteří jsou za-
placeni investorem. Památková péče je 
navíc takzvaně dvojkolejná: to zname-
ná, že sice existuje Národní památkový 
ústav, který má formulovat názor, ale 
pak je magistrát, který má to razítko 
– a  tam vzniká evidentní schizofrenie. 
Dobří architekti v  centru města téměř 
nemohou stavět, protože to opanovalo 
několik málo stavebních podnikatelů…

Ta situace je velmi smutná a  doslova 
alarmující. Většinu těch největších zá-
sahů zbrzdila krize, nikoli rozhodnutí 
památkářů nebo stavebních úřadů. Čili 
navrch mají bohužel peníze, ale já dou-
fám, že tomu tak nebude pořád. Že se 
podaří souhrou různých iniciativ a akti-
vit to kormidlo pootočit. Koneckonců 
hlavně díky nezávislým iniciativám se 
v  Praze povedlo za posledních dvacet 
let spoustě hloupých projektů zabránit. 
Ale je to improvizace: suplujeme něco, 
co by měl dělat stát.

Teď mluvíte hlavně o Praze, ale jak 
je na tom památková péče v ostat-
ních městech?

Každý region je trochu jiný a  nedá se 
to paušalizovat, ale obecně lze říci, že 
tam, kde se vytvoří klientelistické vaz-
by a  více či méně otevřené obcházení 
pravidel hry, jak je tomu v  Praze, tak 
tam se památkové péči dařit nebude. 
Čili je to nebezpečí spíše větších měst. 
Jsou města jako třeba Litomyšl, kde je 
soužití starého a nového úplně přiroze-
né. A je to vždycky o osobnostech, pro-
tože s  vyjednáváním nakonec pokaždé 
skončíte u  politiků. Nicméně v  Praze 
– že se k ní musím zase vrátit – jsou ty 
vazby už skoro z betonu, protože je to 
bohužel největší město a taky památek 
je tady nejvíc. Rozbít tu strukturu bude 
nesmírně těžké, ale rozbít ji musíme, 
protože jinak ona rozbije nás. Takže 
doufám, že menší města si nebudou 
brát příklad z Prahy (smích).

A kdybyste měl památkovou péči 
v Česku porovnat se zahraničím?

Já jsem se podrobněji zabýval Francií, 
kde jsem žil rok, a pak trošku Rakous-
kem, kde jsem byl půl roku. Pointa je 

pro mě vlastně jednoduchá: památko-
vá péče je nepřenosný fenomén. Každá 
země ji má jinou, vzniká tam za jiných 
podmínek – protože to je reakce zdo-
la, z  vlastní iniciativy aktivních lidí. 
Na každém tom modelu můžete najít 
aspekty, které jsou někdy horší, někdy 
lepší. Každopádně lze říct, že u nás platí 
mnohem méně než jinde pravidla hry. 
V  Německu třeba dvojkolejnost fun-
guje bez problémů, protože tam prostě 
dokážou respektovat odborný názor.

Chráníme mnohem více památek než 
například ve Francii, na počet obyvatel 
řádově třeba desetkrát víc. To je dobře, 
protože se tím zachovává koloritní ob-
raz měst a  spousta staveb, který by ji-
nak prostě zmizely. Na druhou stranu 
ve Francii funguje něco jako přirozená 
kultura zachovávání měst a někdy tam 
ta památková ochrana není ani potřeba. 
Taky tam dávají do památek mnohem 
více peněz, což ale v našem počtu ne-
lze, a zas to má někdy ten důsledek, že 
ty památky jsou až přeopravené. Každý 
ten systém zkrátka něco má. Myslím si, 
že ten náš by vůbec nemusel být špatný, 
jenom by se měla vyjasnit role památ-
kářů – myslím teď těch z památkových 
ústavů. Měli by být zkrátka respektová-
ni. Je to, jako kdybyste byl u doktora 
specialisty, on vám předepsal nějaký 
prášek, a  vy byste si zašel do lékárny 
nebo k  drogistovi a  říkal: vždyť oni 
tomu nerozumějí, dejte sem acylpyrin! 
Tohle by mělo zmizet.

Vy kromě toho, že se angažuje 
v památkářských aktivitách, taky 
vyučujete dějiny umění. Jací jsou 
vaši studenti?

Podle mě jsou skvělí, nadšení. Oprav-
du: ten obor přitahuje lidi, kteří umě-
ní a architekturu prostě mají rádi. Ale 
hlavně mě těší, že je tady velké množ-
ství těch, kterým není lhostejná ani 
správa statků veřejných – myslím tím 
odpovědnost za společnost, za město, 
za místo. Takže se naprosto samozřej-
mě, bez nějakého nároku na známky, 
kredity nebo zápočty, angažují v  růz-
ných kauzách. Rozjeli jsme takový 

Nerespektovat památkáře 
je totéž, jako kdybyste si 
místo prášku, který vám 

předepíše doktor specialista, 
došli pro acylpyrin…

„

“
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projekt, kde mapujeme památkovou 
realitu: analyzujeme si, jaké kauzy se 
kdy v  Praze vlastně staly, a  chceme 
z  toho udělat virtuálního a  v  posledu 
i  tištěného průvodce. To je pro mě 
vlastně největší naděje: že je tady z hle-
diska aktivní památkové péče okruh 

více než deseti lidí, kteří se o to zajíma-
jí tak, že chtějí věcem pomoci. A to je 
jediná cesta a možnost nápravy.

Ale i  ti ostatní, kteří se nevěnují pa-
mátkové péči, mají o  studium velmi 
intenzivní zájem. Studentů v podstatě 

bereme dost málo, něco přes desetinu. 
Hlásí se jich třeba tři sta padesát až 
osmdesát a my jich vezmeme čtyřicet, 
pětačtyřicet. Takže když se sem dosta-
nete, už asi víte, proč to děláte. Je to 
tím pádem prostředí, které motivuje, 
a  motivuje i  mě, možná dokonce ze-
jména mě: po těch památkových ab-
surditách mně to vždycky vrátí víru, že 
věci mají smysl.

Já tady krom toho, že vyučuji nějaké 
kapitoly z  dějin evropské architektu-
ry, mám taky památkovou péči a  sou-
časnou architekturu. A  těší mě, že na 
obojí vlastně chodí stejní lidé, takže si 
vytvářejí vztah jak k  tomu minulému, 
tak k  současnému. Myslím, že je hod-
ně důležité, aby tahle propustnost byla: 
aby uměli diskutovat o současné archi-
tektuře a se současnými architekty.

Může zájem o památky a veřejné 
dění kolem oslovit i lidi zvenčí, 
kteří nejsou přímo z oboru? Uplatní 
se v pomoci památkám i laik?

Jednoznačně ano. Památková péče 
opravdu začíná dole: u  lidí, kterým 
není lhostejný osud jejich kostela, kap-
ličky, cesty, mostu, čehokoliv. Já třeba 
bydlím na Letné, a tak jsme tam s ko-
legy architekty založili iniciativu Letná 
sobě. Pořádáme různé diskuse a máme 
takovou mapu Letné, kde ukazujeme: 
tady je problém, tady by to mohlo být 
lepší, tady je potřeba udělat architek-
tonickou soutěž, tady je to hezké, ale 
mělo by se to ještě rozšířit… Dali jsme 
to k veřejné diskusi a ohlas je poměrně 
veliký i u lidí, kteří nemají s architektu-
rou nic společného. Čili je třeba otvírat 
oči, o nic jiného vlastně nejde. A každý, 
kdo jednou pochopí, že místo, kde žije, 
je vlastně jedinečné, má myslím za po-
vinnost nenechat si to pro sebe. To je 
totiž možná to hlavní: vědět znamená 
taky mít odpovědnost za to, že vím a že 
to musím předat dál. Nejstrašnější ne-
přítel památek je lhostejnost. 

(vd)

Foto: Jakub Bachtík – Bachtin
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Památkáři všech zemí, 
spojte se!

Stojí ve vaší vesnici ubohý, polorozpadlý 
kostelík? Nebo jste na puťáku s  kme-
nem narazili na zapadlý a neudržovaný 
židovský hřbitov? Nelíbí se vám oprýs-
kaná boží muka podél silnic? V mnoha 
městech a  vesnicích působí nezisková 
sdružení, která se věnují ochraně pamá-

tek. Zapátrejte v  katalogu neziskovek, 
zda se nějaké podobné uskupení nevy-
skytuje i v okolí vašeho bydliště. Pokud 
nenajdete, nezoufejte – zjistěte si, pod 
jakou správu vyhlédnutý objekt vaší pří-
padné pomoci spadá (Národní památ-
kový ústav, město, církve, židovská obec) 
a  nabídněte svou pomoc. Dlouhodobá 
starost o  nějakou památku může do 
programu vašeho kmene přinést mnoho 

zajímavých prvků a zkušeností: fyzickou 
práci :), seznámení s lokální historií, jed-
nání s úřady nebo třeba podnět a prostor 
pro umělecké pokusy (focení, malování 
nebo natáčení dokumentárního fi lmu).

Národní 
památkový 
ústav

Web Národního památkového ústavu 
může být pro váš kmen zdrojem uži-
tečných informací v  mnoha ohledech: 
plánujete výpravu nebo puťák? Vyberte 
si z  databáze památek (zahrnuje nejen 
objekty v péči NPÚ) a pro jistotu mrk-

něte i do kalendáře akcí, jestli se zrov-
na někde nekoná koncert staré hudby 
v  dobových kostýmech, rekonstrukce 
bitvy nebo výjimečná prohlídka jinak 
nepřístupných prostor.

Uvažujete o  tom, že se jako dobro-
volníci zapojíte do ochrany památek? 
Na webu najdete historii i principy pa-
mátkové péče, zákony a  mezinárodní 
dokumenty i  rozcestník souvisejících 

webů, kde můžete získat kontakty 
na  místní organizace, které třeba ne-
najdete ve výše zmíněném katalogu 
neziskovek. 

(jpp)

HRRR NA RUINY!

BLEŠÍ TRH

www.nezikovky.cz/katalog 
– Kultura – Památky; 

Ochrana kulturního dědictví

http://www.npu.cz 
– Návštěvníci památek, turisté; 

Odborníci a další zájemci

Zachráněný Horní hrad

Bytelným a  kamenným důkazem toho, 
že i  zdánlivě nemožné se může usku-

tečnit, je Horní hrad poblíž Stráže nad 
Ohří. Obrovská stavba těsně před spad-
nutím natolik zapůsobila na jednoho 
z  návštěvníků, že vypracoval rozsáhlý 
plán opravných prací, po jednání s úřady 
se stal novým hradním pánem a už víc 
než deset let pečuje o jeho rozkvět. Pře-
rod nepoužívané, smutné ruiny v kultur-
ní centrum, kde se konají hudební festi-
valy, letní tábory i akce pro školy by se ale 
rozhodně nemohl uskutečnit bez pomoci 
mnoha dobrovolníků. Ti na Horním 
hradě např. odklízeli sutiny nebo prodá-
vali lístky na záchranné koncerty.

Udělejte si s  kmenem nebo oddílem 
výlet do krásného, tajemného prostře-
dí obklopeného nádhernou přírodou 
a vyberte si z nabídky brigád na webu 
hradu. Každoročně se na Horním hra-
dě koná i  hudební festival Folková 
Ohře plný známých jmen – vaše po-
moc se může uplatnit i  při pořádání 
této akce.

http://hornihrad.cz 
– Co se u nás děje, Pomoc hradu 

– Nabídka brigád

Vysedáváte na kmenových schůzkách u čaje a deskových her a připadá vám, že nemáte co 
dělat? Chátrající památky jsou to pravé pro vás! Už nikdy nepoznáte nudu a pocit neužitečnos-
ti! Pročtěte si níže uvedené tipy a obohaťte svůj program o něco, co v sobě kombinuje dobrý 

skutek, cennou zkušenost do života, dobrodružství a zábavu.
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Co tě vedlo ke studiu dějin umění? 
Jsi se svým výběrem spokojená?

Chodívala jsem na večerní výtvarné 
kurzy na ZUŠ. Hodiny pro mou věko-
vou skupinu se ale kryly se skautskými 
schůzkami, takže jsem byla zařazena do 
skupiny studentů, kteří se připravovali 
na talentové zkoušky na vysoké školy. 
Vždycky, když jsme tvořili, vysvětlovala 
paní magistra, která kurzy vedla, vý-
tvarnou teorii a  dějiny umění. Časem 
jsem si uvědomila, že mě teorie zajímá 
víc než samotná tvorba. Výběru nelitu-
ji. Od mého oboru se odvíjí má práce, 
lidé, které potkávám, to kde žiji, jakým 
způsobem žiji. Neměnila bych.

