říjen 1999 − 30Kč

Roverský
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Tak tady přilétá hlavní hrdina. Alfréd vždy toužil žít v takovém stromě
s mohutným kmenem a rozložitou korunou. Až nyní se opravdu
dočkal.
Alfréd je ztělesněním bystrosti, je to chlapík v nejlepších letech. Běhá
jako čečetka, jen tak se nezastaví.

To Klotylda, která se vždy jen tak naoko rozzlobí, když jí Alfréd osloví
„Kló)o“, je děvče mírné, hotová holubičí povaha. Avšak na Fredyho,
jak zas ona na oplátku říká Alfrédovi, nedá dopustit. A když létá vysoko v oblacích a naroste mu hřebínek, rychle jej stáhne zpátky na zem.

V nejvyšším patře větví bydlí sovy. Samy o sobě rády tvrdívají, že jsou
hotová ptačí aristokracie. V očích ostatních jsou to však spíše nedůvěřivé tetky samotářky, řídící se svým oblíbeným pořekadlem: „Když
ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.“

Případ sám pro sebe je strýček holub Emil. To býval cestovatel duší i
tělem, létal jak postřelený a dostal se i do takových končin, kam nikdo
jiný z našeho stromu nezapoutal. Až vysoký věk a důchod mu přistřihl
křídla. Dnes je z něj usedlý listonoš, hopsající z větve na větev, a kdekdo o něm tvrdívá, že vyprávění o všem, co ve světě prožil, je už jen
jeho smutná labutí píseň.

Ještě na jednoho nájemníka nezapomeňme. Mám na mysli vránu
Přemka. Ten je mezi těmi velikými bezkřídlými bytostmi s měkkým
zobákem, kterým strýček Emil říká lidé, vůbec nejoblíbenější. Přemek
je totiž už od svého vylíhnutí bílý jako čerstvě napadaný sníh. A to je
rarita. Přemek je ryzí praktik - všechno ví, na všechno má odpově7 a
radu.

Začínáme...
Sedím nad prázdným papírem... přesněji před prázdným monitorem, kde bliká jen ta malá
potvora - kurzor, a hloubám, jaká moudra napsat do předmluvy k prvnímu číslu nového ročníku Kmene. Mít tak v ruce tužku, už by byla patřičně okousaná, do klávesnice hryzat nebudu.
Vida, jak nás moderní technologie omezují. Před léty by nepokojný přetlak odnesla tužka, dnes
nedobré rozpoložení a nervozitu jen uměle zasuneme kamsi do svého nitra.
Leč nechejme planého žvanění a vra)me se k časopisu. První a zásadní zvěst zní: Roverský kmen
bude jiný než ve dvou minulých ročnících. Ano, právě jste totiž otevřeli prototyp, první model
či vzor, jak by mohlo pět letošních čísel Kmene vypadat. „Mohlo“ píši proto, že nejvíce na vás,
vážení čtenáři, záleží, jaká bude výsledná podoba našeho časopisu. V tomto směru opravdu společně sedíme nad nepopsaným papírem či před prázdným monitorem.
Kolem Kmene sice stačila vzniknout útlá vrstvička ochotných spolupracovníků, s jejichž příspěvky se můžete setkat již v tomto čísle, to však zdaleka nestačí. Proto, aby se z Kmene stal skutečně živý časopis všech roverů a rangers, který bude zdrojem zkušeností, informací a místem
pro výměnu názorů, potřebujeme vás všechny. Záleží vskutku jen na nás, čtenářích Kmene - a je
nás přes tři tisíce - jak se nám podaří naplnit naše nejlepší představy o správném a přínosném
roverském časopise. S novým ročníkem se tak otevírá nová příležitost zejména pro ty, kteří do
redakce ještě nenapsali. Zveme ke spolupráci všechny.
Stojíme o každou připomínku, o jakýkoliv námět, nápad a hlavně - o zajímavé příspěvky
(a také fotografie). Můžeš-li cokoliv z jmenovaného poskytnout, neváhej ani na okamžik,
vezmi tužku do ruky a piš na adresu Tiskového a distribučního centra Junáka (najdeš ji
v tiráži) nebo na e-mail: kmen@junak.cz. Jak jednoduché!
Následující stránky pak přijmi jako první inspiraci. Najdeš na nich postřehy z dobročinné akce
plzeňských roverů, která vynesla přes sto šedesát tisíc korun Nadaci pro transplantaci kostní
dřeně a Edyho zamyšlení nad tím, zda jsme záhadná generace. Pozornosti by ti neměl ujít rozhovor se Zetem, jeden z mála a snad teprve druhý, který poskytnul, a také tajemné čtení o roverském kmeni „Kel“ z Prahy. Zavádíme též novou rubriku „téma“. Oslovili jsme tři osoby, které
mají co povědět k vlastenectví - bývalého politického vězně a starostu Junáka Antonína Suma,
zahraničního zpravodaje ÚRJ Pavla Trantinu - Goblina a studenta politologie. Všem jsme položili dvě otázky k tématu, v žádném ze tří příspěvků se však jasných odpovědí na ně nedočtete.
Můžete napsat, jak byste odpověděli vy. A tady jsou zmíněné otázky: Cítí mladí lidé vlastenectví či národní hrdost? A mají vůbec takové hodnoty smysl i v dnešní době? Nová je také soutěž
pro roverské kmeny, hledejte ji za povídáním o blížícím se roverském Mootu v Mexiku.
Do prosincového čísla pak například chystáme čtení o roverských amatérských divadlech nebo
o zákonech týkajících se ochrany životního prostředí a chráněných území.
Milí čtenáři a příznivci Roverského kmene, jste na konci úvodníku, otočte list. Vítejte a...
... jako doma.
Daniel Friš - Mimi
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Nezapomínejme
Roverský Kmen vstupuje již do svého třetího roku – je to moc nebo málo?
„Moc“ je v tom, co tento nový časopis za tak krátkou dobu stačil dosáhnout a udělat –
s omezenými prostředky, v nových začátcích, na nevyzkoušených cestách. „Málo“ proti
tomu bylo charakterizováno počtem roverů – dívek i chlapců – jež stačil oslovit, ač jeho
úroveň je – viděno skautsky – výborná; málo bylo také témat, která byla podchycena a
rozebírána, a také v okruhu pisatelů – nebo spisovatelů, jimž dobrý návod do vínku
napsal bratr Zapletal v Liberci. Uděláme-li tedy výslednou bilanci (nebo se o to alespoň
nezaujatě pokusíme), musíme nutně dospět k závěru, že se Kmen ve svých prvních
letech zaběhl dobře a že má všechny předpoklady, aby se rozbíhal dál, více a šíře. Je to
potřebné, především v dnešní době, u nás doma i pro náš dobrý start do (skautské)
Evropy.
Naše skautská historie byla úzce spojena se jmény Lorda Badena-Powella, Lady BadenPowellové i Antonína B. Svojsíka, jež jsou skautkám i skautům stejně svatá, jako je
(nebo by měla být?) historie naší vlastní země, České republiky, i ti velikáni, jenž naše
dějiny po více než tisíc let utvářeli. V naší současné době totiž – a to mnohé mrzí – se
po euforii roku 1989 vyskytují problémy, které napadají nebo i kazí naše postavení
v moderní evropské rodině a jež především narušují a ovlivňují naši náladu a třeba i perspektivy.
Otázka tedy zní: musí tomu tak být právě i ve skautingu? Není tomu tak třeba tím, že
zapomínáme, čím skutečně skauting byl a má být? Že vyznáváme jen technokratická,
ekonomická a manažerská hesla s vidinou materiální prosperity – a zapomínáme na
křes)anské zásady soužití, jako je třeba láska k bližnímu, pochopení, tolerance, humanita, nezištná vzájemná pomoc, sebevýchova a odříkání, poctivost, pochopení pro potřeby
a zvláš) strádání druhého, důvěra i důvěryhodnost, pokora i trpělivost? Nemůžeme zde
vyjmout ani lásku k Boží přírodě a tvorům na této Zemi, ani život v pravdě.
Dívky i hoši – tedy skautky a skauti, členové roverského kmene své recepty mají a znají:
u všech je to skautský zákon a slib, u většiny je to Bible. Jde jen o to, aby psaná moudrá slova se stala činy, aby prostupovala děním, životem, aby zavazovala, aby sliby byly
plněny a závazky dodržovány.
Tedy stručně, abychom byli schopni a chtěli rychle, spontánně a upřímně něco udělat,
splnit, zařídit – než vyhledávat sáhodlouhé odůvodnění pro to, že to udělat nejde nebo
nemůžeme (či spíše nechceme), zamlžovat a podvádět. A není sám skauting návodem
i prostředkem a metodou na té čestné a dobré cestě?
Dovolte mně, prosím, vrátit se ještě trochu k historii. Ta nám totiž něco dává, něco ukazuje, k něčemu vybízí. V dobrém – tedy co máme sledovat, čeho si můžeme vážit, na co
můžeme být hrdí – nebo naopak nám ukazuje tu odvrácenou, špatnou stránku dění, věci
nebo osoby, jimž se máme zdaleka vyhýbat.
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U nás se v nedávných letech stalo módou medií (jak se říká různým veřejným sdělovacím prostředkům) na historii házet jen bláto a špínu, nebo ji zamlžovat a překrucovat
k potřebě obrazu vlastního. Tím víc pak na velikány – a) již kteréhokoliv oboru – najmě
pak na velké ženy a muže, kteří morálně ovlivnili svoji dobu i třeba další dění. Zde, myslím, je přednostní místo pro Vás, mladé skautky, skauty a rovery, aby sami znali a posoudili, jak nejlépe ovlivňovat a řídit výchovu a tedy i budoucnost ještě mladších než jsou
sami! V tomto se mně časopis Kmen moc líbí a může být dobrou a užitečnou pomůckou
i návodem! Podaří-li se Kmenu i Vám v tomto něco dobrého udělat, zasloužíte se o skauting i o národní historii.
A tak, v závěru, si dovoluji jen připomenout
některá z významných výročí, jež nás nyní
čekají a jež by neměla zůstat opomenuta a
nevyužita. Třeba:
Na pražské Staroměstské
17. listopad 1999 (60. výročí) – zavření
radnici
vysokých škol a s tím spojené perzekuce
studentů, navazující na začátek II. světové
probíhá do 30. 10. 1999
války v prvních dnech září 1939 a hrdinnou
výstava
epopej našich bojovníků v zahraničí i doma
a na II. odboj v době války
květen 2000 (55. výročí) – konec II. světové
války, České národní povstání jako vyvrcholení II. odboje, krátká epocha quasidemokracie do r. 1948 a začátek komunistické
zvůle (nejen od února 1948)
27. červen 2000 (50. výročí) – poprava dr.
Milady Horákové v r. 1949, Den politických
vězňů (i skautů)