Proč tě více přitahovala teorie než 
tvorba?

Připadala mi zajímavější. Nebyla jsem 
ještě tolik informovaná, takže jsem 
teprve začínala chápat umění v kontex-
tu doby a osudů různých tvůrců. Bylo 
to téma napěchované informacemi, 
které jsem do té doby neznala. Takové 
objevování nového světa.

Bylo těžké projít přijímacími zkouš-
kami na bakalářský i magisterský 
obor? A bylo těžké se na něm 
udržet?

Obtížné byly začátky. Gymnázium, 
ze kterého jsem přišla, patřilo mezi 
ohromné množství škol, kde se o  dě-
jinách umění učí jen okrajově. Během 
výtvarné výchovy jsme o oboru získali 
spíš obecné povědomí, takže příprava 
na přijímačky byla kompletně založena 
na samostudiu a  ještě během prvních 
semestrů bylo co dohánět.

Co ti při samostudiu nejvíce pomáhalo?

Že mě to bavilo. Bylo potřeba vstřebat 
velké množství údajů, a kdybych se je 
měla učit z  povinnosti, nikdy bych si 
toho tolik nezapamatovala.

Která témata z dějin umění jsou ti 
nejbližší?

Každodenně se setkávám s památkovou 
péčí a  mým dalším favoritem je užité 
umění. V  kontextu ostatních výtvar-
ných odvětví se na něj někdy nahlíží 
jako na podřadné, ale mě krása ladící 
s užitečností předmětu fascinuje, stejně 
jako osobní charakter takových věcí. Po-
slední dobou objevuji východní umění, 

zvlášť koberce, kde je základem krása 
oproštěná od významu. Dlouho mi na-
opak trvalo prokousat si cestu k  inter-
pretaci umění, které je oku nelibé.

Proč by se měl člověk zabývat ně-
čím, co se mu už od pohledu nelíbí? 

Protože i  věci, které nejsou krásné na 
pohled, mohou divákovi sdělit něco 
důležitého. Samotná ošklivost je často 
nositelem významu. Nebo zjistíte, že 
i když daná věc není pěkná, je úžasná 
třeba svou geniální myšlenkou. Přijdete 
na výstavu Dalibora Chatrného a  na-
jdete na ní stočené a nařezané molitany, 
nastříkané černým sprejem. Takhle si 
většina lidí umělecké dílo nepředstavu-
je. Když se nad tím ale zamyslíte, může-
te odhalit myšlenku zabývající se prací 
s prostorem, ohýbání ploch a zazname-
návání těchto procesů. Pak si řeknete, 
že to je dobré.

Dějiny umění jsou často zařazovány 
do množiny zbytečných oborů, které 
normálnímu člověku nic nepřinášejí 
a mají vliv na život několika málo 
odborníků. Je to tak? V čem nám 
jsou kunsthistorici užiteční a proč 
má smysl se o jejich obor zajímat?

Takové povědomí opravdu panuje, stej-
ně jako u většiny oborů, které se před-
náší na fi losofi ckých fakultách :-). Vez-
mu to ze dvou časových konců: dějiny 
umění jako vědní disciplína vznikaly 
společně s  muzei a  galeriemi, když se 
díla ze soukromých sbírek a  například 
kostelů přenesla do těchto institucí. Sa-
motné dílo vytržené z kontextu už ne-
bylo širší veřejnosti tolik srozumitelné 
a bylo potřeba ho vysvětlit, interpreto-
vat. Obdobná je situace se současným 
uměním, které si málokdo dokáže sám 

S MALDOU O DĚJINÁCH UMĚNÍ A PRÁCI V PŮVABNÉM ZÁMKU, 
KTERÝ ZNÁME Z POHÁDEK

ŽIVOT NA ZÁMKU

KRISTÝNA DVOŘÁKOVÁ – MALDA 
(22 let) 

vystudovala v bakalářském pro-
gramu seminář dějin umění na 

Masarykově univerzitě. V současné 
době pracuje pro Národní památko-
vý ústav ve správě státního zámku 
Červená Lhota a chystá se ve studiu 

dějin umění pokračovat v magis-
terském programu. Žije na Červené 
Lhotě a ve volném čase se baví nej-
různějším tvořením a cyklistikou.
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pro sebe správně vyložit. Zde opět při-
spěchá kunsthistorik, aby diváka zasvětil 
a on mohl být nadšen. Památková péče, 
kurátorství apod. jsou kapitoly samy pro 
sebe. Společným mottem by nicméně 
mohlo být nikoliv „odborníci odborní-
kům“ (i tohle hledisko samozřejmě fun-
guje), ale „odborníci veřejnosti“.

Od druhého ročníku studia pracu-
ješ na Červené Lhotě. Jak ses k té 
nabídce dostala a proč ses rozhodla 
ji přijmout? Co ti přinesla a co ti 
vzala?

O  památkovou péči jsem se zajímala 
ještě předtím, než jsem v ní začala pra-
covat. Většinou jsem si ji ale spojovala 
spíše s terénními památkáři než se sprá-
vou objektů. Nejprve jsem nastoupila 
na půlroční úvazek, kvůli tvorbě nové 
prohlídkové trasy. Už jsem odtud ale 
neodešla. Prošla jsem si různými bri-
gádnickými pracemi a  zhruba po roce 
a půl mi bylo nabídnuto místo správce 
depozitáře, které opouštěl můj kolega.

Když jsem začínala, měla jsem obavy, 
jak půjde dohromady časově poměrně 
náročná práce s mým dosavadním živo-
tem, přáteli, zvyky a zažitým městským 
komfortem. Ze začátku to bylo poměr-
ně vyčerpávající, protože jsem se mu-
sela přestěhovat a při práci ještě jezdit 
do školy. Zvykla jsem si, povinnosti se 
vytříbily a vlastně jsem se i trochu změ-
nila. Zatím všechno klape.

Co obnáší taková práce správce 
depozitáře? Uplatňuješ při ní to, co 
ses naučila při studiu?

Na zámku je dohromady šest zaměst-
nanců, takže tu každý dělá skoro všech-
no. Nemůžu říct, že by to byla jedno-
tvárná práce. Někdy trávím dlouhé 
hodiny v  kanceláři nad papírováním 
a vyřizováním objednávek, jindy se vě-
nuji evidenci předmětů nebo badatel-
ské práci. Občas také provázím nebo si 
hraji na řemeslníka. Mám spoustu mož-
ností, a díky tomu se asi nikdy nezačnu 
v práci nudit.

Při práci s mobiliářem používám znalos-
ti ze školy i z dvouletého starožitnické-
ho kurzu. Někdy si ale říkám, jestli to 
nefunguje spíš obráceně, protože se mi 
spousta věcí, které jsem se naučila v prá-
ci, hodila ve škole. Ať už šlo o  to mít 
v oku různé styly nábytku nebo chápat 
fungování NPÚ a ministerstva kultury.

V čem pro tebe byl užitečný kurz 
starožitnictví?

Rudolfínská akademie funguje jinak než 
vysoká škola. Neměli jsme stálé předná-
šející, ale každou jednotlivou přednášku, 
jako například hodiny, drahokamy nebo 
nábytek, přednášel člověk s úzkým vzta-
hem právě k  té věci. Často se jednalo 
o sběratele. Takže jsem se dozvěděla o vě-
cech, s jejichž obchodem se mohu setkat 
v  reálném životě, nejen o  špičce patřící 
do muzeí. Také jsem nasbírala kontakty 
na specializované odborníky v  oblasti 
užitého umění, kterému se v brněnském 
semináři nevěnuje příliš pozornosti. 
A mimo jiné mě to ohromně bavilo.

Věnuješ se kromě studia ještě jiným 
aktivitám souvisejícím s kulturními 
památkami?

Na Červené Lhotě jsem se přidala k deš-
tenskému občanskému sdružení, které 
pečuje o místní sakrální památky. Učím 
se s  nimi řadu věcí: od konzervátor-
ských prací po shánění sponzorů a gran-
tů. Nyní připravujeme už druhou Noc 
kostelů a v létě bychom rádi zpřístupnili 
kostelní věž v Deštné. Líbí se mi, že se 
můj pracovní a  volný čas příliš neliší. 
Práce je mým koníčkem a naopak :-).

V čem vlastně vidíš důležitost 
ochrany památek? Má smysl chránit 
něco jenom proto, že je to staré? 

Použiji jiný termín, který s  ochranou 
památek souvisí: kulturní dědictví. Pa-
mátky jsou něco, co nám zanechaly mi-
nulé generace, a je to jedna z mála věcí, 
na kterou v  jinak poměrně nepěkné 
historii můžeme být hrdí. Každá z pa-

mátek stihla napsat svůj příběh, který 
si můžeme nechat vyprávět. Je to forma 
duševní potravy.

A jaký tedy máme my Češi ke kul-
turním památkám vztah?

Na zámku se často setkávám s  návštěv-
níky, jejichž pohled na památky je ještě 
poznamenán totalitní ideologií. Ať už 
šlo o zámky nebo sakrální památky, léta 
se v  Čechách lhalo. Památkové objekty 
jsou často spjaty se šlechtickými rody a po 
jejich znárodnění byla dlouho budována 
představa šlechticů jako tyranů a vykořis-
ťovatelů. Sídla byla proto odsuzována jako 
přepych na něčí úkor. Takže se i na objek-
tech, které se nestaly sklady nebo chlévy, 
ale měly prohlídkovou trasu, pomlouvalo 
a očerňovalo, jak jen to šlo. Domy s bo-
hatou historií a  kulturní hodnotou tak 
byly degradovány na pouhý prostor pro 
přehlídku uměleckého nábytku. Ani sa-
krální památky na tom nebyly nejlépe, 
protože samotnou církev komunisté také 
neměli v oblibě. Tyhle křivdy v sobě mají 
lidé svým způsobem zakořeněné a  ke 
správnému pochopení se jim musí trochu 
pomoct. To je také jeden z úkolů, které 
mají správy památek na starosti.

Vážíš si někoho z českých kunsthis-
toriků? Pokud ano, tak proč?

V  oboru je řada kapacit, z  nichž jsou 
mnozí výborné osobnosti, ale já jsem se 
nikdy nedokázala ubránit tomu, abych si 
téměř nezbožšťovala univerzitní profeso-
ry. Nejen v Brně, i na jiných univerzitách. 
Skoro už legendární postavou v památ-
kové péči a na brněnském semináři dějin 
umění je profesor Miloš Stehlík, který 
vystudoval u  profesorů Kutala a  Rich-
tera, což jsou ikony brněnských dějin 
umění, a v památkovém ústavu pracuje 
od roku 1949. Jeden z  jeho mladších 
kolegů se jednou nechal slyšet, že to, co 
v  současnosti dělá čtyřicet lidí, musel 
Stehlík v 50. letech zvládnout sám. Jistě 
je to nadsazené, ale jeho elán a pracovní 
nasazení by to jenom potvrzovaly. 

(J.)

Administrator
Textová bublina
Chybí "Foto: archiv Kristýny Dvořákové"

Julinka
Sticky Note
(J. a Kristýna Drápalová - Kika (20 let), Praha)
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Zámek Jezeří

Zámek Jezeří (viz foto titulní straně) 
se nachází na svahu Krušných hor, cca 
12 km od Litvínova, a  spadá pod ka-
tastr obce Horní Jiřetín. Jeho historie 
vypadala podobně složitě jako historie 
většiny českých staveb. Původní gotic-
ký hrad zvaný Eisenberg byl založen 
v  polovině 14. století pány ze Rvenic, 
majitelé se často měnili a  stejně tak se 
měnila i  jeho podoba. V polovině 16. 
století byl hrad přestavěn na renesanční 
zámek, o sto let později dostal barokní 
podobu. Za dob válek se Švédy zámek 
vyhořel a  poté, v  rukách Lobkowitzů, 
byl opět rekonstruován, víceméně do 
dnešní podoby. Během druhé světové 
války byl zámek zabaven, po válce zná-
rodněn a rozhodně nesloužil ke kultur-
ním účelům. Dnešní podoba zámku je 
tak trochu žalostná. Ale i přesto je zá-
mek přístupný. O to je jeho prohlídka 
dobrodružnější a  netradičnější, neboť 
nevíte, kdy na vás co spadne… :)

Stejně zajímavá je i historie jeho oko-
lí. Zámek se nachází nad Mosteckou 
hnědouhelnou pánví, která byla za 
posledních 100 let téměř vytěžena. 
V současné době zámek leží uprostřed 
měsíční krajiny. Většina vesnic v  jeho 
okolí – např. samotné Jezeří, Albrech-
tice, Dřínov, Kundratice aj. – zanikla 
v  důsledku těžby hnědého uhlí. Člo-
věka také jistě napadne otázka, proč se 
vlastně zámek a  přilehlá vesnice jme-
nuje Jezeří, když kolem široko daleko 
žádné jezero není. Není, ale bývalo. 
V minulosti se zámek Jezeří tyčil nad 
Komořanským jezerem. Toto jezero, 
které vzniklo ke konci doby ledové 
(přibližně před 15  000  lety), bývalo 
největším jezerem všech dob na našem 
území (mělo 5 600 ha; pro představu: 
Lipno má cca 4 900 ha). Ve své době 
bývalo významným centrem pro pra-
věké obyvatele Moravské pánve. S ex-
panzí povrchové těžby v  18. století 

však bylo postupně odvodněno a vysu-
šeno a jeho poslední zbytky byly odtě-
ženy na konci 80. let. Návštěva zámku 
Jezeří je tak nejen exkurzem do kultur-
ní historie zámku, nýbrž i  exkurzí do 
historie země.

Kostel Panny Marie 
v Drážďanech 
(Frauenkirche)

Luteránský kostel, jeden ze symbolů 
města Drážďany, patří mezi místa, kte-
rá byste neměli při návštěvě Drážďan 
vynechat. Kostel byl vystavěn v  letech 

1726 až 1743 dle návrhu George Bäh-
ra. Dominantou kostela je obrovská 
kupole zvaná die Steinerne Glocke 
(kamenný zvon). Její jedinečnost tkví 
v  tom, že při své výšce přes 40 m je 
postavěna bez jakékoli podpěry. Svou 
pevnost a stabilitu dokázala při sedmi-
leté válce, kdy odolala 100 ranám z ka-
tapultu pruské armády. Smrtící ránu 
ovšem kostel dostal ke konci druhé svě-
tové války, kdy bylo v únoru 1945 celé 
město vybombardováno jednotkami 
britské a americké armády. V důsledku 
vysoce koncentrovaného bombardo-
vání v  krátkém časovém intervalu se 
vytvořila ohnivá bouře, jejímž násled-
kem shořelo centrum města. Říká se, 
že když hořely Drážďany, byly plame-
ny vidět až za Krušné hory, snad až do 
Prahy. Kostel Panny Marie byl zničen 
téměř až do základů a jeho trosky byly 
ponechány na místě jako připomínka 
hrůz 2. světové války. Po 45 letech, 
po sjednocení Německa, se započalo 
s  jeho rekonstrukcí. Ta byla realizová-
na pouze na základě různých dobových 
fotografi í a  záznamů z opravy a  trvala 
12 let. Podařilo se při ní zakomponovat 
43 % původních součástí. 

(Sum)

TIP NA VÝLET DO SEVERNÍCH ČECH A JEŠTĚ DÁL…

NA SEVER!

www.zamek-jezeri.cz

Otevřeno denně mimo pondě-
lí od 10 do 18 hodin, v dubnu 

a v říjnu však pouze o víkendech 
od 10 do 17 hodin (duben), 

popř. od 10 do 16 hodin (říjen).

Webová kamera s pohledem 
na historické centrum: 

http://panorama.dresden.de

Oficiální stránky města: 
www.dresden.de

Jak do Drážďan?
Ideálně vlakem – zkuste 
např. jízdenku Labe-Elbe. 

Jízdenka pro jednoho cestujícího 
(zpáteční) stojí 200 Kč, 

pro 2–5 cestujících 400 Kč.

kfeob ablztbob tnfuob, kfeob plvslb, tvm, qfqs

Administrator
Textová bublina
"foto na titulní straně"
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Co vlastně obnáší studovat 
muzeologii?

Muzeologie je o  přístupu k  muzejním 
sbírkovým předmětům a sbírkám vůbec, 
o tom, jak se chovat k artefaktům s mu-
zejní hodnotou. Jak s nimi zacházet, aby 
se zvýraznily ty jejich stránky, které stojí 
za to, a aby se jejich hodnota uchovala 
pro příští generace – pokud možno v co 
nejméně pozměněné podobě.

Jaké předměty si pod tím člověk 
může konkrétně představit?

Cokoli z  hmotné kultury: šperky, ke-
ramiku, jakékoli nádoby, kolébky… 
Může tam patřit v podstatě všechno, ale 
větší zájem bude samozřejmě o to, co je 
z dnešního pohledu vzácné. První fází 
sbírkotvorné činnosti je takzvaná se-
lekce – výběr těch artefaktů, které stojí 
za to uchovat. Úkolem muzeologa je, 

aby reprezentovaly to, co chce vyjádřit, 
a aby ta sbírka tvořila kompletní obraz 
zamýšleného celku.

Ty studuješ muzeologii dvouoborově 
s historií. Proč ses rozhodl zrovna 
pro tuhle kombinaci, co tě na ní 
lákalo?

Já jsem byl rozhodnutý především pro 
historii, a když jsem viděl na přihlášce 
muzeologii, říkal jsem si, že to určitě 
bude zajímavé. Nevím ale, jestli bych 
šel studovat muzeologii samostatně, 
protože ona učí, jak už jsem řekl, hlavně 
přístupu k věci, k problematice. Když ji 
mám spolu s historií a dostanu do ruky 
nějaké historické prameny nebo arte-
fakty, historickými postupy je dokážu 
určit, datovat, popsat. A  muzeologie 
mi to pak například doplní tím, jak je 
z  hlediska dnešní doby uchovat, aby 
nezanikly.

Co všechno by k tomu měl muzeolog 
umět, co se ve škole učíte?

Jednak hmotnou kulturu, obecnou 
muzeologii, která je o tom, jak vytvářet 
a  uchovávat sbírky, jak je prezentovat 
veřejnosti… Jeden z  nejzajímavějších 
předmětů je konzervace a restaurování, 
probíhá to v laboratořích a je to občas 
docela i legrace.

V  prvním semestru jsme třeba dostali 
takovou hroudu, o které nám řekli, že je 
to archeologické železo. A potom jsme 
podle korozních vrstev, barev a  rent-
genu museli zhodnotit, jaký to mělo 
původně tvar, korozní vrstvy obrousit, 
otryskat a nechat jenom tu primární. Je 
to i zajímavá tvořivá práce: zatímco při 
studiu historie člověk sedí především 
nad knížkami, v  muzeologii se mu ty 
věci dostanou přímo do rukou, může si 
je ohmatat…

Ke konzervaci a restaurování asi 
potřebuješ dost znát třeba i chemii.

Chemie a fyzika jsou tam opravdu cel-
kem důležité. Na gymnáziu mi tyto 
předměty znepříjemňovaly život a  při 
nástupu na vysokou jsem z  toho měl 
obavy. Ale ono to není zase tak nesnesi-
telné. Je samozřejmě třeba znát ty slou-
čeniny – například v oněch korozních 
vrstvách má každá jinou barvu, a když 
jsme hluboko, musíme postupovat opa-
trně. Když je to ale spojené s praxí, je 
pro mě i chemie zábavná.

Nevzpomeneš si na nějakou vtipnou 
historku z vaší laboratoře?

Když jsme první hodinu procházeli 
laboratoří, magistr, který nás vyučuje 
konzervaci, říkal: tohle je ultrazvuková 
vana a  slouží k  tomu a  tomu. Když je 
zapnutá a strčíte do ní ruku, tak to pří-
jemně vrní a masíruje. Ale může se stát, 
že vám pak vznikne bublinka v  krvi, 
která se dostane do srdce, a to vás může 
zabít. To nás trochu překvapilo… Další 
veselé příhody jsou, když vyvoláváme 
v  temné komoře rentgenové snímky, 
najednou se otevřou dveře a někdo tam 
vběhne.

Co budeš dělat, až školu dokončíš? 
Kam se chystáš?

Vyhlédnutého toho moc nemám, ale 
předpokládám, že až (pokud) dodělám 
magisterské studium, mohl bych se 
uchytit v  nějakém muzeu nebo archi-
vu. Pořád jsou muzea, kde pracují lidé 
bez odborného vzdělání, a kvalifi kovaní 
pracovníci se vždy hodí. Konkurence je 
ale samozřejmě všude (smích). 

(vd)

Foto: archiv Tomáše Koliby – Koliho

S KOLIM O MUZEOLOGII, ARCHEOLOGICKÉM ŽELEZE A HISTORKÁCH Z LABORATOŘÍ

ARTEFAKTY NA DOSAH RUKY

TOMÁŠ KOLIBA – KOLI (22 let) 
žije v Kopřivnici a druhým rokem 
studuje dvouobor historie-muzeo-

logie na Filozoficko-přírodovědecké 
fakultě Slezské univerzity v Opavě. 

Donedávna aktivní v 1. oddíle 
kopřivnického střediska. Zajímá se 
o historii (studium, rekonstrukce 
života), šerm, fantasy (Tolkien, 

Sapkowski), RPG, turistiku.
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Staříci v archivech?

„Až vystuduju, bude ze mě kunsthisto-
rik.“ Reakce mých kamarádů po tomto 
sdělení bývají rozpačité. Historie umění 
se mnohým jeví být nudným oborem, 
zkoumajícím něco starého a od skuteč-
ného života odtrženého. Kunsthistorika 
si pak běžně představují jako shrbeného 
staříka, zapadávajícího prachem v  za-
tuchlém archivu.

Není tomu tak. Dějiny umění jsou 
oborem s  dramatickou historií – obo-
rem, mezi jehož představitele patří 
mnozí lidé velikého ducha. Jejich život-
ní příběhy byly leckdy bouřlivé: ne sice 
vždy následováníhodné, ale pokaždé 

oslovující. Patří k nim i příběh Zdeňka 
Wirtha, jednoho ze zakladatelů české 
památkové péče.

Nejednoznačná generace

Zdeněk Wirth náleží ke generaci, která 
svým životem překlenuje velkou část 
divokého, na zvraty a  všemožné udá-
losti bohatého dvacátého století. Lidé 
s  podobným rokem narození všechny 
dějinné veletoče prožívali „v první linii“ 
a nedovedli vždy rozlišit dobré od špat-
ného. Zdeněk Wirth sice bojoval proti 
nacistům, ale s komunisty spolupraco-
val. V danou chvíli však vůbec nebylo 
jasné, co se za řečmi o světlých zítřcích 
skrývá. Mnozí tak přistoupili na kom-
promis s režimem, i když k němu měli 
výhrady – to proto, aby mohli vůbec 
něco dělat. Příběhy takových lidí bý-
vají velmi rozporuplné a  je obtížné je 
hodnotit. Přesto bychom k nim neměli 
zůstávat chladní…

Od jedné války k druhé

Jako talentovaný mladík se Zdeněk 
Wirth rozhoduje pro studium na fi lo-
zofi cké fakultě v  Praze, a  to hned pro 
čtyři obory: češtinu, němčinu, dějiny 
umění a estetiku. Mimořádně činorodý 
je již během svého studentského živo-
ta – angažuje se proti tehdy probíhající 
pražské asanaci, patří mezi zakladatele 
Klubu Za starou Prahu a  aktivně se 
účastní kulturního života. Po konci 
studia působí jako středoškolský kan-
tor a pracuje v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu. Ve volných dnech vytahuje svůj 
těžkopádný bicykl a jezdí po památkách 
– připravuje totiž Soupisy uměleckých 
památek Čech – či rediguje umělecké 
časopisy. Už tehdy se vyznačoval vlast-

ností pro něho tolik charakteristickou: 
nezměrnou pílí a pracovitostí.

Celou válku prožil Wirth jako voják, byť 
ne přímo v bojové linii – byl proviant-
ním důstojníkem. Práce to sice nebyla 
hrdinská, avšak o  to úmornější. I  v  té 
době však přemýšlel a psal o uměleckých 
tématech. Po celý život je jeho velkou 
láskou Praha, zabýval se ale i barokní go-
tikou či tehdejší moderní architekturou.

Po čtyřletém válečném odloučení se vrátil 
ke své další lásce, manželce Růženě, a byl 
povolán na ministerstvo školství a  ná-
rodní osvěty, kde se krom jiného zabýval 
památkářstvím a jeho popularizací. Dá se 
říci, že Zdeněk Wirth byl u všeho, co se 
v památkové péči a kunsthistorii během 
první republiky dělo. Zabránil například 
tomu, aby byla Kampa zastavěna novou 
budovou Národní galerie, a  výrazně se 
zasadil také o současnou podobu Svato-
vítské katedrály. Snad i díky tomu jeho 
busta zdobí její hlavní průčelí.