Rok 1989 očima
fotografů

Prosím i Vás – nezapomínejte!
Děkuje Antonín Sum, 30.8.1999
Antonín Sum (*1919), JUDr., CSc., vystudoval práva na UK v Praze. Účastník domácího
odboje a Pražského povstání. Pracoval na předsednictvu vlády (1946), v letech 1947 - 1949
na Ministerstvu zahraničních věcí jako osobní tajemník ministra Jana Masaryka. V roce
1949 zatčen, svědek v procesu M. Horákové a odsouzen na 22 let. Po amnestii v roce 1962
zaměstnán jako zedník a kominík. Březen 1969 - duben 1970 tajemník ÚV Národní Fronty
ČSSR, pak jeden z prvních odborníků na životní prostředí u nás. Překladatel i autor prací
o životním prostředí. Tlumočník z pěti jazyků. V roce 1968 zvolen starostou Českého
Junáka, svazu skautů a skautek, který v r. 1989 obnovil a zajistil členství v mezinárodním
skautském ústředí WOSM v Ženevě. Pracuje i v YMCA. Čestný předseda sdružení ČNP
v Českém svazu bojovníků za svobodu.
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Skauti – diplomaté ve službách své země
Obraz 1
„República Checa – Czech Republic – La République Tcheque“, zaznělo z reproduktorů a na velikém plátně zavlála symbolicky česká vlajka. Mezi ostatními členskými státy
Světové organizace skautského hnutí – WOSMu. Bylo 28.prosince 1998 po deváté večer,
v Chile, na 19. Světovém jamboree. A třiapadesát českých skautů zaburácelo své hurá,
aby se představili okolním třiceti tisícům „sourozenců“ v Aréně. Ta skutečná vlajka, kterou pevně třímal IQ z Velkých Popovic, se rozvlnila nad hlavami ostatních a všichni k ní
s hrdostí vzhlíželi.
Nebylo to poprvé a rozhodně ani naposledy. Když te7 prohlížím fotky českých účastníků z Jamboree, naše vlajka je možná na každé páté. V čele průvodu, na vlajkovém stožáru, u skupinového fota, v Aréně mezi desítkami ostatních z dalších zemí. Kdo by to
čekal od těch čtrnácti až osmnáctiletých „dětí“, takovou národní hrdost? Kdo by si
dokázal něco takového představit u nás doma, kráčet jen tak po ulici v zástupu na výpravu s vlajkou v čele? Kde se vzal ten silný pocit vlastenectví v každém z „našich“, tady
v latinskoamerickém prachu?
„A kde se to vlastně vzalo i v tobě“, ptám se v duchu sám sebe. „Proč jsi najednou tak
dojatý?“ Vracím se v duchu o čtyři roky nazpátek. Stáli jsme v Aréně na minulém
Jamboree v Holandsku a Češi nebyli oznamováni mezi členy světové skautské rodiny,
ale mezi těmi zeměmi, „kde skauting také existuje“. Tehdy jsem to těžce nesl a říkal jsem
si: „Počkejte za čtyři roky! Vrátíme se a uvidíte, jak budete mrkat na drát, jak se vám
ukážeme!“ Byla to výzva, setsakramentsky silný impuls „UKÁZAT JIM, ŽE ČEŠI
JSOU KABRŇÁCI“.
A ten styl mého uvažování byl, přiznávám to, tak nějak konfrontační. Možná zdravě soutěživý, ale neustále POMĚŘUJÍCÍ NÁS S NIMI. Protože MY jsme přece stejně tak
dobří, možná lepší než ONI. Proto jsme organizovali národní jamboreovou výpravu
s takovou péčí. Proto ten výběr NEJLEPŠÍCH, proto podsadový tábor pod andskými
vrcholky, proto česká skautská kapela a tanečníci v moravských krojích. Proto Dvořák a
Smetana na české recepci, proto vánoční stromeček s malovanými perníky a Ladův betlém, proto hokejový dres z Nagana v naší expozici... PŘEDSTAVIT SE CO NEJLÉPE.
To nás hnalo.

Obraz 2
Stál jsem v květnu před zatím neznámými lidmi na jednom semináři ve Štrasburku a měl
v jedné větě představit něco, čím je typická Česká republika. Přede mnou se „kočkovali“ Finové se Švédy o to, ve které to zemi vlastně žije Santa Claus a kde že vyrábějí lepší
mobilní telefony. Přemýšlel jsem, jestli na tyhle mladé lidi zabere Dvořák, Smetana
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nebo snad Havel. Nebo snad to, že Češi jsou statisticky největší pijáci piva na světě.
Nakonec jsem využil rivality severských národů a řekl něco ve smyslu: „Věřím, že od
minulého týdne nejen všichni Finové vědí, že jsme mistři světa v hokeji.“ Zabralo to,
smích a potlesk následoval.
A pak jsem to začal v duchu rozebírat. Opakoval jsem prakticky znovu týden staré
polemiky z novin. Kdo vlastně jsou ti mistři? Celá republika, ty tisíce fanoušků na
Staroměstském náměstí, že by dokonce i já? A co v nás budí ten podivný pocit, když vidíme stoupat tříbarevnou vlajku na stožár a k tomu slyšíme píseň slepého houslisty
z Fidlovačky?
Možná je to jen tím, že se trochu změnila doba a s ní i podmínky národní hrdosti. Dnes
nemáme rytířské turnaje, nevedeme války o cizí území (nebo to alespoň není standardem). Namísto toho se předháníme – kdo vyrobí kvalitnější mobilní telefon, kdo obletí
svět v balónu, kdo dostane Oscara za nejlepší zahraniční film. A s ohromným zadostiučiněním pak fandíme těm, kteří ZA NÁS ZVÍTĚZILI. To oni vybojovali moderní nekrvavou bitvu a odlesk jejich slávy dopadne na každého z nás, jsme na ně hrdí. Ale je to
vlastně vlastenectví?