V roce 1938 je nacisty donucen jít do dů-
chodu. Jeho aktivita však nepolevuje, dále 
pracuje na mnoha publikacích a  také se 
účastní protinacistického odboje. „Úle-
vu“ od práce nachází ve vlasteneckých 
koncertech s Orchestrálním sdružením – 
ne však jako divák, ale coby dirigent.

Zabránit demolicím

Wirthova životní chvíle však přichází 
v  poválečných letech. Tehdy bylo roz-
hodnuto, že historické objekty se nevrátí 
jejich původním majitelům, a do majetku 
státu je tak převedeno 496 hradů a zám-
ků. Dovedete si to představit? Bylo zhola 
nemožné fi nancovat provoz a  údržbu 
všech znárodněných památek. Proto byla 
stanovena Národní kulturní komise 

HISTORIK UMĚNÍ ZDENĚK WIRTH A JEHO PŘÍBĚH S OTAZNÍKY

CESTA DO HLUBIN 
PAMÁTKÁŘOVY DUŠE

ZDENĚK WIRTH (1878–1961) 
se narodil do Rakouska-Uherska, 

jako student dějin umění diskuto-
val v pražských kavárnách s kubis-
ty, později bojoval v první světové 
válce. Za první republiky zastával 
coby památkář významné posta-
vení. Během druhé světové války 
se zapojil do odboje, později však 

neodolal svodům komunismu a díky 
konformitě s režimem rozhodoval 

o řadě věcí, které se v humanitních 
vědách děly.
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v čele se Zdeňkem Wirthem, jejímž úko-
lem bylo vybrat z celého počtu pouhých 
100. Znamená to, že Wirth musel čtyři 
pětiny památek odsoudit k zániku.

Hrady a  zámky, které vyvlastnění a  ná-
sledných čtyřicet let totality přežily, jsou 
dnes zcela unikátním souborem. Celá si-
tuace se však mohla vyvíjet i zcela jinak. 
K  zámkům totiž neodmyslitelně patří 
i šlechta – a právě ona byla trnem (ba trá-
mem) v oku komunistům. Hrozilo tak, že 
tyto symboly aristokracie budou srovná-
ny se zemí či že se z nich udělají skladiště, 
kravíny a podobně. A právě v této záleži-
tosti se v plné síle projevil Wirthův vliv.

Už od mládí se totiž Wirth úzce přátelil 
s prominentním komunistou Zdeňkem 
Nejedlým. Nyní se u něj zasadil právě 
o  to, aby stát o  vybrané památky do-
konce pečoval. Vše se zdařilo a vybrané 
objekty poctilo svou návštěvou ročně 
zhruba 1,5 miliónu lidí. Pod vedením 
Zdeňka Wirtha vznikla i památková le-

gislativa, která pravděpodobně zabráni-
la mnoha barbarským demolicím.

Co s ním?

Díky Nejedlému byl Zdeněk Wirth 
jmenován místopředsedou Českoslo-
venské akademie věd a stal se naprosto 
klíčovou osobností, která rozhodovala 
o  bytí a  nebytí památkového fondu 
a často i o lidských osudech.

Na jednu stranu byl člověkem nesmírně 
pracovitým a obětavým. Spíše než akade-
mik, který se soustředí na teoretické práce 
a razí nové způsoby nazírání na celé umě-
lecké epochy, to byl praktik, který trávil 
hodiny v terénu a velká témata přenechá-
val druhým – věděl totiž, že kvůli péči 
o památky by na ně neměl čas. Na tom, 
že dnes můžeme vzít děti na zámek či 
hrad, má velké zásluhy právě on: jeho píle 
a nasazení byly ohromné a schopnost za-
pálit se pro svůj úkol byla obdivuhodná.

Na druhé misce vah však leží jeho sou-
hlas s  režimem a využívání takto získa-
ného vlivu i  k  likvidaci svých názoro-
vých oponentů (alespoň to o něm říkají 
jeho tehdejší kolegové). To už by se dalo 
omlouvat jen těžko. Ze studia materiálů 
o jeho osobě však přesto nevychází jako 
člověk bažící po moci, nýbrž jako oso-
ba plně oddaná svému cíli – jen oddaná 
možná slepě.

Jeho příběh vzbuzuje poměrně naléha-
vé otázky. Je to tak, že „účel světí pro-
středky“ a máme-li vznešený cíl, může-
me uzavírat i smlouvy s ďáblem? A lze 
pak mít takového „ďábla“ pod kont-
rolou a  udržet si schopnost rozlišovat, 
co je ještě správné a prospěšné a co už 
ne? Je třeba se pokoušet ve světě něco 
napravovat i  za cenu, že si „zašpiníme 
ruce“, nebo je lepší variantou volit ja-
kousi vnitřní emigraci? 

Kristýna Drápalová – Kika (20 let), 
Praha

Stopy 
vedou 
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Ivančena – památník skautům, kteří byli těsně před koncem 

války zavražděni nacisty v polském Těšíně. Publikace Stopy 

vedou k Ivančeně shrnuje několikaleté mapování skautského 

protinacistického odboje ve Slezsku a událostí, které vedly 

k osudovým výstřelům popravčí čety. Knihu doplňuje řada 

historických fotografi í a příloh.

210kč

Stopy 
vedou 

 INZERCE

Administrator
Textová bublina
Foto: Památník národního písemnictví - literární archiv



JUNmåj skautsky obchod...y chod...www.junshop.cz
www.junshop.cz

NOVÉ motivy

vvvvvvvvvv eeeeeeeeeeettttttttttttnnnnnnnnn    tttttttááááááábbbbboooorrooovvééééhhhhoooo.. AAAA  pppppoooookkkkkuuuudddd cccchhhhhccccceeeeeššššš  ...

triko Kalouge

350,- Kč

Zákaznícká karta

JUN
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O čem to je

Ráda cestuji do evropských metropolí, moje 
výlety se ale začínají vzájemně podobat 
jako vejce vejci. U každé památky se po-
vinně přihlouple uculím a nechám se zvěč-
nit jiným lelkujícím turistou, který mi na 
fotce nemilosrdně uřízne nohy. Na konci 
dne se vtírá pocit, že mi cosi nepolapitelné-
ho z pulsujícího města uniká. Nedávno mi 
došlo, že mi chybí kontakt s místním člově-
kem, který by mě vzal na kafe, vyprávěl mi 
vtipy a o tom, co je u nich nového. Který 
by mi dovolil odložit mapu a vzal mě na 
procházku po místech, která má rád.

Toto přání vám může splnit couchsur-
fi ng (CS). Jeho další ne bezvýznamné 
plus je to, že vám jako chudému stu-
dentovi ušetří desítky euro za ubytování 
v hostelu. Místo rezervování pokoje si 
vyberete člověka, který nabízí svou po-
hovku k přespání a je vám sympatický.

Co byste měli vědět

Couchsurfi ng je podobně jako face-
book sociální síť. Nejdůležitější však 

není vytvořit si na internetové stránce 
svůj profi l, ale být připraven dávat ci-
zím lidem svůj čas, pozornost a  svým 
způsobem i trpělivost. Abyste mohli vy 
sami využít pohostinnosti couchsurfaře 
třeba v Římě nebo Londýně, je dobré si 
popovídat nejprve se zkušenějším ma-
zákem a  také projít si zkušeností prů-
vodce či ubytovatele.

Jak se zapojit

Prvním krokem je vytvořit si svůj profi l 
na anglické stránce www.couchsurfi ng.org; 
stránky jsou sice předpotopní, ale regis-
trace je vcelku intuitivní a naleznete zde 
tipy a rady, jak chránit svoje bezpečí a jak 
se ke svým hostům chovat. Není překáž-
kou, že u sebe nebudete ubytovávat hos-
ty, když nemáte kde, protože například 
bydlíte na koleji. Pro začátek stačí chuť 
si to vyzkoušet. Podrobným vyplněním 
svého profi lu a doplněním o svou fotku 
usnadníte ostatním rozhodování, jestli se 
s vámi setkají, nebo ne. K užitku přijde 
i informace o tom, jestli přijímáte cestu-
jící dvojice nebo kuřáky, předejdete tak 
některým nepříjemným situacím.

Poznámku si ještě zaslouží referen-
ce a  ověření vaší adresy. Oboje slouží 
k ochraně surfařů. První zmíněné fun-
guje tak, že pokaždé, když se potkáte, si 
vzájemně vyměníte jednoduché hodno-
cení: dobré, neutrální, špatné. Svěření 
se do cizích rukou totiž usnadňuje to, 
že je už před vámi „prověřili“ vaši ka-
marádi. To druhé za vás částečně udělá 
systém. Pokud se rozhodnete nechat 
mu ověřit, že uvádíte pravdivou adresu, 
zaplatíte cca 350 Kč svou platební kar-
tou a pak vám poštou přijde do schrán-
ky pohled s  kódem, který vyplníte do 
příslušné kolonky na webu.

Jak surfovat

Na webu se přes odkaz „Surf/Host“ 
dostanete k vyhledávání volných gaučů 
nebo průvodců ve vaší destinaci. Mimo-
chodem, tímto způsobem se také spo-
jíte s vašimi kamarády na CS. Bohužel 
tu nefunguje vyhledávání podle jména. 
Lidem, kteří vás osloví, pak pošlete 
„CouchRequest“ v  jazyce, kterému bu-
dou rozumět. Je doporučeníhodné ne-
oslovovat je jménem prvního couchsur-

CELÝ SVĚT NA VAŠÍ POHOVCE

COUCHSURFING



39

K
O
L
E
M

N
Á
S

faře, kterému jste před chvílí adresovali 
stejnou žádost, což je klasická chyba při 
psaní hromadných emailů. Pokud jste 
zvládli tento krok, čekáte už jen, kdo 
se vám ozve. V  případě, že máte více 
kladných odpovědí, nezapomeňte vyro-
zumět ty, které si nakonec nevyberete!

Na co se připravit

Dovolím si v dalším textu ocitovat zku-
šenosti svého CS guru Yuhůa: Když 
k  někomu jedu, nikdy nevím, co mě 
vlastně čeká. Gauče jsou různé, ale různí 
jsou hlavně lidé. Asi nejvíc se liší v tom, 
nakolik si chtějí povídat. Normální je, 
že dostanete gauč a přibližně hodinu si 
u čaje povídáte, ale jsou extrémy na obě 
strany. Někdo si prostě myslí, že si s ním 
budu povídat neustále, což už může být 
nepříjemné, nebo mě představuje všem 
svým známým. Jindy můj hostitel bydlí 
na nešikovném místě (všude je daleko 
nebo se to špatně hledá) nebo na něj 

musím čekat. Takže je to podobné jako 
se stopováním: je potřeba mít trochu 
větší časovou i mentální rezervu. V na-
prosté většině případů jsou ovšem hosti-
telé velmi pozorní, přesní, vlídní a záro-
veň poznají, kdy už dát pokoj.

Couchsurfi ng není příliš operativní, 
protože vyžaduje přístup na inter-
net. Není sice problém požádat o  tzv. 
„emergency hosting“ na dnešní večer, 
ale pak je problém v  kavárně sedět 
u internetu a čekat, jestli někdo náho-
dou neodpověděl. Také je hloupé žádat 
o gauč ve městě, když nevím, který den 
tam dorazím.

Tipy k ubytovávání

Surfaři toho moc nepotřebují, vlast-
ně jenom místo na spaní a klid, takže 
s nimi není moc starostí. Trochu péče 
je potřeba věnovat přesnému času, 
kdy přijdou, a být v  tu chvíli doma. 
Kvůli případným problémům vždy 
předem požaduji jejich telefonní čís-
lo. Jakmile přijdou, už jen stačí uká-
zat, kde co je, a pokud máme čas, tak 
si můžeme popovídat. Někdy jdeme 
na procházku, jindy si půjčíme kolo 
nebo jdeme někam na  večeři. Prostě 
pohoda. 

P., Dušan Janovský – Yuhů (36 let), 
Praha

Foto: Jakub Pejcal – Boby

Není překážkou, 
že u sebe nebudete ubytová-
vat hosty, když nemáte kde, 
protože například bydlíte 

na koleji. Pro začátek stačí 
chuť si to vyzkoušet.