12. března 1999 - vlajka České republiky stoupá vzhůru mezi ostatní vlajky členských států NATO
(foto NATO)
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Mám stále pocit, že vlastenectví není jen samozřejmý pocit národní hrdosti. Nebo snad
primitivní nacionalismus. Předpokládá osobní aktivitu, osobní napření za ideálem,
k jeho šíření a obraně. Tím ideálem je země, v níž jsme se narodili. Ne NÁROD, ačkoliv jej často používáme jako synonymum. Vždy) i Mácha v Máji žádá bílé obláčky, co dálným nebem plynou, a) na své pouti pozdravují „ZEMI. Ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébkou mou i hrob můj, vlast jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi
jedinou.“
Ve jménu národa se děly už mnohé nepěkné věci, ve jménu vlasti se bojovalo za její
záchranu. O právo na vlast se dnes mnozí opět hlásí. Je to možná silně zjednodušující
a diletantské tvrzení, přesto podle mne postihuje onen rozdíl mezi vlastenectvím, národní hrdostí a nacionalismem.
Jako skauti máme ohromnou možnost a prakticky povinnost pomoci České republice
v její prezentaci v zahraničí. A snažíme se o to, jak je to jen možné. Věřím, že tak činíme skutečně z vlasteneckých pohnutek. Při každém zahraničním výjezdu se z nás stávají neplacení diplomaté. Spoluvytváříme obraz naší země, snažíme se překonat stereotypy, které si o nás v zahraničí vytvářejí, opravujeme mylné názory. (Kolikrát jsem
už musel vysvětlovat, že neležíme na Balkáně a naším prezidentem nebyl Tito. A přesto
někteří „týdenní adoptivní chilští rodiče“ po začátku bombardování Srbska telefonovali „svým ratolestem“ do Čech, jestli se u nás nebojuje a jestli nechtějí i s rodiči emigrovat na jižní polokouli.)
Jedním z našich cílů je prostě představit Českou republiku jako suverénní, rozvinutý stát
a český skauting jako plnohodnotný a srovnatelný s ostatními národními skautskými
organizacemi. Můžeme si při tom myslet, že jsme lepší, mnohem lepší, nejlepší. Ale
zároveň bychom to neměli dávat ostentativně najevo. I tady (stejně jako u fenoménu
svobody) totiž platí: naše vyjádření vlastenectví by mělo končit tam, kde začíná vlastenecký pocit toho druhého. V opačném případě stavíme základy ne mezinárodnímu
porozumění, ale minimálně nepochopení a třeba i budoucího konfliktu. Což rozhodně
naším cílem není.
Samozřejmě, existuje vlastenectví a vlastenectví, nacionalismus a nacionalismus. Je
možné hádat se o slovíčka, o jejich obsah. Věřím ale, že z mých předchozích úvah je zřejmé, který model je mi nejbližší. Vyjádřil jej J.F.K. ve svém „Neptej se, co pro tebe udělá
vlast, ale co ty můžeš udělat pro ni“. V pravdě skautský (a hlavně roverský) přístup –
aktivní pomoc a služba v zájmu rodné země.
Pavel Trantina – Goblin, zahraniční zpravodaj ÚRJ
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Vlastenectví? Co je to?
Abych snad předešel případnému zklamání, jasné a jednoznačné odpovědi na žádnou
z obou otázek se v tomto textu nedočkáte. Cílem mého snažení bude stručná úvaha nad
některými problémy a souvislostmi, jimž zpravidla nebývá v daném tématu věnována
patřičná pozornost. Především nehledám jasnou odpově7, spíše nastíním postup, který
jsem zvolil, způsob, kterým jsem uvažoval a jen v náznacích i neurčité závěry, k nimž
jsem dospěl.
Jak praví moudré úsloví, literární klasiky každý zná, ale málokdo je čte. Obdobný problém existuje vlastně u všech abstraktních pojmů, pojem vlastenectví nevyjímaje. Často
se s nimi zachází, ale málokdo uvažuje o jejich významech. A prostor k zamyšlení vzniká zpravidla až tehdy, dojde-li u téhož pojmu k protichůdným výkladům. Přitom lidská
řeč a písmo, tedy vyjádřené pojmosloví, mají být prostředkem mezilidské komunikace.
Cestou, jak přesně vyjádřit i vysoce abstraktní myšlenky, cestou, jak odstranit prvek
nedorozumění. Nemůžeme se tedy spokojit pouze s tím, že obsah, který dáváme určitým
pojmům, se navzájem nevylučuje. Musíme se snažit objasnit i nejjemnější nuance
v našem uvažování. A aby snad nedošlo k omylu: nemám na mysli homogenizaci pojmů,
ale jejich konkretizaci.
A tím se také vracím zpátky k úvodu. Nenabízím zde řešení, nabízím přístup a metodu.
Přístup ad fontes – k pramenům. A jako metodu sémantiku – nauku o významech.
V užším smyslu o významech slov. Hledal jsem tedy význam abstraktního pojmu vlastenectví. Máte-li ještě zájem, můžete ho hledat se mnou...
Jedním ze základních kořenů zkoumaného pojmu je nepochybně latinský výraz patria.
Obvykle se překládá ve smyslu vlast, jeho významová škála je ovšem nepoměrně bohatší. Umožňuje zaměnit obsahově nekonkrétní vlast za výrazy otčina, rodiště (rodná zem),
ale též domovina nebo bydliště. Na místě jsou pochopitelně otázky. Jaký zaujmout vztah
k otčině, pro niž nelze najít v podstatě žádnou přijatelnou definici? Jak hovořit o domovině, když v její významové struktuře nenalézáme žádnou stálou složku? Co počít s rodištěm a bydlištěm, o nichž rozhodně nelze mluvit jako o synonymech? Snad jediné, co přes
tyto zjevné rozpory zůstává všem uvedeným významům společné, je územní princip.
Vlast, jako blíže neurčené území, k němuž mne váží různě silné citové vazby. Vzhledem
ke slovnímu kořeni patria pokládám právě tento význam za skutečný obsah pojmu patriotismus, jinak ovšem chápaného pouze v lokálním významu. Patriotismus tedy může být
ve skutečnosti synonymem vlastenectví více než cokoliv jiného. Může snad představovat
i určitý spojovací článek mezi jednotlivci, jakousi bázi pro existenci společnosti. Proč to
vůbec zmiňuji, vysvětlím později.
Nedílnou součástí pojmu vlastenectví je i jiný z latinských výrazů, natio. Národ. Současně
také rod či kmen (pro který má ovšem latina častější výraz gens). Vzhledem k tomu, že
ve starším pojetí je vlastenectví přímo totožné s nacionalismem (bez jakéhokoliv hanli-
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vého zabarvení), musíme jistou pozornost věnovat nejprve výrazu národ. Tedy národ
je obvykle chápán jako historicky vzniklá pospolitost lidí, vytvořená pod vlivem řady biologických, geografických, v širším smyslu kulturních, historických, ekonomických i jazykových faktorů. Jejich rozboru – by) podnětnému a v jistém smyslu zásadnímu – se musíme vyhnout a přejít až k jejich vyústění do společenské teorie. Tímto vyústěním je nacionalismus. Jak jsem výše naznačil, můžeme jej chápat jako synonymum k vlastenectví
nebo alespoň jako součást pojmu vlastenectví, musíme tedy objasnit jeho obsah. Zde
ovšem nevládne jednota. Může to být myšlenkový (příp. politický) směr, který pokládá
národ za základní společenskou jednotku. Může to být názor, že právě v rámci této jednotky je nejlépe spravovat věci veřejné. A může to být rovněž názor, že základem státu
by měl být národ, lépe řečeno že každý národ by měl tvořit stát. Společným jmenovatelem je zde národ, resp. chápání národa jako společenské základny. Jako jednolitého
a v zásadě nedělitelného tělesa, jemuž rodina či dokonce jednotlivec nemůže v žádném
směru konkurovat. Pro pochopení významové šíře nacionalismu je třeba ještě zmínit
jeho vypjaté formy, tedy přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa. Uzavřenost
a nedůvěra vůči jiným národům (xenofobie), či dokonce hlásání nenávisti proti nim (šovinismus).
Pokusím se tedy shrnout: pojem vlastenectví je sám o sobě abstraktní. Obsahuje především dvojí složku, patriotismus a nacionalismus. Jako celek je velmi široký, nejasný, protikladný. Jako takový nemůže být dost dobře nikým poci)ován. Čímž se dostáváme
k základní otázce. Proč má být vlastenectví vlastně poci)ováno? Proč mu přikládáme
takový význam? Důvodů může být víc, ten hlavní je ale zjevný. Hledáme způsob, jak
zabránit postupujícímu drobení lidské společnosti, přičemž proces tohoto rozpadu je
skrytě přítomen již v samé její podstatě. Hledáme silnou, vůdčí ideu – nikoli však
destruktivní – která by byla dostatečně nosná. Ideu, na jejímž základě by se společnost
nejen udržovala, ale vůbec stávala sama sebou. A já se obávám, že vlastenectví je vzhledem k historickému vývoji a svému obsahu příliš rozporné, než aby takovou roli mohlo
hrát. Je příliš svazující, neposkytuje už dostatek prostoru k řešení řady současných problémů. (Zde by jistě bylo na místě provést podrobný rozbor těchto problémů a vypočítávat ty, jež skutečně na bázi vlastenectví nelze uspokojivě vyřešit. Nečiním tak především z důvodů prostorových, ale Vaše právo je pokládat to za alibismus. Jediné, čím Vás
snad mohu uspokojit, je příslib rozvedení tohoto tématu někdy v budoucnu. Zatím, in
medias res.) Hovořím pochopitelně o vyspělé části světa, v řadě oblastí naší Země bude
úlohu jednotící ideje hrát i nadále vlastenectví. A) už v jakékoliv formě.
Na závěr se ještě jednou vrátím k charakteru tohoto článku. Není to kritika, není to
polemika. Je to jakési předběžné ohledání neznámého terénu. Autorova samomluva.
Snaha najít schůdnou cestou. Tápete-li ve tmě, je možné, že něco přehlédnete. Tak to
berte a spěte sladce!
Melpomen, exrover a student politologie
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Milí absolventi a milé absolventky
kurzů FONS v letech 1991 - 1998!
Pokud máte zájem být uvedeni v letošním adresáři FONS (1999) a tento adresář obdržet, zašlete, prosím, do konce listopadu aktuální údaje o své osobě na adresu:
Piškota - Jana Karbulková, Jilemnického 960, 250 01 Brandýs nad Labem
e-mail: karkulka@bio.pf.jen.cz
Kromě jména a adresy nezapomeňte uvést také telefon, popř. e-mail, a možnost ubytování (s kapacitou).
Děkujeme, že tuto výzvu nenecháte bez povšimnutí.