„

“

www.couchsurfing.org

 INZERCE
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Chodilo se sem „cvičit pro svobodné 
Německo“. V  bývalém loveckém re-
víru před branami Berlína, v  místech, 
kde se dnes rozprostírá městský park 
Hasenheide, se zrodilo turnerské hnutí, 
předchůdce současné gymnastiky, škol-
ního tělocviku i českého Sokola. Stov-
ky cvičenců sem v  první polovině 19. 
století chodily běhat, skákat a cvičit na 

různých druzích nářadí. Dnes se tu tyčí 
pomník „otce turnerů“ F. L. Jahna. Za-
šlou slávu tohoto místa se snaží oprášit 
hrstka rekreačních běžců – avšak mar-
ně. Stejně snadno v parku potkáte vtí-
ravé překupníky drog. Jeden na mě cosi 
pokřikuje z křoví a ukazuje, že mám jít 
k  němu. Rychlým krokem opouštím 
park a  zastavuji se až za dvojjazyčnou 
počmáranou cedulí u  vstupu. Pod ně-
meckým nápisem je připojen překlad 
do jazyka početné turecké menšiny.

Berlíňané

Berlín je multikulturní město, k  je-
hož koloritu patří muslimské ženy 

částečně zahalené šátky. V  bývalém 
východním sektoru byla nedávno 
otevřena první mešita, v  západním 
se jich nachází vícero. V  některých 
čtvrtích mají Turci dokonce převahu. 
Mnoho jich žije například ve výbuš-
ném Kreuzbergu, kde občas vzplane 
nějaké ze zaparkovaných aut a  vzdu-
chem létají dlažební kostky. Na Turky 
však v  žádném případě není možné 
nahlížet jen jako na nepřizpůsobivé 
občany. Mnozí z nich se snaží smyslu-
plně začlenit do německé společnosti. 
Po celém městě se například vyrojily 
jako houby po dešti turecké stánky 
s  rychlým občerstvením zvané Döner 
Kebap, které jsou mezi Berlíňany ve-
lice oblíbené.

OBJEVUJTE VŠEMI SMYSLY NĚMECKOU METROPOLI

BERLIN IST COOL

Kdybych se musel 
rozhodnout, zda chci žít 

v Praze, nebo v Berlíně, dal 
bych asi přednost městu 
na Sprévě, kde jsem jako 

student prožil nezapomenu-
telné dva semestry.
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Kromě všudypřítomných Turků je 
Berlín domovem mnoha Rusů a občas 
narazíte i na české emigranty. Bankovní 
účet jsem si zakládal u  české rodačky, 
jejíž rodina opustila Československo 
po vystřízlivění z Pražského jara. Vda-
la se za Němce, do své vlasti nejezdí 
a  rodnou řeč skoro nepoužívá. Mluvit 
česky nezapomněla, její slovní zásoba 
je jen poněkud zastaralá. Velmi ji po-
bavilo slovo „počítač“, které neznala. 
Další český rodák pracuje v univerzitní 
knihovně Freie Universität, do Čech 
jezdí na hokej a česky se díky němu na-
učily i jeho děti.

„Dobrý den, jmenuji se Christin a jsem 
už měsíc bez střechy nad hlavou,“ vy-
světluje svoji tíživou životní situaci mla-
dá dívka spolucestujícím v metru. Říká 
ještě několik naučených vět a poté čeká, 
zda se nad ní někdo slituje a dá jí něja-
ké drobné nebo kousek jídla. Jindy jíz-
du metrem či městskou rychlodráhou 
zvanou S-Bahn zpestřují osamělí pěvci 
s kytarami nebo skupinky harmoniká-
řů. Jiní mlčky procházejí vagony s ige-
litkami a sbírají zálohované skleněné či 
plastové lahve. Usadíte-li se na nádraží 
na lavičku, každou chvíli některý z ko-
lemjdoucích zkontroluje obsah košů na 
tříděný odpad vedle vás. Vynalézavost 
berlínských žebráků je obdivuhodná. 
Je to průvodní jev dlouhodobě vysoké 
nezaměstnanosti, s níž se Berlín potýká.

Nejživější město Evropy?

Někteří o  Berlínu říkají, že je nejkul-
turnějším a  nejživějším městem Evro-
py. Jak si tuto nálepku vysloužil? Do-
mnívám se, že nynější rozkvět Berlína 
pomohla nastartovat totální devastace, 
k níž došlo za II. světové války. Ruiny 
byly odvezeny za město, kde z  nich 
vyrostl kopec Teufelsberg. Následovala 
monumentální rekonstrukce, v  jejímž 
průběhu bylo v  Berlíně postaveno 
množství architektonicky hodnotných 
moderních budov (na rozdíl od zakon-
zervované Prahy). Přestavba pokračuje 
dodnes a k panoramatu města už neod-
myslitelně patří siluety jeřábů. Další de-
vízou Berlína je svobodomyslnost jeho 

obyvatel – díky velké tvůrčí svobodě se 
sem stahují umělci z celého světa. Ne-
malou rolu jistě hraje též prolínání růz-
ných kultur, které je však typické i pro 
jiná evropská města.

Takřka povinná je pro návštěvníky ně-
mecké metropole prohlídka Reichstagu 
a procházka ulicí Unter den Linden od 
Braniborské brány směrem k  televizní 
věži (podobně jako u nás cesta od Praž-
ského hradu přes Karlův most na Sta-
roměstské náměstí). Lákavým cílem tu-
ristů jsou též zbytky Berlínské zdi, která 
v letech 1961–89 rozdělovala město na 
dvě části a jejíž stavbou se Sovětský svaz 
snažil zabránit masovému stěhování lidí 
do západního sektoru, spravovaného 
Američany, Brity a Francouzy.

V Berlíně je dále nepřeberné množství 
muzeí, které se pyšní řadou vzácných 
exponátů. Až si prohlédnete bustu 
egyptské královny Nefertiti na ostrově 
s  hlavními muzei či obrazy známých 
italských mistrů (mj. Rafael, Tizian, 
Caravaggio) v obrazové galerii, vypravte 
se třeba do středověké vesničky Düppel. 
V  tomto kouzelném archeoparku mů-
žete posedět u ohně v replikách středo-
věkých chatrčí a možná tam zahlédnete 
i prase vyšlechtěné podle jakési středo-
věké iluminace.

Díky četným rozlehlým městským par-
kům a  lesům se v Berlíně můžete cítit 
uvolnění. Na jaře město provoní šeříky 
hojně rostoucí v  zahradách, a  když fi -
alové kvítky uvadnou, vystřídá je vůně 
linoucí se z lipových alejí. Máte-li chvil-
ku volného času, neubráníte se posezení 
s přáteli v některém z parků například 
na břehu Sprévy. Můžete si udělat pik-
nik, házet si létajícím talířem nebo si 
jen tak povídat a  zapomenout na kaž-
dodenní stres.

Dobře upečená husa 
je dar Boží

Kdo chce nasát kousek berlínské at-
mosféry a  zůstat při tom doma, nechť 
si přečte knížku Jaroslava Rudiše Nebe 
pod Berlínem nebo se podívá na fi lm 
Wima Wenderse Nebe nad Berlínem. 
Chcete-li vidět Berlín naživo, pořiďte 
si slovníček Lilliput Berlinerisch, abyste 
rozuměli, až na vás někdo na ulici spus-
tí: „Ne jut jebrat’ ne Jans is’ ne jute Jabe 
Jottes.“ Že to vůbec nezní německy? Je 
to taková malá šifra – zkuste nahradit 
„j“ písmenem „g“. 

Vojtěch Homolka – Vlk (25 let), Hlinsko

Foto: archiv autora



42

K
O
L
E
M

N
Á
S

Česká republika je malá a vodní turis-
tika je tu oblíbená. Asi i proto si člověk 
v  sezóně na českých řekách připadá 
jako na Václaváku nebo v  obchoďáku 
před Vánoci. Občas se holt vyplatí vy-
razit za hranice. Naše čtyřčlenná expe-
dice vedla do Nové Anglie, na severo-
východ USA.

Allagashriver je asi 150 km dlouhá 
řeka a  teče převážně přírodní rezer-
vací Allagash Wilderness Waterway. 
Sto padesát kilometrů jezer, peřejí 
a klidné vody, kde nepotkáte lidskou 
nohu. Zato divoké fauny, jako je na-
příklad orel bělohlavý a los americký, 
je tu mraky. Celá oblast je v podstatě 
soukromý pozemek, kde se pohybují 
hlavně těžaři dřeva, několik jedinců 
či skupinek nasávajících nádhery pří-
rody a pár park rangerů. Ti se starají 

o místa ke kempování, o komunikaci 
s turisty a samozřejmě kontrolují, zda 
jste v oblasti „legálně“, tj. musíte mít 
zaplacený přesný počet nocí, nahláše-
ný den startu a předpokládaný konec 
plavby atd.

Mnohokrát jsme vzpomněli na naše 
k  prasknutí narvané kempy s  větši-
nou nechutným zázemím. Každé mís-
to určené ke kempování zde (a že jsou 
jich tu opravdu desítky) je vybaveno 
stolem, který se dá zastřešit, ohništěm 

s  roštem, místy pro postavení stanů 
a  kadiboudami. Každý den rangeři 
jednotlivá místa objedou a  zkontro-
lují, uhrabou, případně něco opraví. 
Samozřejmě nic není zadarmo, noc 
nás nerezidenty stála 10 USD na oso-
bu. Těžko si dovedu takovou cenu 
představit u nás, ale hlavní je nepře-
počítávat. Navíc to nejsou vyhozené 
peníze.

Samotná plavba? Jedním slovem – úžas. 
Všechno včetně počasí vycházelo per-
fektně. Vše začalo asi osmihodinovou 
cestou z  naší základny do městečka 
Millinocket, kde jsme nechali auto, 
a pak jsme se přesunuli na Chamberlain 
Lake, odkud v  podvečer vyrážíme na 
první cca dvoumílovou plavbu k první-
mu tábořišti. Další dva dny nás čekala 
jezera Chamberlain Lake a Eagle Lake. 

REAL ADVENTURE ZA OCEÁNEM

EXPEDICE ALLAGASH 1.–22. 7. 2010

150 kilometrů jezer, 
peřejí a klidné vody, 

kde nepotkáte lidskou nohu, 
zato ale orly a losy…

„

“
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I  díky počasí trasu za oba plánované 
dny zvládáme během jednoho. Cestu 
si zpestříme zastávkou u  Tramway – 
„pomníku“ těžařům mezi jezery, kde 
v první polovině minulého století vozi-
ly vlaky těžené dřevo. Dodnes jsou tam 
pozůstatky kolejí, vagónů a parních lo-
komotiv: prostě se fi nančně nevyplatilo 
to stěhovat zpět.

Třetího dne se dostáváme na desetimílo-
vý úsek peřejí Chase Rapids, kde každé 
dopoledne místní ranger pouští vodu, 
a  tak si užíváme místy i  WWII. Kva-
píkem se přiblížily vodopády Allaga-
shfalls. Jsou asi 40 stop vysoké, takže 
se samozřejmě přenáší, zhruba třetinu 
míle. Kanoe na ramena a jde se. Posled-
ní den už nám zbývá jen dvanáct mil do 
vesničky Allagash, která leží v podstatě 
na hranicích s Kanadou. Lodě nechává-
me s děkovným vzkazem na pozemku 
u mostu, vyzvedáváme auto a začínáme 
500 mil dlouhou cestu zpět do kem-
pu. Chvíli nám trvá přesvědčit slečnu 
v GPS, že přes Kanadu opravdu nepo-
jedeme, a už zhruba po deseti hodinách 
jízdy uleháme s pocitem nádherně vy-
vedené plavby.

Šest dní na vodě nás vyšlo celkem 
na cca 1 200 dolarů. Cena zahrnovala 
mimo jiné půjčení dvou kanoí, převoz 
auta do cíle plavby, odvoz lidí a materi-
álu na začátek plavby. 

Alexandr Potěšil – Spacák (32 let), 
přístav Flotila Liberec

Foto: archiv expedice

Kroniku, galerii a videa z expedice najdete na 
www.flotila-liberec.cz.
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Životní sen a velká neznámá, obtížná 
povinnost, každodenní realita, směs 
více či méně nostalgických vzpomí-
nek… Čím je pro vás vysoká škola? 
Podle odpovědi můžeme vytušit, ve 
které fázi studia se tázaný nachází. 
Asi nikoho nepřekvapí, že očekávání, 
úkoly i  problémy studentů se v  prů-
běhu pobytu na univerzitě výrazně 
proměňují. A pokud je vysokoškolské 
studium zatím před vámi nebo stu-
dovat teprve začínáte, možná se ptáte 
sami sebe, co vás vlastně čeká a jak to 
zvládnete.