Strom
Snad v každém pojednání o ekologii a životním prostředí se dočteme o
nutnosti kladného vztahu člověka k přírodě. Tento vztah si pochopitelně musíme během svého života vytvořit a neustále jej udržovat.
Přičemž my, jakožto skauti, si nejspíše myslíme, že pěstování tohoto
„vcítění se do přírody“ se nám daří.
Otázkou zůstává, jak moc hluboké vnímání přírody lze prožít. Jak silně
se dokážeme s přírodou sblížit. Jak moc si připustíme, že v přírodě jsou
taky naši kamarádi - živé bytosti tak jako my. A také - kdy vůbec se
naskytne příležitost se nad něčím takovým zamyslet, že ano.
Inu, například na lesním kurzu či na lesní škole. Zrovna na vodáckém
lesním kurzu vloni na Lavičkách se to docela povedlo. V rámci programu, během něhož jsme se kamarádili se stromy. Nebo) strom je
stvoření, které svým hrdým vzrůstem a svou dlouhověkostí vzbuzuje
úctu. Vždy) ne nadarmo jsou stromy odpradávna uctívány, ne nadarmo
jsou předmětem ochrany, ne nadarmo se na své pouti krajinou zastavíš
v úžasu nad rozložitým stromem na rozcestí...
Hra sama je velmi jednoduchá: jdeš sám lesem a náhle tě nějaký strom
zaujme. Přijdeš k němu, pohladíš ho, představíš se mu a zeptáš se ho, zda je ochoten s
tebou hovořit. A potom si spolu povídáte. Až svůj strom blíže poznáš, dáš mu nějaké
jméno. Můžeš také strom nakreslit a napsat pro ostatní o tom, jak ti s ním bylo. Nakonec
stromu pěkně poděkuješ, dáš mu nějaký dar a napíšeš o něm báseň. A vůbec se toho
básnění neboj - zkušenosti z vodáckého kurzu ukazují, že skutečně upřímné verše umí
napsat naprosto každý.
Kukačka, České Budějovice
Půvabnými básničkami, které poslal Kukačka, se můžete potěšit i vy. Budou vás provázet
tímto číslem Kmene.
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Vzhůru na roverský kurz
Dva prázdninové měsíce jsou pro rovery
vedle nejrůznějších táborů, expedic a výprav
po zemích českých či do zahraničí také příležitostí strávit zpravidla týden na roverských
kurzech. Ten, kdo se rozmýšlí, na jaký z jejich
nabídky vyrazit, má před sebou rozhodování
obtížné a lehké zároveň. Kurzů je, alespoň
podle mého soudu, na výběr dostatek. Akce
tohoto typu pořádají některé obvodní rady,
tradici mají například kurzy ELŠ či FONS. A
mohl bych jmenovat ještě spoustu dalších.
Odtud tedy ta lehkost. Těžkosti nastávají
tehdy, když si dotyční „kurzuchtiví“ mají v
bohaté nabídce vybrat. Tu najednou vyvstávají otázky: „Co si od několikadenního setkání se svými vrstevníky vlastně slibuji? Mám si
vybrat zážitkový kurz, nebo raději kurz s přípravou k čekatelským zkouškám? A je tu
vůbec nějaký pro mou věkovou skupinu?“

Počáteční obavy a zneklidňující otázky jsou
však nejprve nahrazeny nesmělou zvědavostí
a při samotném průběhu kurzu pak radostí a
uspokojením, „že jsem zvolil nejlépe, jak
jsem mohl“. Zatím neznám nikoho (opravdu
nikoho!), kdo by z roverského kurzu nepřijel
s novou chutí a novými nápady do všedního
skautského života. Takový člověk se zpravidla
již nemůže dočkat dalšího setkání s přáteli,
které na konci prázdnin získal.
Nejinak tomu bylo i letos. Nadšení neskrývali ti, kteří se s koncem prázdnin vrátili z roverského kurzu Svatoplukovy pruty. Jeden
z účastníků pro Kmen o této akci napsal pár
svých postřehů. Čtěte níže. Ze stejného
kurzu, avšak z roku 1998, pocházejí i fotografie. Dále se můžete dočíst i o roverském
lesním kurzu ELŠ Corda.
Mimi

Lámání klecí na Svatoplukových prutech
Odjíždím z Žulové a mám pocit, že se ve mně cosi zlomilo. Zůstane
to ve mně navždy a již nikdo nebude schopen tento zlom zacelit. A je
to tak nejlepší.
Můj duch jako by rozlomil a opustil klec vlastního strachu a omezenosti a odhodil ji do
nejčernějších končin mozku, odkud není návratu. Poté se lehce a tiše vznášel spolu
s ostatními nad veselým údolím.
Koncem srpna proběhl v Rychlebských horách již druhý ročník tohoto koedukovaného
kurzu, jehož účastníkem není pouhý jednotlivec z toho či onoho roverského kmene, ale
rovnou jejich několikačlenná skupina. Svatoplukovy pruty tak přímo motivují rovery
k jejich vzájemné spolupráci v daném kmeni a podporují jeho činnost.
Deset dní kurzu se dělí na dvě části. Začíná se „prutovými“ dny a po nich následují dny „kmenové“. První část kurzu vychází z legendy o knížeti Svatoplukovi. Známá legenda praví, že jeden
samotný proutek lze zlomit lehce, avšak prut spojený se dvěma dalšími tvoří pevný a odolný
celek. To přeneseně v praxi desetidenního spolužití znamená, že se člen „prutu management“
(příprava a plánování programu) neobejde bez člena „prutu tvořivost“ (výtvarné programy,
práce s uměním) a bez člena „prutu příroda“ (hry a práce v přírodě). Obdobné vztahy samo-
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zřejmě platí i v přeházeném pořadí. Jen společně jsou
absolventi všech tří prutů schopni vytvořit opravdu
plnohodnotný a cílený program pro svůj kmen.
Skupinka ze Svatoplukových prutů tak může vytvořit
sehraný tým nebo dokonce pevné jádro kmene.
Tři pruty dohromady lze zlomit jen velmi těžce. Když
jsou ale svázány pevným motouzem, přesahuje tento
úkol lidské možnosti. A právě kmenová část kurzu
zafungovala jako silné lano, které svázalo jednotlivé
pruty ke vzájemné spolupráci a provázanosti. Členové kmene si vzájemně vyměňovali zážitky a inspiraci
ze tří uzavřených prutů. Tři monotématické dny - trek
(zážitek z přírody a okolí), sport a projekt (první hmatatelný přínos pro kmen) - k tomu přímo vybízely.
Další dny posloužily jako přednáškový a zážitkový
inspiromat, kde si každý přišel na své a našel, co
jej zajímá. Přednášky totiž přinášely informace jak
ze skautského prostředí, tak i z jiných oblastí lidské činnosti a existence. Účastníci tak mohli
například vyslechnout přednášku o organizaci
(Špalek) nebo o historii a současnosti Tibetu
Na jedné z přednášek loňského kurzu
(Permoník). Zkrátka nepřišel ani herní duch v
Svatoplukovy pruty (foto Bača)
každém z nás - hrála se Knoflíková válka, Čhogori nebo Lotos v prachu.
Celý kurz vyvrcholil dvakrát. Poprvé po „prutové“ časti hledáním cesty ke světlu při
východu slunce. Druhé vyvrcholení čekalo účastníky na
konci kurzu, když byli pozváni na hostinu samotného
knížete Svatopluka.
Myslím, že vše, co jsme prožili, se stane nedílnou součástí mozaiky nezapomenutelný zážitků, z které budeme moci čerpat v těžkých
chvílích.
Kimirsen
Právě začíná hra „Čhogori“ (foto Bača)

další informace z kurzu naleznete
na www.ms.mff.cuni.cz/~tobd5359
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Corda znamená srdce
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Počítáš se mezi mladší rovery, nebo v roverském kmeni teprve začínáš? Rád by sis splnil čekatelskou zkoušku? A nejsi spokojen s tím,
jak jsi strávil poslední srpnový týden? Pokud tvé odpovědi zněly třikrát ano, pak jsi měl být od 20. do 29. srpna na roverském lesním
kurzu Corda.
Je pozdní odpoledne, když přicházím na základnu ledečských skautů na Olešenském
potoce v místě bývalé vápenky. Hned na první pohled vidím „hemžení takříkajíc neroverské“. Na to jsem nebyl připraven. Čekal jsem přece tábor roverů. Vysvětlení se mi
dostává záhy. Společně s roverským kurzem zde totiž probíhá i Rádcovský tábor sv. Jiří.
Oba tábory, roverský i rádcovský, spadají pod akce pořádané Ekumenickou lesní školou.
Později sedím s účastníky a jejich instruktory u večerního debatního ohně. Každý se
snaží říci, co mu účast na kurzu dala a vzala. Vedle často opakovaného přátelství, nových
zážitků, zkušeností a přípravy k čekatelské zkoušce frekventanti nejednou zdůrazňují
i nový pohled na křes)any a jejich víru. V duchu odhaduji podíl věřících a nevěřících
účastníků tak půl na půl.
Dovolte mi nyní malou odbočku. Šéfredaktor Skautingu Marek Bárta před rokem
napsal článek o Vůdcovském lesním kurzu ELŠ a pojmenoval jej „Ekumeně se zatím
nedaří“. Narážel tím na skutečnost, že na „ekumenické“ kurzy jezdí věřící takřka
výhradně z římskokatolické církve. Po zážitku z Cordy bych si troufl nadpis otočit na
„Ekumeně se zatím daří“. Vždy) upřímné porozumění nevěřících pro křes)any a naopak
je svým způsobem také ekumenický počin.
Corda, ač má v podtitulu označení roverský lesní kurz, znamená pro řadu jejích účastníků teprve první bližší osobní seznámení s roveringem. Do programu kurzu tak patří
například vymýšlení nápadů pro roverskou činnost nebo zážitkové programy. Také
proto jsem si mohl během jednoho dopoledne vyzkoušet „pád důvěry“, kontaktní úpolovky i střelbu z luku. Úsilí spojené s účastí na kurzu však pro většinu frekventantů přirozeně vyvrcholí až při podzimním setkání u čekatelských zkoušek.
Když se později loučím s „kor7áky“, kluky zpravidla v rozpětí od necelých patnácti do
osmnácti let, odnáším si dojem o přátelské spřízněnosti
a srdečnosti, která mezi nimi
během osmi dnů stačila vzniknout. Koneckonců Corda
přece v latině znamená srdce.
Mimi
Východ Slunce z vrcholu Radhoště (foto Bača)

štěbetání na drátech elektrického vedení
aneb rozhovor

Hru považuji za hlavní kosmický princip
dopisní rozhovor s Milošem Zapletalem
o tomto časopise, roveringu a skautském gymnáziu
Když jsem se svěřil s nápadem udělat s Tebou rozhovor do úvodního čísla nového ročníku
Kmene, kdosi mě upozornil, že rozhovory neposkytuješ a že se pouze jednou někomu podařilo Tě k němu přesvědčit. Proč nerad dáváš rozhovory?
Nemám rád zbytečné řeči.
Po dvou letech opouštíš křeslo redaktora. S jakými představami jsi Kmen zakládal, co z nich
se Ti podařilo uskutečnit, a co naopak ne?
Když jsem zjistil, že je u nás roverů a roverek na čtyři tisíce, řekl jsem si, že by měli mít
svůj vlastní časopis. A to z několika důvodů. Především by je měl spojovat, kmeny i osamělé jedince. Za druhé jsem od něho očekával, že pomůže formulovat a formovat roverský program – na rozdíl od vlčat, světlušek, skautek a skautů roveři dosud nemají žádný
jasně stanovený program. Za třetí jsem byl na několika roverských lesních kurzech
a viděl jsem, že tam vládne velké nadšení pro skauting a rovering, a řekl jsem si, že je
třeba ten ohníček udržovat pravidelným přikládáním; právě tento úkol může zčásti plnit
pravidelně vycházející celostátní časopis. Čtvrtý důvod – kmeny i jednotlivci se mohou vzájemně inspirovat tím, že budou psát o svých
akcích, nápadech a zkušenostech. Za páté –
v časopisu se může uplatnit chu) do tvořivé
práce. Doufám, že se z těchto záměrů podařilo uskutečnit aspoň něco málo.
Můžou čtenáři Kmene očekávat Tvé příspěvky
i v budoucnosti?
Myslím, že te7 jsou na řadě ti, kteří ještě do
Kmene nikdy nic nenapsali.
Zdánlivě snadno zodpověditelná otázka, na kterou však existuje spousta nejrůznějších odpovědí: co je rovering? Jaká je Tvoje definice roveringu?
Rovering vnímám jako jednu etapu na skautské cestě životem. Významné pro ni je, že tam
začíná hrát důležitou roli sebevýchova. Je to
klíčová etapa při formování skautského život- Zet v rozhovoru s Petrem Hájkem - Balů
(foto Marek Bárta)
ního stylu. A doba, kdy člověk může skutečně
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pochopit skautské ideály v celé jejich šíři a hloubce a přijmout je za své na základě vlastního, uvědomělého rozhodnutí.
V čem se dnešní roveři a roverky liší od Tvé generace, když byla v roverském věku?
Jiné je (trochu) prostředí, ve kterém žijí, jinak žádné podstatné rozdíly nevidím. Jsou
schopni stejného nadšení, jaké jsme prožívali my před půl stoletím. Jsou ochotni dělat
něco nejen pro sebe, ale taky – a to je nesmírně důležité – pro druhé, aniž by natahovali ruku po odměně.
Toto číslo Kmene je částečně věnované tématu vlastenectví. Má vlastenectví či národní
hrdost smysl i dnes – v době, kdy se svět sjednocuje? Kde podle Tebe končí zdravé vlastenectví a kde začíná jeho extrémní podoba?
O slovu vlastenectví se říká, že je dost zprofanované. Nemyslím si, že je to pravda. Spíš
lidem není jasný jeho obsah. A nepotřebují o něm uvažovat, dokud žijí v zemi, kde se
narodili a strávili mládí. Kdyby se však octli na delší dobu v cizí zemi, pochopili by, co
pro ně znamená země, odkud pocházejí. Kdo se dostane do tak nepříznivé životní situace, že se do své vlasti vrátit nemůže, pro toho je to dost bolestné trauma. Tohle poznaly z vlastní zkušenosti statisíce emigrantů, vyštvaných z komunisty ovládaného Československa. A to byl taky jeden z nejtěžších zločinů komunistů, že tolik lidí připravili o
vlast. Extrémnímu pojetí vlastenectví se říká nacionalismus. Pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí se podívat na Balkán, do Srbska, Kosova, Bosny. A hrůzy, které se tam
už skoro deset let odehrávají, jsou přímým důsledkem fanatického nacionalismu.
Troufám si říci, že drtivá většina skautských vůdců i dětí z jejich oddílů zná Tvé jméno hlavně v souvislosti s mnoha nejrůznějšími encyklopediemi her a jiných aktivit zaměřených na
volný čas. Kdy se v Tobě zrodila tato záliba, koníček a pozdější dlouholetá činnost?
Když jsem začal vést skautský oddíl, bylo mi 18 let. Věděl jsem, že hra je důležitou součástí skautského programu a zdálo se mi, že mám malou zásobu her. Začal jsem se po
nich shánět, zpracovávat herní literaturu naší i zahraniční, sbírat hry v „terénu“. A když
jsme se u nás v roverském kmeni před padesáti lety domlouvali, kdo z nás se bude věnovat do hloubky té či oné části skautského programu, rozhodl jsem se pro hry.
Zveřejňoval jsem je proto, aby tisíce hodin věnované téhle tematice byly k užitku i jiným
a ti nemuseli jejich hledáním mařit vzácný čas.
Proč si děti (skauti), mladí a dospívající lidé (roveři), ale i dospělí a starší lidé rádi hrají?
Co nás na hrách fascinuje?
Holandský filozof J. Huizinga definoval člověka jako hravého tvora – homo ludens. Šel
bych v tom ještě dál. I zvířata si hrají. Hru dokonce považuji za hlavní kosmický princip.
Když se rozhlížím po Zemi a studuji moderní astronomickou literaturu, nemám pro to
jiné vysvětlení, než že všechno, co se ve vesmíru odehrává, je tvořivá hra kosmických sil.

14

štěbetání na drátech elektrického vedení
aneb rozhovor
Jsi hravý člověk? Popsal jsi nespočitatelné množství her, která z nich Ti nejblíže přirostla
k srdci?
Musel bych vyjmenovat dlouhou řadu her.
Je o Tobě též známo, že nosíš v hlavě projekt skautského gymnázia. To je jistě skvělý nápad,
ale zároveň to s sebou nese zcela určitě také spoustu problémů. Nakolik je skautské gymnázium utopií a vizí do budoucna a nakolik v blízké době realizovatelným projektem?
Předpokládám též, že by to byl světový unikát.
Skautské gymnázium se změní z ideového projektu v reálnou skutečnost, až se najde
dost roverů a roverek, kteří budou mít chu) studovat čtyři léta (od kvinty do oktávy) společně v přátelském prostředí, prodchnutém skautským duchem, kde může být roverský
program rozvinutý do šířky i hloubky. Myslím si, že by to byla jedinečná životní zkušenost a člověka by poznamenala na celý život. Za ty čtyři roky by se dalo udělat nesmírně mnoho. Pokud bych chtěl do Kmene o něčem napsat, pak právě o tomto projektu.
Nedávno jsme dostali nabídku na jedinečný objekt, ve kterém by mohlo být roverské
gymnázium už zítra.
Již jen z výčtu Tvých zájmů a činností je zřejmé, že musíš být velmi zaměstnaný člověk.
Zbývá Ti „čas na volný čas“? Kde a jak ho nejraději trávíš?
Jako každý proflákám spoustu času. Tyhle chvíle nejraději trávím ve své knihovně.
ptal se Mimi
Já přišel ke stromu co mlčel
Ke kmenu jsem se posadil.
Do koruny se vítr opíral
Já nevěděl co říct - v tom on sám poradil.
Řekl: "Ptej se a já ti odpovím."
Hned začal jsem se stromu ptát,
Na věci veselé i vážné - na smysl života
Podle vyprávění musel jsem se bát
- čeho - světa, čeho jiného
Strom domluvil a přemýšlel,
Já mu poděkovat musel,
A on nadobro utichnul.
Vyplynulo z toho, že příroda není živel,
- to člověk je tu na obtíž.
A tomu věřte to řekl mi ten
strom.
Charles