Vstup na vysokou školu znamená pro 
část začínajících studentů velkou změnu 
a každá změna (i ta k lepšímu) je zátěžo-
vá, protože znamená ztrátu jistoty. Změ-
na přicházející náhle a nečekaně způsobí 
otřes, který nám „bere půdu pod noha-
ma“, ale událost, která představuje otřes 
pro jednoho, ho nemusí způsobit dru-
hému. A vyrovnat se s takovým nárazem 
znamená v první řadě přestat se bát.

Příchod na univerzitu je změna pláno-
vaná, a tak je „otřes“ možné zmírnit pří-
pravou. S čím konkrétně může začína-
jící student počítat? To záleží na mnoha 
okolnostech: pokud čerstvý vysokoško-

lák studuje v místě, kde žije, a bydlí dál 
s rodiči, kteří hradí většinu jeho výdajů, 
musí se vyrovnat „jen“ s odlišným způ-
sobem výuky a  organizace studia. Na 
ostatní čeká změn daleko více. Zcela 
odlišná je také výchozí pozice maturan-
ta, který přichází z  horské samoty do 
krajského města, ve srovnání s někým, 
kdo se hlásí ke studiu třeba po nějaké 
době prožité v zahraničí.

Přesto můžeme určit oblasti, ve kterých 
k větším či menším proměnám dochází 
u  velké části nových posluchačů: jsou 
to změny ve vztazích a životním stylu. 
Konkrétní změny pak souvisejí s před-
chozí zkušeností, osobností studenta, 
prostředím, ze kterého pochází, i  jeho 
cíli. Následující heslovitý nástin při-
bližuje, co se v  jednotlivých oblastech 
života začínajícího vysokoškoláka může 
odehrávat. A  pokud už nějakou dobu 
studujete, možná si nad ním jasněji 
uvědomíte, jaké změny ve vašem životě 
s sebou vysoká přinesla.

Vztah s rodiči

• student často začíná bydlet jinde, 
i když třeba jen přechodně; důležité pak 

je, jak často se bude s rodiči vídat
• nová situace je často náročnější pro 
samotné rodiče – zvlášť pokud nemají 
další, mladší děti
• možným problémem ve vztahu k ro-
dičům je větší psychická a sociální nezá-
vislost v porovnání s leckdy přetrvávají-
cí závislostí ekonomickou

Vztahy s vrstevníky

• první kamarádské vztahy mohou 
příchod do nového prostředí velmi 
usnadnit
• významný je vztah se spolužáky – vět-
šina studentů spolu tráví značné množ-
ství času
• dřívější vztahy přetrvají většinou jen 
tehdy, pokud se cíleně snažíme je udržet

Partnerský vztah

• mezi vysokoškoláky se častěji než v ji-
ných skupinách udržují vztahy na dál-
ku, a ty vyžadují hodně důvěry i schop-
nost plánovat tak, aby bylo možné být 
spolu co nejčastěji
• mnoho vysokoškoláků také začíná 
s partnerem bydlet

CO NĚKTERÉ Z NÁS ČEKÁ PO PRÁZDNINÁCH

PRVNÍ KROKY NA VYSOKÉ ŠKOLE



45

K
O
L
E
M

N
Á
S

Způsob studia

• v porovnání se středoškolským je ná-
ročnější na pozornost v průběhu výuky 
(delší výukové bloky, forma přednášky) 
a samostatnost (například ve výběru li-
teratury), je třeba nastudovat mnohem 
víc látky najednou
• hodnocení se většinou získává až na 
konci semestru – někteří studenti zjistí 
až u zkoušek, že požadavky jsou vyšší, 
než čekali
• klíčové je naučit se rozvrhnout si čas 
mezi výuku, samostudium, volný čas 
a případné zaměstnání co nejefektivněji

Způsob života

• novou zkušeností je pro mnoho stu-
dentů bydlení bez rodičů, specifi cké je 
bydlení na kolejích
• nejčastější problém vysokoškolských 
studentů je nedostatek fi nancí, na dru-
hém místě je skloubení studia s prací
Začátek studia na univerzitě je pro řadu 
lidí náročná životní etapa, jejíž úspěšné 
zvládnutí je nejen zásadní pro další stu-
dium, ale může to být i důležitý krok na 
cestě k  dospělosti. Jak tedy zvládnout 
první semestry co nejlépe?

Nejdříve pečlivě zvolit studijní obor. 
Výzkumy potvrzují předpokládaný fakt, 
že nejméně studijních potíží mají ti, 
kteří studují obor, který je táhl nejvíc. 

Tito vysokoškoláci také častěji udávají, 
že studium naplnilo jejich očekávání. 
Při výběru studijního zaměření je dobré 
promyslet svou motivaci, zvážit své před-
poklady pro vytipované obory a také se 
snažit získat o konkrétní podobě studia 
vyhlédnutého oboru co nejvíc informa-
cí. Víte, jaké předměty obsahuje studijní 
plán? Je součástí studia i odborná praxe? 
Jak se můžou absolventi uplatnit?

Pro nastupující prváky se na některých 
školách pořádají tzv. adaptační či sezna-
movací pobyty. Pokud budete mít tu mož-
nost, byla by velká škoda ji nevyužít. Na 
zpravidla vícedenní akci se budete moci 
potkat s budoucími spolužáky a poznat je 
i trochu jinak než jen skrz školní prostředí. 
Většinou se dozvíte různé podstatné infor-
mace, od spolužáků z vyšších ročníků čas-
to i ty neformální (třeba doporučení, které 
volitelné předměty stojí za pozornost).

Pro leckoho z  čerstvých studentů není 
snadné proniknout do způsobu organizace 
studia. Dobré je nečekat, až se k vám po-
třebné informace dostanou, ale aktivně je 
vyhledávat. Třeba si co nejdříve zjistit, jak 
se zapisují předměty a co musíte splnit pro 
postup do dalšího semestru či ročníku. Po-
moci by vám mohly webové stránky školy, 
různé nástěnky, studijní oddělení i vzájem-
ná výměna informací se spolužáky.

Velmi důležitá dovednost na vysoké 
škole je, jak už víme, umění dobře plá-

novat a využívat čas: dokázat se v pra-
vou chvíli zabrat do učení, ale umět 
i odpočívat a užívat si studentského ži-
vota. Soustředit se na to nové, co vyso-
ká škola přináší, a zároveň nezapomínat 
na to, co jsme nechali doma. Zkrátka 
přemýšlet o  svých prioritách a  hledat 
mezi nimi potřebnou rovnováhu.

Pokud vás snad cesta za studiem zaved-
la do neznámého města, kde se zatím 
necítíte moc dobře, nebo byste rádi 
zajímavě naplnili nevyužitý čas, nezů-
stávejte sami. Můžete se třeba zapojit 
do činnosti některého z roverských vy-
sokoškolských kmenů, které v několika 
univerzitních městech fungují.

A nakonec jako malá inspirace jedna rada 
– nejen pro všechny nastupující vysoko-
školáky – ze začátku minulého století: 
„Ti nejmladší, kteří teprve počínají rozpí-
nat křídla k rozletu, nechť nezapomenou, 
že iluse, jež o studentském životě mladé hla-
vy činí, jsou mnohem krásnější než skuteč-
nost sama. Rozčarování přichází příliš brzy 
i příliš pozdě. Prožít plně a dokonale život 
studentský jest jedním z  nejtěžších úkolů 
studentství.“ (R. Wolf, 1912)

Ať se vám v tom daří! 

Barbora Váchová – Čára (2? let), 
Olomouc/Frýdek-Místek

Foto: Jakub Pejcal – Boby

 INZERCE

Ve svém životě proneseme spoustu blábolů, 
přebreptů či nesmyslů. Ba dokonce někteří 
básníci a spisovatelé povýšili nesmysl, blábol 
na umění v takzvaných nonsensových 
dílech, která se odborně nazývají nonsen-
sová literatura (z latinského slova nonsens = 
nesmysl). 
Efko společně s Ivanem Mládkem pro Vás 
vytvořilo hru BLÁBOL (nesmysl, nonsens), 
jejímž účelem je pobavit, rozesmát a soutěžit 
při skládání nesmyslných souvětí.www.e o.cz

puzzle, společenské hry
stavebnice ROTO

Igráček
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Vždycky jsem měl za to, že k pořádné 
zábavě patří i trochu toho pití. Uvolní 
to atmosféru, nastartuje zábavu. Mu-
sím se ti ale přiznat k něčemu, co mě už 
delší dobu trápí. Budeš jako moje vrba, 
jo? Ne že to někde vyšumíš!

Na jedný oslavě jsme taky takhle popí-
jeli, jak je koneckonců zvykem. Zábava 
byla skvělá. Potkal jsem tam parádní 
kočku, která shodou okolností chodí 
s mým kámošem. S  sebou ho ale ne-
měla, tak jsme se bavili spolu. Seděli 
jsme u baru, občas se zvali na sklenič-

ku a nabíralo to obrátky. Náš rozhovor 
byly stále víc jen takový lechtivý naráž-
ky, taky jsme se občas trochu pošťu-
chovali, různých dotyků přibývalo, až 

najednou koukám, že se líbáme. Bylo 
to bláznivý, ale nedalo se přestat. Nej-
horší je, že si vůbec nevzpomínám, že 

by se moje svědomí vzpíralo – asi bylo 
taky ožralý. Ani nevím, jak se to stalo, 
ale zanedlouho jsme spolu už byli u mě 
doma v pokoji a trochu nemotorně ze 
sebe strhávali oblečení.

Bohužel ráno přišlo vystřízlivění a mně 
došlo, co se stalo. Trvalo dlouho, než 
jsem byl schopný vůbec se tomu kama-
rádovi podívat do očí, a  ještě dýl, než 
jsme spolu zase začali mluvit. Obávám 
se, že to za tu vášnivou noc, ze který 
mám stejně jen mlhavý vzpomínky, 
fakt nestálo. 

MINIPŘÍBĚHY O LIDECH A JEJICH VZTAZÍCH

EVŽEN RADÍ

Nu, od patnácti je to legální, tak na co 
čekat? Taková nějaká atmosféra vlád-
la aspoň v naší třídě na střední škole. 
A  musím říct, že mě vcelku frustro-
vala – ještě v osmnácti jsem s nikým 
nechodil a  připadal si jako největší 
zpozdilec. Tak jsem se před ostatními 
radši tvářil, jako bych s tím měl zku-
šenosti už dávno a nestálo mi to ani 
za řeč: jsou přece mnohem důležitější 
věci! Škoda, že mi tehdy nějaký Evžen 
neprozradil, jak to ve skutečnosti je. 
Valná část spolužáků na tom byla sa-
mozřejmě podobně (asi i  proto mají 
úspěch fi lmy typu Prci, prci, prcičky 
– vyprávějí totiž o  nás). Tehdy jsem 
měl prostě dojem, že mi utíká něco 

zásadního, že jsem hrozně pozadu, 
že mi schází nějaká naprosto klíčová 
životní zkušenost, bez které se neobe-
jdu. Ze zpětného pohledu je mi jasné, 
že jsem vůbec neměl kam spěchat.

Bohužel jsem byl zbrklý (asi i  násled-
kem toho okolního tlaku ve třídě) 
a  využil jsem první příležitosti „na to 
vlítnout“, která se vyskytla. A rozhodně 
to nebylo to výstavní poprvé, o kterých 
člověk čítá v bravíčku. Není divu, ve vší 
unáhlenosti a nezkušenosti člověk snad-
no zapomene, že tu není s nějakým ná-
strojem, který mu způsobuje tělesnou 
rozkoš, ale že je s živým člověkem, kte-
rého je potřeba vnímat, kterého má na-

víc rád a o něhož mu přece především 
jde. S přítelkyní jsme se pak dohodli, že 
to jako zapomeneme a začneme znovu 
a pomaleji. S úžasem jsem pak zjistil, co 
všechno existuje – že se s druhým můžu 
třeba dlouho jenom docela cudně hla-
dit, a prožitek je tisíckrát silnější než to 
trapné, zbrklé poprvé. A navíc, že síla 
prožitku zdaleka nezáleží jenom na tom 
právě se odehrávajícím fyzickém ději, 
ale že má velký vliv také samotný vztah: 
jak velká důvěra mezi námi je, jak moc 
si vzájemně vážíme jeden druhého, jak 
dokážeme odhlédnout od sebe a myslet 
na partnera. To všechno se učím doteď. 
A  je mi čím dál jasnější, že učit se to 
nikdy nepřestanu.

V KOLIKA LETECH JE NORMÁLNÍ ZAČÍT SE SEXEM?