Na skále roste borovice
bojujíce tu o svit slunce
okolní stromy přerůstá
do velké šířky se rozrůstá
lítý boj vede se skálou
vyhrává s taktikou pomalou
roste stále výš a výš
chce mít rozhled po kraji
to si piš
jen ona a její sestra rodná
koukají se do nedohledna
vítr jí šeptá sladká slova
však ona své tajemství si uchová
ještě dlouho tu bude růst a žít
a každý deštík žíznivě pít.
Kiki
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„Bratři, odhalme tváře“
Pětice černě oděných postav stojí kolem rozhořívající se pagody.
Volná roucha Kelu splývají s okolní tmou, jen mezi turbanem a
zaidhe se v očích odrážejí první plameny. „Bratři, odhalme tváře,“
ozve se do nočního ticha kel’anthův hlas. Pět rukou se zvedá a
spouštěné závoje odhalují tváře pěti bojovníků…
Kel su na’mari edun, Kel Vlčího edunu, roverský kmen 45. pražského střediska Silmaril,
byl založen 5. 4. 1997. Příprava jeho vzniku však trvala mnohem déle a praprvotní
popud k němu dala trilogie Stárnoucí slunce (Kesrith, Shon’jir, Kutath) americké autorky Carolyn Janice Cherryhové, kterou u nás vydal v roce 1993 Winston Smith.
Cherryhová v této trilogii popsala kulturu rasy, jež se nazývala mri, Lid. Každému
Domu Lidu, edunu, vládla Matka rodu, she’pan; nejvyšší kastou byl Sen, učenci, odění
ve zlatě, a nejnižší kastou pak Kath, děti a učitelé, v rouchách nebeské modři. Rukou
Lidu a Tváří, která hledí ven, byla nazývána kasta Kel, kasta černě oděných bojovníků,
tvrdých a hbitých válečníků, kteří za žold bojovali v cizích válkách a zprostředkovávali
mri kontakt s okolním světem. Právě fascinující kultura mri, spolu s etickým kodexem
Kelu i konkrétními obrazy jeho bojovníků nás zaujaly natolik, že jsme se rozhodli založit Kel vlastní, dát tuto ideu našemu roverskému kmeni.
… zákon Kelu platí pro každého, od starších až po nejmladšího z nejmladších. Můžeš být
zraněn dříve, než mé učení skončí, stejně tak, jako kdysi já. Ale jestli to máš v sobě, být kel’enem, dokážeš přežít. To mi Mistři Kelu kdysi svěřili, když jsem byl ve věku, abych vstoupil do
Kelu. Viděl jsem dvanáct z mého Kelu, kteří nedokázali přežít, kteří nikdy nezískali seta’al,
kastovní jizvy. Je možné,
že ani ty nedokážeš přežít, že se nemůžeš stát
tím, čím jsem já.
Kdybych byl přesvědčen,
že to nedokážeš, neudělal
bych to, co jsem udělal.
Získat však seta’al a stát
se tak právoplatným
bojovníkem Kelu, není
snadné. Tak, jako byli
kel’ein (plurál od kel’en
– bojovník Kelu) v trilogii zdobeni šesti modSnídaně na skále kdesi na Kokořínsku (foto archiv Kelu)
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rými kastovními jizvami, i nově přijímaný Adept (tsi’seta – nepoznačený) si musí své jizvy
zasloužit – šesti zkouškami.
Zatímco první dvě z nich, zkouška hladu a mlčení, jsou jen dvojnásobně prodlouženými variantami (na 48 hodin) dvou ze tří Orlích per, třetí zkouška stejného trvání, samota, je oproti Orlím perům rozšířena – jednu ze dvou nocí strávených na samotě musí
Adept probdít na vigilii. Plodem této vigilie má být jednak elaborát o vstupu do Kelu,
jeho pojetí a úloze jako celku i jedince v něm, a jednak píseň k větší slávě Kelu.
Čtvrtá zkouška vychází z trilogie – dle kesrithské tradice byl každý kel’en doprovázen
svým dusem, ohromným medvědovitým zvířetem s jedovatými drápy a velmi citlivým
instinktem. Tak si i Adept musí opatřit svého duse (zpravidla rukodělnou prací). Svou
schopnost přežití v přírodě osvědčí Adept pátou zkouškou – rozděláním ohně pomocí
vlastní soupravy třecích dřev.
Poslední zkoušku, zkoušku bolesti, skládá Adept těsně před svým přijetím do Kelu. Jeho
hne’mi-kel (Mistr, zkušený bojovník z řad Kelu, který Adepta připravuje a vede) mu
uštědří „tři normované rány laminátovým prutem“ a následně jej vyšlehá svazkem
(Adeptem vlastnoručně natrhaných) kopřiv – to obé musí Adept snést bez hlesu či
známky bolesti (povoleny jsou jen slzy).
Jeho lícní kosti nesly seta’al, trojité šrámy jeho kasty, modře zabarvené a nesmazatelné.
Znamenaly, že je plnohodnotným členem Kelu, ruky Lidu. Jako jeho člen byl od límce po
vrcholky bot zahalen v absolutní černi a pak černý závoj a turban se střapci, mez a zaidhe,
skrývající vše krom jeho obočí a očí před pohledy ostatních, když se rozhodl s nimi setkat;
a zaidhe dále měl tmavé průhledné hledí, které mohlo nahradit závoj, pokud propukla prachová bouře nebo rudý Arain dosáhl svého nepříjemného zenitu. Byl mužem, jeho tvář jako
jeho myšlenky byly považovány za osobní věc, jejíž odhalení je neslušné v přítomnosti cizinců. Černé roucho siga bylo drženo kolem pasu a prsou pásy nesoucími jeho zbraně, jichž
bylo více, a také j’tai, medailóny, vyznamenání za služby Lidu.
Součástí života Kelu je kromě vlastní roverské činnosti pochopitelně i stránka rituální –
slavnostní ohně s propracovaným rituálem i symbolikou, užívaná terminologie, rozvržení funkcí podle námi dopracované legendy: vůdcem kmene je kel’anth (vůdce Kelu),
jehož moc symbolizuje jemu svěřený av-kel, meč Kelu. Druhým v Kelu je daithen’anth
(vůdce-bratr), o dohled nad tradicemi, zvyky, archiváliemi a Svátostmi se stará ath’mapan. Ceremonie u slavnostních ohňů řídí na rok volený obřadník, o ohně samotné se
stará palivec. Každý z bojovníků je patřičně oděn do černého roucha siga a při kontatu
s tsi’mri, ne-Lidmi, má tvář zahalenu závojem zaidhe.
„Říkáme tomu shon’ai,“ vysvětloval Niun. „Shon’ai je přechod. Ve vaší řeči je to pak přechodná hra, hra přechodu. Zpívá ji Lid, každá kasta ji hraje svým vlastním způsobem.“ ...
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„Shon’ai hrajeme, abychom si zasloužili žít, abychom cítili ducha Lidu. Někdo vrhá, někdo
vrací. Hrajeme, abychom si zasloužili žít. Házíme. Čekáme s prázdnýma rukama. A učíme se
být silní.“ ... Hraj, aby sis zasloužil žít. Vrhej svůj život, kel’ene, a chytej ho do svých rukou.
Kel’en, který couvl, jehož oko selhalo či jehož rozum bloudil, neměl pro Dům cenu. Chlapci,
dívky a ženy Kathu
hráli s kameny, aby se
naučili této obratnosti.
Ti, kteří se stali kel’ein,
hráli potom s naostřenou ocelí. Kel, jehož
matky a děti jemného
Kathu se smály, když
hrály. Ti z kasty Kelu
byli strozí a bystří jako
motýli. Vychutnávali
život, protože ho znali.

Každý z bojovníků je patřičně oděn do černého roucha siga
a tvář má zahalenu závojem zaidhe (foto archiv Kelu)

ath’ma-pan Hibi
(Archivář – Strážce
svátostí)
http://www.jikos.cz/kel
e-mail: kel@jikos.cz

Zde použité a kurzívou uvedené citáty jsou převzaty z trilogie
Stárnoucí slunce Carolyn Janice Cehrryhové
C.J. Cherryh, Stárnoucí slunce - Kesrith, Winston Smith, Praha, 1993
C.J. Cherryh, Stárnoucí slunce - Shon’jir, Winston Smith, Praha, 1993
C.J. Cherryh, Stárnoucí slunce - Kutath, Winston Smith, Praha, 1994
Celá trilogie sleduje vývoj konfliktu tří ras – „klasické“ lidské, technokratické rasy
regulů a velmi svébytné civilizace lidu mri.
Tato trilogie – ačkoliv o čtivosti by hovořil jen opravdu nejzarytější fanoušek C. J.
Cherryhové – vyniká perfektní propracovaností jak tří zcela odlišných kultur, tak
psychologií jednotlivých postav, jichž je v celé sérii poměrně dostatek. Je pravda,
že konkrétně v mrijské kultuře se dá nalézt mnoho prvků z ostatních „pozemských“ kultur (např. tuaregských či japonských); jejich skloubení a okořenění vlastními nápady jim však dodalo právě ono kouzlo, které nám tak učarovalo a které se
pro nás stalo vzorem.
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Zvyky Kelu a moudra Lidu
Zákony Kelu zakazují rozmařilost.
Hloupost není čestná smrt.
Zvyk Kelu – nesmí být žádné spojení mezi
srdcem a vzezřením, ne před protivníkem.
Mysli s krajinou, užívej ji, splyň s ní, bu7 jí.
Nikdy nevyzývej nic, pokud je to nad tvé
schopnosti; nikdo nepředstihne jo ve skrývání a hrabače v čekání.
Nehle7 hluboko do Temnot, abys neztratil
rovnováhu.

Shon’jir – Píseň Přechodu
Od Temnoty počátků
Do Temnoty konce,
Mezi nimi Slunce,
A pak přijde Temnota,
A v té Temnotě,
Jeden konec.
Od Temnoty do Temnoty
Jedna cesta je.
Od Temnoty do Temnoty
Naše cesta je.
A po Temnotě
Ó bratři, ó sestry
Přijdeme domů.

www.skaut.cz
vždy čerstvé informace,
i kdyby bába na tvarůžku rajtovala

19

Přemkův receptář
aneb bílá vrána radí
(foto MAFA Jiří Bervida)

Kapka Naděje
Následující text je směřován na ty roverské kmeny, které hledají akci pro naplnění
roverského hesla.
Ke spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně se náš roverský kmen dostal
vlastně náhodou. Díky sestře z jednoho spřáteleného kmene jsem se v září 1998 mohl
setkat s pracovníkem Nadace Mgr. Romanem Milerem, jemuž jsem nabídl služby našich
roverů a roverek. Dohodl jsem se s ním na pravděpodobném uspořádání akce propagující činnost Nadace na čerpacích stanicích. O jejím konání jsme se dohodli na kmenové
schůzce, domluvili jsme se i s ostatními kmeny v Plzni a rozhodli se jít do toho. Postupně
jsme určili den konání, průběh samotné akce a rozdělili úkoly. Náš podnik jsme pojmenovali Kapka naděje, což je název se zřejmou symbolikou. Kapka benzinu a zároveň
krve jako naděje pro lidi trpící nemocemi krvetvorby.
Nultý ročník této akce jsme uspořádali 23. října 1998 pouze na území Plzně na jedenácti čerpacích stanicích. Během jednoho dne jsme tehdy vydělali asi 38 tisíc korun. A protože jejího prvního ročníku 18. června tohoto roku se již zúčastnily roverské kmeny ze
sedmnácti míst České republiky, chtěli bychom ji představit ostatním, aby nás příště bylo
ještě víc. O co tedy vlastně jde ?
Během předem určeného dne se na vybrané čerpací stanice dostaví skupinky R&R,
vybavené transparentem a tričky Nadace, materiály vysvětlujícími její činnost i samotnou Kapku naděje. Dále mají vlastní či na místě zapůjčené mycí potřeby a zapečetěnou
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kasičku označenou logem Nadace. Akci pořádá plzeňský roverský kmen Šambala společně s Nadací pro transplantace kostní dřeně.
V letošním roce, konkrétně 18. června, se Kapky zúčastnili R&R z nejrůznějších míst
naší země. Byli to ti, které oslovil dopis uveřejněný v balíčku odborů pro výchovu R&R,
či se dozvěděli o akci z Kmene nebo na internetu. Poté se přihlásili na kontaktní adresu a požádali o bližší informace. Obdrželi dvoustránkový formulář popisující průběh příprav i samotné akce. Z něj se dozvěděli, co vše je nutné zařídit pro zdárné uskutečnění
akce, na co je třeba nezapomenout a čeho je naopak třeba se vyvarovat. Podle pokynů
v harmonogramu nahlašovali počty účastníků, stejně jako počty čerpacích stanic
a médií, která hodlali ve svém okolí oslovit. Měsíc před akcí dostali dopisy pro majitele
čerpacích stanic i pro média. Týden před dnem „D“ dorazil na adresu kontaktní osoby
balík s potřebným materiálem dodaným Nadací a poslední upřesňovací dopis.
Kapka naděje se letos konala od 10 do 18 hodin. Před desátou hodinou se na čerpací
stanici dostavili její účastníci
a připravili se na zahájení. Poté
už mohla začít samotná akce.
K prvnímu automobilu přistupuje jeden z R&R , pozdraví
řidiče a vy-světlí mu smysl naší
činnosti. Poté mu nabídne umytí
předního skla jeho automobilu.
Řidič nabídku v lepším případě
přijme, náš člověk několika zkušenými tahy stěrkou sklo umyje
a poté poděkuje řidiči za to, že
přispěl nějakou částkou do připravené kasičky. V horším případě řidič nabídku nepřijme,
rover či roverka mu poděkuje za
pozornost a přemístí se k dalšímu automobilu.
Během dne skupinka dvou až
šesti lidí, kteří na čerpací stanici
pracují, nabízí umytí oken všem
přijíždějícím automobilistům,
rozdává informační letáky
a odpovídá na dotazy potenciálních přispěvatelů. Na konci pracovního dne, tedy po osmnácté
hodině, poděkují účastníci obs- Několik zkušených tahů a je hotovo (foto RK Šambala)
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luze za umožnění uskutečnění Kapky na benzínce, sbalí si své propriety, uloží kasičku
na bezpečné místo, například do vlastního automobilu či batohu, a odeberou se s ní na
předem určené místo, kde se setkají s dobrovolníky z ostatních čerpacích stanic. Zde
společně, pod dohledem dospělé osoby, odpečetí kasičky a sečtou jejich obsah. Ten poukáží v nejbližší možný den na konto Nadace. Tím končí den „D“.
Letošní 18. červen nám opravdu nepřál. Počasí ztěžovalo práci lidí na benzínkách snad
po celé zemi. Dobrovolníci v Děčíně například za celý den umyli pouze tři auta (v neustávajícím dešti to opravdu nemá smysl), přesto vydělali na jediné pumpě přes 5 000
korun, v Českých Budějovicích občas vysvětlovali, že auta nemyjí, ale suší a i s tím slavili úspěch. V Litomyšli si Kapku prodloužili až do dalšího dne, kdy hráli, zpívali a vybírali drobné dary na tamním náměstí. R&R z Kralup nad Vltavou byli překvapeni jednáním obsluhy na čerpací stanici, s jejímž vedoucím byla akce domluvena. Ta je v jeho
nepřítomnosti odmítla na stanici vpustit. Ani tak to nevzdali a v ulicích města vybrali
téměř 3 000 korun. V Rokycanech se pobavili při mytí kamionu, v Hořicích
v Podkrkonoší si vyrobili vlastní transparenty z látky a papíru. V Chotěboři si díky
vlastní dobré propagaci mohli pochvalovat obeznámenost řidičů s akcí. Během 18. června jsme společně vybrali přes 165 tisíc korun.
Přestože by se nezasvěcenému pozorovateli mohlo nyní zdát, že smyslem našeho činění
je pouze získat peníze na pomoc Nadaci, není tomu tak. Vedle tohoto prvotního důvodu existují mnohé další. Během akce dochází k propagaci programů na pomoc lidem
s onemocněními krvetvorby a ke zviditelnění Nadace, což samozřejmě usnadňuje její
pozici při jednáních s případnými sponzory. Lidé se dozvědí o možnosti zapsání do
registru dárců kostní dřeně. Kapka naděje prospívá i rozšiřování veřejného povědomí
o našem hnutí, protože účastníky jsou skauti, což je zdůrazněno v materiálech, které se
dostanou do rukou zástupcům místních médií i dárcům na stanicích.
Je pravda, že Kapka naděje je akcí mnohem náročnější na organizaci než například
Květinový den, jehož se samozřejmě také zúčastňujeme. Je při ní zapotřebí mnohem
větších příprav i koordinace v den „D“. Velký důraz je kladen na předběžnou propagaci akce v místních médiích i na informování během ní a po jejím průběhu. Organizátor
v konkrétním místě musí mít spolehlivé spolupracovníky, protože se mu nesmí stát, aby
předem domluvená čerpací stanice zůstala neobsazená proto, že se dostavilo o tři R&R
méně. Při pořádání nejde o prodej něčeho či o nějaké „žebrání“, jak bývá na podobné
aktivity často nahlíženo. Jde o naprosto jasný obchod, při němž my nabízíme práci a od
řidičů za ni získáváme odměnu, kterou poukazujeme na konto Nadace. Akce je ve srovnání s Květinovým dnem méně výnosná, a proto je třeba soustředit se na její další pozitivní aspekty. Nepřináší pouze peníze na pomoc nemocným a propagaci Nadace a našeho hnutí. Její zorganizování je relativně náročné a znamená tak opravdovou výzvu nejen
pro vznikající kmeny, ale i pro ty s mnohaletou činností a zkušenostmi. Může stmelit
kmen, který se právě nachází v krizi nebo napomoci založit kmen nový. Nutná je komunikace mezi účastníky z kmene či města, přehledné řízení a pečlivá příprava. Toto vše
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jsou praktiky nutné i k činnosti
kmene. Roveři a roverky si vyzkouší,
že i takováto ne právě snadná akce
je uskutečnitelná, a „pocit z dobře
vykonané práce“ je tím nejlepším
stmelovadlem. Snáze pochopí
význam slov o pomoci bližnímu a
o naplňování roverského hesla
„Sloužím“.
Cílem tohoto článku bylo přiblížit
čtenářům Kmene Kapku naděje
jako akci, kterou by mohli zařadit
do svého roverského kalendáře.
Doufám, že se nám podaří zaujmout pro tuto věc mnoho dalších
roverských skupin, které do toho
v příštím roce půjdou s námi.
V této chvíli ještě není rozhodnuto, bude-li se příští ročník konat v
červnu nebo v září 2000. Na tomto
rozhodnutí se ovšem můžete podílet tím, že mi napíšete, co preferujete právě vy. Další informace
o Kapce naděje naleznete také na
níže uvedené internetové stránce
Permoník – RK Šambala Plzeň
e-mail: sambala@post.cz
www.webhost.cz/sambala

Tento letáček rozdávali plzeňští
roveři v benzinových stanicích
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Blíží se Moot Mexico 2000
Mezinárodní roverský Moot (slovo moot v
angličtině znamená debatu, diskusi či
rokování) je další ze skvělých příležitostí,
které nám přináší členství ve světové
skautské organizaci WOSM. Podobně
jako se skauti z celého světa setkávají
každé čtyři roky na Jamboree, tak se i
roveři a rangers sjíždí na Mootech. Zatím
poslední, desátý Moot proběhl ve švédském Värmlandu v roce 1996 (dočtete se
o něm ve Skautingu 2/35, str. 16 – 17 a SJ 3/39, str. 8 – 9).
Mottem toho nadcházejícího, který proběhne v
létě posledního roku tohoto tisíciletí v Mexiku, je:
„Tradition for tommorrow“ (Tradice pro zítřek).
Jeho cílem je poznat hodnoty původních civilizací a
na nich založit naše
budoucí sebezdokonalení
a účast na rozvoji společnosti. Mexiko je totiž země
s nesmírně bohatou a starou kulturou a
historií, která sahá až k nejhlubším kořenům lidské civilizace. Země Mayů a
Aztéků se tedy na čtrnáct dní v červenci
roku 2000 stane místem setkání několika
tisíců roverů a rangers ze sta různých
zemí.
Zahájení celosvětového setkání se odehraje v jednom z největších lidských
mraveniš) – v Mexico City (má více obyvatel než Česká republika). Odtud budou
mezinárodní skupinky vyrážet na expedice
po šesti státech centrálního Mexika. Jejich
účastníci se budou moci po sedm dní set-
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kávat s místními lidmi, jejich kulturou
a objevovat krásy mexické přírody. Účastníky čeká horolezení a speleologie,
návštěvy prehispánských a koloniálních
měst, poznávání a práce v malých skupinkách s různým programem (tanec, hudba,
výtvarno, rukodělky apod.), ale také služba místním komunitám, aby zanechali
dobrý dojem o skautingu a roveringu.
Po expedicích se všichni účastníci opět
sejdou v hlavním městě Mexika. To samotné je neuvěřitelnou směsicí
kultur a vlivů od dávných
civilizací až po nejmodernější globální vlivy. Mnohé
z toho, co nabízí, budou
moci roveři a rangers
poznat vlastními smysly.
Zde přijde také příležitost
prezentovat Českou republiku a Junáka a shlédnout
prezentace ostatních kontingentů.
Klíčovým programem celého setkání se stane Global Development
Village (Globální rozvojová vesnice), kde
se reprezentanti jednotlivých zemí
dozvědí více o světě a také to, jak jej
zlepšit prací doma, v oddílech a kmenech
(více o GDV na internetové adrese
http://scoutnet.ch/events/jam95/info/globalvillage.html nebo v publikaci se stejným
názvem v knihovně ÚRJ). Jedinečným
okamžikem bude zcela jistě i závěrečný
ceremoniál v Teotihuacanských pyramidách.
Moot bude pro všechny účastníky bezesporu velkou zkušeností a zážitkem.