EVŽEN RÁD PIVKO…

Nová rubrika o vztazích, lásce, našem těle a všemožných problémech v této oblasti se objevu-
jících pokračuje druhým dílem. Evžen je sice zkušený mazák, stejně si ale moc netroufá přímo 

někomu udílet rady do života. Spíše vypráví své (a vcelku bez uzardění občas i cizí) zážitky 
a zamýšlí se nad nimi. Doufejme, že někoho z čtenářů aspoň pobaví, když už třeba nepomůže.

Seděli jsme u baru, 
občas se zvali na skleničku 

a nabíralo to obrátky… 

„
“
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Nelze si nevšimnout, že z obchodu mizí 
klasické „Edisonovy“ žárovky. Nejedná se 
o kampaň ekologů, kteří by je vykupova-
li, aby tak znemožnili zbytečnému plýt-
vání. Jedná se o jedno z mnoha opatření, 
na kterých se dohodly státy EU a která 
mají za účel snížit energetický apetit celé 
EU. A nejsme v tom sami. Podobný zá-
kaz platí či je plánován např. v Argentině, 
Kanadě či Číně. Úsporné zářivky či LED 
světla potřebují čtyřikrát méně energie 
a vydrží mnohonásobně déle.

K většině elektrických spotřebičů v obcho-
dech je přiložena informace o jejich spo-
třebě a  energetické třídě. Světýlka stand-
by u  televizí a  dalších zařízeních musejí 
snížit svou spotřebu na čtvrtinu. Všechno 
to jsou to opatření, která mají zmírnit 
ohromný apetit lidstva po levné energii.

Ročně se na planetě spálí 7 miliard tun 
uhlí, na každého obyvatele tak připa-
dá ročně jedna tuna uhlí a  cca 700 kg 
ropy. Množství spálených fosilních paliv 
stále stoupá a i s tím stoupá ničení kra-
jiny těžbou, množství zdraví škodlivých 
látek a  také podíl skleníkových plynů 
v  atmosféře, které způsobují globální 
změny klimatu. Fosilní paliva pohání 
prakticky většinu našeho průmyslového 
světa – používáme je na výrobu elektři-
ny, na vytápění i na pohon dopravních 
prostředků. Státy Evropské unie se před 
několika lety shodly na tom, že je třeba 
emise skleníkových plynů (nejdůležitější 
jsou oxid uhličitý a metan) snížit do roku 
2020 o 20–30 % a do roku 2050 o více 
než 80 %. Což znamená velmi razantně 
omezit spalování právě fosilních paliv.

Tyto cíle nemají pouze ekologické, ale 
i ekonomické a bezpečnostní důvody. Za 
ropu a  plyn vydáváme stále více peněz 
a snaha zajistit si dostatek fosilních zdro-
jů bývá také zdrojem konfl iktů či válek.

Říká se, že nejekologičtějším zdrojem 
energie je energie, kterou nepotřebu-
jeme. A právě úspory a účinné využití 
energií hrají velmi důležitou roli v tom, 
jakým způsobem se snažíme omezit 
naši fosilní závislost. Tak jak postupuje 
vědecké a  technické poznání, mění se 
i pravidla pro nové výrobky.

Mezi největší žrouty energie patří bu-
dovy. Je třeba je vytápět, chladit v nich 
a  svítit. Politici na evropské úrovni se 
shodli, že by se kolem roku 2020 měly 
stavět už jen budovy, které budou mít 
prakticky nulové nároky na dodávky 
energie. Dostatečným zateplením, mo-
derním větráním i architekturou se sní-
ží spotřeba energií na minimum a i to 
minimum se vyrobí pomocí obnovi-
telných zdrojů energie. Podobný vývoj 
čeká např. i  automobily. Během deseti 
let by se měla prodávat v  EU osob-
ní auta se spotřebou průměrně kolem 
3 litrů, v současnosti je to něco kolem 
5,5 litrů.

Zpřísňují se také pravidla pro provoz to-
váren a elektráren. Tzv. energetické štítky 
najdete nově i např. u oken, klimatiza-
ce či celých domů. Zároveň však se pro 
výrobce zpřísňují i závazné normy, takže 
např. na konci tohoto roku se již v ob-
chodech nesmí objevit lednička v kate-
gorii B. Nenechte se tedy zmást, pokud 
chcete ušetřit peníze a životní prostředí, 
je třeba koupit A+ či A++, obyčejná 
„áčka“ už jsou nejhorší na trhu.

Nejde o  to, že bychom měli přestat 
spotřebovávat elektřinu, přestat topit 
či cestovat. Spíše se má energie využívat 
mnohem chytřeji, nemělo by se jí plýt-
vat a měly by se používat nejmodernější 
úsporné technologie. Lehko se o  tom 
všem mluví, těžko dělá. Majitelé uhel-
ných elektráren, uhelní baroni či rafi né-

rie o  tom neradi slyší a dobrovolně se 
jim své zisky omezovat nechce.

Zároveň je třeba změnit myšlení a po-
stupy v mnoha oborech. Třeba ve sta-
vebnictví. Podobně jako školská refor-
ma je závislá na tom, že ji budou umět 
učitelé uskutečnit a  že se to budoucí 
pedagogové naučí na univerzitě, tak 
v  oblasti stavebnictví je potřeba, aby 
stavaři a architekti uměli a chtěli stavět 
ekologicky. Technický problém to není 
– v  Rakousku již stojí tisíce ekologic-
kých (tzv. pasivních domů), u nás jsou 
to zatím jen desítky.

Samozřejmě i osobní životní styl – ko-
lik kdo jezdí autem, jaké spotřebiče si 
kupuje či čím a  jak moc topí – může 
hodně ovlivnit spotřebu energie. Inspi-
race ke změně se dá nalézt na stránkách 
uhlíkové kalkulačky: http://kalkulacka.
zmenaklimatu.cz, kde si můžete změřit 
osobní uhlíkovou stopu a  dozvědět se 
o tom, jak je možné ji zmenšit. 

Jiří Jeřábek (31 let), Varšava
autor vystudoval humanitní environ-

mentalistiku a pracuje pro Greenpeace 
jako koordinátor klimatické kampaně 

ve střední a východní Evropě

Foto:

ANEB JAK SVĚT SPOŘÍ ENERGII

KOLIK EKOLOGŮ JE TŘEBA 
NA VÝMĚNU ŽÁROVKY

Kde se dozvíte více: 

O pasivních domech:
www.pasivnidomy.cz

Dobré a rozsáhlé zpravodajství 
o zelených technologiích:

www.nazeleno.cz 

Databáze ekologických 
spotřebičů:

www.uspornespotrebice.cz

Administrator
Textová bublina
"Foto:" prosím smazat, žádná fotka tu přece není
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Magické vily 
Františka Bílka

Chýnov a  Praha – dvě místa spojená 
přítomností domů, které promeditoval 
a procítil, postavil a vyzdobil univerzální 
umělec a pozoruhodný myslitel Franti-
šek Bílek (1872–1941). Chcete-li se se-
tkat s uměním, v němž se protínají origi-
nální nápad, osobitá fi losofi e a řemeslné 
mistrovství, vydejte se do Chýnova u Tá-
bora či do Mickiewiczovy ulice na Praze 
6 kousek od stanice metra Hradčanská. 
Vily, umělecká díla sama o sobě, ukrýva-
jí Bílkovy obrazy, sochy, nábytek i užité 
umění, vše spojené umělcovým odušev-
nělým, mystickým rukopisem, a  také 
mnoho zajímavých informací o českém 
umění a  kulturním životě na sklonku 
19. a v prvních desetiletích 20. století.

Cesta do Indie, z níž se 
nevrátíme stejní

Cesta do Indie je jedno z  vrcholných 
děl britské prózy 20. století – poklad, 
o němž se v českých školách nejspíš ne-
dozvíte. E. M. Forster napsal strhující 
příběh o  možnosti porozumění mezi 
různými kulturami, síle přátelství i osu-
dových selháních mezilidské komunika-
ce. Jsme ve 20. letech 20. století: v Indii 

sílí hnutí za nezávislost, ale země je stále 
pod koloniální nadvládou Británie. Uči-
tel Fielding, pokrokový Brit, se setkává 
s doktorem Azizem, indickým muslim-
ským lékařem. Do počátků něčeho, co 
mohlo být velkým přátelstvím napříč 
dvěma civilizacemi a  náboženstvími, 
ale osudově zasáhne výlet do prastarých 
skalních jeskyní – doktor Aziz je obvi-
něn z pokusu o znásilnění mladé britské 
dívky Adély a roztáčí se kolo zmanipulo-

vaného soudního procesu. Co se vlastně 
v jeskyních stalo? Podpoří Fielding svého 
přítele proti svému vlastnímu národu? 
Bude Aziz odsouzen? To už si musí kaž-
dý z nás přečíst a promyslet sám…

Nebe nad Berlínem

Ještě než padla Berlínská zeď, spatřil 
světlo světa vskutku andělský fi lm. A to 
nejen proto, že hlavní hrdinové jsou 
andělé, z  nichž jeden se rozhodne své 
„andělskosti“ vzdát. Kdyby pro nic jiné-
ho, tak alespoň pro jednu z nejhezčích 
fi lmových scén vůbec, totiž tu odehrá-

vající se v ohromné knihovně, ve které 
andělé Damiel a Cassiel slyší myšlenky 
všech přítomných. Ti všichni hleda-
jí stejně jako my smysl svého konání 
a  svých příštích kroků a  také někoho, 
s kým by to všechno mohli sdílet. Da-
mielovi, který sestoupil na zem, se to 
podaří – nalezne cirkusačku Marion 
a naváže s ní vztah. Nu, rozhodně si toto 

kultovní dílo, které je Wendersovou po-
ctou velkým fi lmařům, nenechte ujít. 

(J.)

KLASIKA MOŽNÁ ZNÁMÁ, MOŽNÁ NEZNÁMÁ, URČITĚ VŠAK ZAJÍMAVÁ

KULTURNÍ STŘÍPKY

Volné letní dny mohou být báječnou příležitostí, jak se seznámit s klasikou, 
která může být na uspěchané dny školního roku příliš rozsáhlá nebo náročná na vstřebání. 

Kdo si ale najde čas a trpělivost, bude po zásluze odměněn ;).

www.ghmp.cz – Stálé expozice

FORSTER, Edward Morgan. 
Cesta do Indie. 

Přeložil Josef Schwarz. 
Praha: Knižní klub, 2008.

Nebe nad Berlínem / Der Himmel 
über Berlin. Wim Wenders 

(NSR/Francie), 1987, 127 min.

Administrator
Textová bublina
prosím, doplnit ještě podpis (jpp)
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Letní filmová škola

Vlídné město plné památek a zajíma-
vých lidí, výstavy, koncerty, diskuze, 
workshopy a především hodiny fi lmů, 
nových i historických, klasických i za-
padlých, ze všech koutů světa – to vše 
už po třicáté sedmé nabízí Letní fi lmo-
vá škola Uherské Hradiště. Letos nás 
k  cestě do zlínského kraje může zlá-
kat např. bosenský hudebník a režisér 
Emir Kusturica, který přijede i se svým 
No Smoking Orchestra, přehlídka ru-
munské kinematografi e či tradiční 
projekce němých fi lmů se současnou 
živou hudbou.

(jpp)

Rennjo

Jemný a něžný příběh vypráví o chlap-
ci Hoteimaruovi, ze kterého se později 
stane mnich Hotei a  ještě později vě-
hlasný kazatel Rennjo. Hoteimaru pro-
žívá dětství v chudobě, ale přesto je to 
období, do kterého vstupuju láska, přá-
telství a víra. Ačkoliv Japonsko 15. sto-
letí zmítají nepokoje a války, Rennjo je 
ve svém konání vytrvalý a statečný. Za 
tím vším stojí víra ve slova maminky, 
se kterou se v dětství musel rozloučit… 
Kniha má nádhernou grafi ckou úpravu 
a citlivé ilustrace Kateřiny Šachové. Už 
kvůli nim stojí za to, aby byla na nějaký 
čas ve vašich sluncem ohřátých rukách. 

Zimní bitva

Jean-Claude Mourlevat dokázal husar-
ský kousek. Podařilo se mu totiž zpro-
středkovat tematiku totality mladým 
čtenářům. Ale nenechte se mýlit, pří-
běh je napínavý a  zajímavý, i  když už 
k nim nepatříte.

Přítelkyně Milena s Helenou se jedno-
ho večera za zvláštních okolností sezná-
mí se dvěma mladíky – s Bartolomeem 
a  Milošem. Ačkoliv jim situace příliš 
nedopřává, stanou se přáteli a  rozhod-
nou se nebýt dál mlčenliví vůči panují-
címu nepřátelskému režimu. Uprchnou 
z  ústavu, ve kterém se mají vzdělávat, 
a začnou je pronásledovat člověkopsi.

Příběh dál nabírá obrátky a  stává se 
dobrodružnějším, čím více jsou hlavní 

hrdinové stateční. Pouta, která mezi po-
stavami vzniknou, je netáhnou k zemi, 
spíše naopak – dodávají jim odvahu 
k činům. A vše se tak nápadně podobá 
situaci, kterou jako Středoevropané tak 
dobře známe… Jak už je v nakladatel-
ství Baobab zvykem, i  tato kniha má 
skvělou grafi ckou úpravu a  perfektní 
ilustrace Juraje Horvátha.

(J.)

Itálie novým pohledem

Bezprostřední a  legrační dětské eseje 
načichlé italským temperamentem, ve 
kterých tušíte spalující středomořské 
slunce, prašné cesty a rozpadlé chatr-
če chudinských čtvrtí, moře a  roz-
dováděný smích. Očima dětí vidíme 
například rivalitu mezi vyprahlým 
jihem a okázalým severem země nebo 
život pod nadvládou Berlusconiho 
a také mafi e, která ovlivňuje jak jejich 
život ve škole, tak například přístup 
k lékaři. 

(P.)

Foto: archiv LFŠ

AKTUÁLNÍ NÁPADY NA LETNÍ ČETBU A FILMOVÝ FESTIVAL

KULTURNÍ STŘÍPKY

Nejen koupalištěm, zmrzlinou, tábory a brigádami měl by být v červenci a srpnu člověk živ – 
Kmen přináší neodolatelné tipy na barevné umělecké zážitky plné energie.

www.lfs.cz

HIROJUKI, Icuki. 
Rennjo. Praha: Baobab, 2008.

MOURLEVAT, Jean-Claude. 
Zimní bitva. 

Praha: Baobab, 2008.

Já to doufejme nějak zmáknu.
60 slohových prací neapolských 
dětí připravil k vydání Marcello 

D`Orta. Praha: Baobab, 
edice Mi.Mo, 2009.

Aki Kaurismäki coby host letošní LFŠ



Dohoda o provedení práce 
(DPP)

Rozsah práce sjednaný v dohodě o prove-
dení práce nesmí být u stejného zaměstna-
vatele větší než 150 hodin v kalendářním 
roce (ne tedy 100 hodin, jak bylo v člán-
ku uvedeno). Do tohoto rozsahu se zapo-
čítává i doba práce na základě jiné dohody 
pro stejného zaměstnavatele ve stejném 
roce! Je možné uzavřít jednu dohodu 
o  provedení práce v  rozsahu 150 hodin 
za rok nebo několik dohod v jednom ka-
lendářním roce opakovaně, aniž by jejich 
celkový rozsah překročil uvedených 150 
hodin. Vzhledem k  tomu, že Zákoník 
práce hovoří o „stejném zaměstnavateli“, 
je možné uzavřít další dohody o provede-

ní práce i s jinými zaměstnavateli, ovšem 
za respektování podmínky časového ome-
zení 150 hodinami u každého z nich.

Dohoda o pracovní činnosti 
(DPČ)

Rozsah práce, na který se dohoda uzaví-
rá, může na rozdíl od DPP překročit 150 
hodin v  roce pro jednoho zaměstnavate-
le. Nelze však vykonávat práci v  rozsahu 
překračujícím polovinu stanovené týden-
ní pracovní doby – tzn. 20 hodin týdně 
(oproti 40 hodinám uvedeným ve článku). 
Sociální pojistné z DPČ odvádí zaměstna-
vatel stejně jako u „klasického“ pracovního 
poměru. Výjimkou je krátkodobé zaměst-

nání (netrvalo déle než 14 dnů) a zaměst-
nání malého rozsahu, jehož sjednaná část-
ka příjmu je nižší než 2 000 korun nebo 
není sjednána vůbec – v  tom případě se 
pojistné neplatí. O vzniku účasti zaměst-
nance na zdravotním pojištění rozhoduje 
v  případě DPČ výhradně výše hrubého 
příjmu za období kalendářního měsíce. 
Od ledna 2009 se z DPČ s příjmem ne-
přesahujícím v kalendářním měsíci částku 
1 999 Kč zdravotní pojistné neodvádí.

Tímto bych chtěla poděkovat pozornému 
čtenáři Martinu Šromovi, který na chyby 
upozornil, a omluvit se všem čtenářům za 
vzniklou dezinformaci. Přeji krásné léto! 

Petra Čtrnáctá – Šamanka (.. let), Praha

OPRAVA ČLÁNKU „BRIGÁDY“ Z ROVERSKÉHO KMENE 10/10 (STR. 45)

BRIGÁDY: CO JE TŘEBA PŘED LÉTEM UPŘESNIT

Skautská klapka
Fesťák krátkých amatérských filmů
Natočte přes léto krátký amatérský film a přijeďte se 
s ním pochlubit! 
Přihlásit se můžete do konce července na emailu 
Klapka2011@gmail.com.

Termín:Termín: 30. 9.–1. 10. 2011 
(přihlášky ale do konce července!)
Místo:Místo: Příbor

www.junak-pribor.wz.cz/klapka

Napříč Prahou – Přes tři jezy
Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je tradičním 
pražským vodáckým závodem s historií sahající až do 
roku 1939. Trať závodu je dlouhá asi 6,5 říčních kilo-
metrů se startem na Císařské louce (nad Železničním 
mostem) a s cílem na ostrově Štvanice.

Termín: Termín: 28. září 2011

http://3jezy.skauting.cz

Den s Johankou z Rožmitálu
Tradiční velkolepá akce, kde se setkávají historické 
slavnosti s kulturní tvorbou všeho druhu – diva-
dlo,hudba,tanec i výstavy výtvarných děl. Děti a mlá-
dež i s rodiči budou mít možnost seznámit se během 
celého dne s historickými reáliemi zábavnou formou 
divadla, hudby, her a řemesel. Pro děti je program 
koncentrován dopoledne, dopoledne až do večera pak 
šermířské vystoupení a divadlo.

Termín:Termín: 25. 6. 2011

http://krizovatka.skaut.cz/databaze/akce-ostatni/

VLK Lyra
Květiny i lidská duše tančí každá jiný tanec. (Orko)

Lyra je dívčí vůdcovský lesní kurz. Jeho zaměření je 
především vedení a výchova v oddíle, práce v týmu, 
vztah k životnímu prostředí, osobní růst a dívčí skau-
ting. Mimo to ještě otázky týkající se ženství a žen-
ské spirituality. Chybět nebude ani radost z pohybu.

Termíny:Termíny:

20. 8.–30. 8. 2011 (letní běh)
07. 10.–9. 10. 2011 (podzimní víkend)
17. 11.–20. 11. 2011 (závěrečný víkend)

http://lyra-vlk.webnode.cz

POZVÁNKY
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Administrator
Textová bublina
25 let

Administrator
Textová bublina
Kolem pomlčky by správně měla být mezera (spojuje vícemístná data, a v tom případě pravidla pravopisu radí mezeru).

Administrator
Textová bublina
Možná radši "28. 9. 2011", ať je to jednotné s ostatními daty.

Administrator
Textová bublina
Do titulku stačí jenom "Přes tři jezy", ať se ten dlouhý název neopakuje.

Administrator
Textová bublina
Tady chybí mezera.

Administrator
Textová bublina
Tady chybí mezera.

Administrator
Textová bublina
Prosím smazat závěrečné lomítko.

Administrator
Textová bublina
Mezera kolem pomlčky.

Administrator
Textová bublina
Smazat nulu - "7. 10."

Administrator
Textová bublina
Mezera kolem pomlčky.

Administrator
Textová bublina
Mezera kolem pomlčky.
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V  době podzimních i  jarních plískanic 
a  sychravých zimních dnů je samozřej-
mé, že lidé mají chuť se trochu pobavit: 
odreagovat se od všednosti běžných sta-
rostí a prodloužit si zábavu déle do noci, 
když jsou zimní dny tak zoufale krátké. 
Proto v  zimních měsících kdysi dávno 
vznikla plesová sezóna. Lidé se vždy rádi 
družili a přátelili, a když k tomu byla ješ-
tě dobrá muzika a nějaké to občerstvení, 
šel ochotně každý. Ne všichni mají v lás-
ce společenský tanec, leč i pro ně existují 
možnosti, jak protancovat střevíce.

Pokud tedy nepatříte právě k  fanouš-
kům nacpaného sálu v kulturním domě, 
a  přitom se chcete královsky pobavit 
a užít si radost z tance, čtěte směle dál. 
Co na tom, že zima už je dávno pryč 
– pojďme si aspoň na plesovou sezónu 
zavzpomínat trochu jinýma očima.

Società  di Danza

Kdo by se někdy nechtěl cítit jako sestry 
Bennetovy, když jdou v románu Pýcha 
a  předsudek na svůj první taneční bál? 
Kdo aspoň jednou při průchodu ta-
nečním sálem v některém zámku neza-
toužil obtančit ho po obvodu svižným 
valčíkem? Kdo si aspoň jednou nepřál 
mít na sobě nádherné šaty a cítit se tak 
jako princ či princezna?

Skupina takových milovníků tance 
19. století se jmenuje Società di Danza. 
Na jejích akcích se setkáte hlavně s čtve-
rylkou, mazurkou, polkou, waltzem 
a country tanci. Ale ne tak, jak je zná-
te z dnešních škol společenského tance: 
tancují se přesně jako za dob, kdy vznik-
ly! Vše je tedy honosné a vznešené a žád-
né intimnější dotyky nejsou povoleny, 
takže lze spatřit pouze jemné náznaky 
ukrývající rozbouřené city. Samozřejmě 
ke všemu patří také skvostné šaty a vy-

brané prostředí. U  nás skupina působí 
v Praze, Liberci a Českém Krumlově.

Taneční kavárny

V  Česku existuje nespočet tanečních 
škol, kde se vyučují společenské i mo-
derní tance od jazzových po breakdan-
ce. Pro ty, kdo se na to necítí, jsou tu 
i další možnosti, jak dát svému zaujetí 
pro tanec průchod: taneční kavárny. Jak 
už název napovídá, člověka v nich čeká 
nejen lahodné jídlo a pití, ale i povyra-
žení na parketu. Styl tanců pak záleží 
na konkrétním druhu denního progra-
mu a charakteru kavárny. Kromě Brna 
a Prahy, na které tu najdete odkazy pří-
mo, jsou podobné podniky jistě i ve va-
šem okolí – stačí se jen porozhlédnout 
a  maličko zapátrat. Skutečný zážitek 
budete mít jedině tehdy, když budete 
tančit, jako by se nikdo nedíval!

Lada Matyášová – Laduš (22 let), 
Šumperk

REKAPITULACE

Když noc hvězdami rozkvete
a jasmín voní po okolí,
otázka tichá trošku bolí:
co ve mně zbylo z dítěte?

Kde jsou sny plné bělásků?
A sotva dneska připomene
pohádky vtisklé do kamene
hladkost bílého oblázku.

Počítám: Zbyl strach po setmění,
když pokojem se plíží stíny,
povystrčit nos zpod peřiny.
Vlasy dál lační po hlazení.

I v dešti ještě vídám duhu.
Hledám, jak v mracích kůň se vzpíná.
I když přibylo letokruhů,
jsem jinak stejná, stejně jiná. 

(Helena Kovalová – Mamut, 
Polibek múzy 2003, 

1. místo v kategorii Poezie) 

CO NÁM PŘIŠLO DO REDAKCE

HYDE PARK

Società   di Danza 
v České republice: 

www.societadidanza.it/
homepraga.html

Kavárna taneční školy Dynamic 
(Zábrdovická 2, Brno): 

www.tsdynamic.cz

Taneční kavárna a cukrárna 
v Radiopaláci (Vinohradská 40, 

Praha): www.tsadpraha.cz

Máte se i vy o co podělit? 

Zažili jste výjimečnou víken-
dovku, chcete upozornit na za-
jímavý projekt vašeho rover-

ského kmene nebo máte šuplík 
plný inspirativních povídek? 

Na vaše příspěvky 
do Hyde parku se těšíme 

na mailu 

kmen@skaut.cz

VÝSLEDKY:

OKURKOVÝ SALÁT

Ingredience: 1 zakysaná smetana, 1 okurka, sůl, pepř

Postup: Okurku nastrouháme, zalijeme smetanou, osolíme, opepříme 
a zamícháme.

Administrator
Textová bublina
Tady jsou dvě mezery, jednu prosím smazat.
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