krmítkem běží šuškanda
aneb měli byste vědět
Zkušenost sama o sobě však bude i příprava Mootu, nebo) organizačně a finančně zajistit výpravu celého českého kontingentu do tak vzdálené země nebude hračka. Š)astlivci, kteří nakonec odletí do
Mexika, se budou muset naučit spoustu
věcí, z nichž mnohé budou nové a nevyzkoušené. Ačkoliv projekt příprav teprve
vzniká, leccos je už jasné:
l Moot není cílem, ale příležitostí a motivací pro rovery a rangers, abychom se
mnohé naučili, vymysleli a dokázali.
l Nikdo za nás nic neudělá a na Moot
pojedou ti, kteří zvládnou náročné přípravy.
l Každý, kdo se chce zúčastnit, dostane
příležitost. Nikdo nebude vybírat skupinku š)astlivců, kteří budou vysláni.
l Na Moot pojedou ti, kteří splní základní předpoklady, aby mohli reprezentovat Junáka a dokáží si vytvořit podmínky pro účast své skupinky (viz níže).
l Příprava bude probíhat v malých skupinkách – družinách. Každá družina
bude zodpovědná za zajištění své účasti. V družinách si rozdělíme práci, aby
i ti, kteří táhnou oddíly, smečky a jiné

projekty, a tudíž jim moc času nezbývá,
měli šanci se Mootu zúčastnit. Jedna
skupinka bude ještě navíc odpovědná
za koordinaci všech příprav a komunikaci s organizátory.
l Také ti, kteří nakonec nebudou mít
dostatek sil, znalostí nebo prostě štěstí
a na Moot se jim nepodaří vše zajistit,
by si měli z příprav něco odnést. Projekt
bude koncipován v určitých fázích, aby
ti kteří se rozhodnou nepokračovat,
odcházeli s pocitem, že sice nedosáhli
mety nejvyšší, ale zažili a naučili se
mnohé, co stálo za trochu námahy.
Některé fáze budou zahrnovat i aktivity, které nebudou přímo součástí příprav Mootu, ale náplní roverského
hesla.
l Projekt příprav bude Ústřední rada
schvalovat v listopadu, takže se ještě
mnohé může změnit. Zatím jediný
předkládaný projekt je koncipován dle
anglického rčení: „Hard but fair.“
Věřím, že se nám jej podaří nejen
dobře připravit, ale i úspěšně zrealizovat a Moot nám bude dobrou odměnou
a hlavně motivací pro další prospěšnou
práci pro Junáka i společnost.
Zdenny, kudrna@utia.cas.cz

11. Světový roverský Moot Mexico 2000
Kdy: 11.7. – 24.7. 2000
Kde: Mexico City a 6 států středního Mexika (cca 2000 m. n. m., teploty 13 – 25 °C)
Kdo: roveři a rangers narození mezi 1.1.1974 a 31.12.1982 (musí být součástí
národního kontingentu). Junák předběžně přihlásil 30 lidí (počet lze měnit až
do 5.12.1999).
Účastnický poplatek: nejpozději do 5.12. je třeba zaslat závaznou přihlášku a zaplatit
paušální (400 – 1200 Kč) a účastnický poplatek (USD 342 – 380).
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Informace a kontakty:
web – www.skaut.cz/moot a www.moot2000.org.mx
e-konference – moot-info@junak.cz (žádosti o přihlášení posílejte na moot@junak.cz)
telefon – 02 24 102 284
adresa – Junák, Senovážné nám. 24, 116 47, Praha 1 (na obálku napište Moot 2000)
Přípravy: Probíhají podle scénáře připraveného zájemci o účast na únorovém setkání
na Mlýně. Další informace rádi rozešleme na požádání. Na kontaktních adresách se
také můžete dovědět více o aktivitách směřujících k finanční podpoře jednotlivých
členů české výpravy.
Další setkání zájemců o účast na Mootu bude 22.-24.října. 1999 na Mlýně u Brna.
Na čem byste měli pracovat:
1. na odeslání závazné přihlášky a zaplacení nevratného poplatku. Zbytečně rozhodnutí jet na Moot neodkládejte. Od května se poplatek zvyšuje každý měsíc o 100 Kč,
takže naskakování do jedoucího vlaku se trošku prodraží.
2. na zaplacení účastnického poplatku na Moot do Mexika – příští termín je 5.12.1999
3. zdokonalovat se v jazycích a své vědomosti využít při přípravě Mootu
4. přemýšlet nad tím, čím ohromíme Mexičany

Milé rangers, milí roveři,
již mnoho řádek bylo napsáno o Pasu pro Evropu, malé modré knížečce, která vám
může být průvodcem vyváženým roverským programem (zmatení mohou vyhledat
Skauting č. 8 z dubna 1998 nebo otevřít Kmen č. 5 z června téhož roku).
Dnes bychom vám rádi představili něco zcela nového:

„Liga Pasu Pro Evropu“ je korespondenční soutěž Roverského
Kmene pro jednotlivce, roverské družiny i celé kmeny. V každém
čísle Kmene najdete 4 úkoly. Půjde o záležitosti zdánlivě jednoduché i náročnější, rozvíjející manuální zručnost i úkoly přímo detektivní. Na vás je se
s úkoly poprat a do vydání dalšího čísla Kmene, tedy zhruba do dvou měsíců, nám
poslat výsledky svého lopotění a pátrání. Je na vás, zda se pustíte do všech čtyř
úkolů nebo zda si vyberete ty nejlehčí či nejzajímavější. V každém čísle Kmene
najdete vyhodnocení úkolů a na konec ročníku máme připraveny pro nejlepší a nej-
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originálnější řešitele prima ceny. A ještě jedno doporučení nakonec. Výsledky
svého pátrání a snažení si můžete zaznamenávat do modré knížečky, o níž byla řeč
na začátku – do Pasu pro Evropu. A nyní již zadání na říjen a listopad:
1. Papíroví draci patří k podzimu jako k zimě sněhuláci a k létu skautský tábor (je to
vtipné?!). Najdete je na každé Ladově podzimní krajince. A tak se druhý úkol bude
týkat právě draků. Postavit „babku“ nebo „psaníčko“ zvládnou i vlčata. Pus)te se do
složitější originální nebo původní konstrukce. Najdete v místní knihovně literaturu o
papírových dracích? Můžete si troufnout na víc, pokud vám stačí síly. Uspořádejte
„drakyádu“ pro své středisko, město.
Očekáváme nákresy nebo fotografie vašich prototypů, zápis doby letu a „opsané trajektorie“ a zprávu o tom, co bylo potom a navíc.
2. Dne 12. března 1999 byla Česká republika přijata do NATO. Narozdíl od Polska a
Ma7arska se u nás vstup do Aliance
nesetkal s takovou podporou obyvatelstva. Jedni tvrdí, že je to typické
pro českou povahu, druzí, že je to
vina vlády, která nevysvětlila svým
občanům výhody vstupu do NATO.
Co si o členství ČR v NATO myslíte vy? Co skautky a skauti, které
vedete? Co vaši rodiče, učitelé
a profesoři? Jaké argumenty pro
a proti se nejčastěji opakují?
Očekáváme názory a výsledky vašeho miniprůzkumu.
3. „Já malíř podzim jsem tu zpátky ...“
se zpívá v jedné folkové písni.
Uspořádejte skautskou výstavu na
téma „Malíř podzim“. Technika
volná, ale a) to hýří barvami.
Pozvete veřejnost?
Očekáváme zprávy o tom, jak se
dařilo, jaký byl zájem, a alespoň
kopie nejlepších děl.
4. Každému člověku můžeš otevřeně říci:
nevadí mi, že máš spoustu chyb,
nevadí mi, že nejsi dokonalý ale přesto tě mám rád. Phil Bosmans

(foto Vrt)
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Znáte to. Kamarád vás zklame. Máte mu to otevřeně říct? Máte to přejít mlčením?
Máte poprosit třetího, aby mu to naznačil?
Tento úkol se bude týkat umění komunikace, zvaného asertivita. Zkuste najít v literatuře, co asertivita je a jaké jsou její zásady. Zahrajte s ostatními rovery a rangers
nebo se skauty, které vedete, modelové situace a asertivně je řešte. Vymyslíte hry, ve
kterých by se dala asertivita cvičit? Vodítkem vám může být knížka Capponi, V.,
Novák, T.: Asertivně do života. Praha, Grada 1994, kterou seženete snad v každé knihovně.
Očekáváme postřehy z vašeho minikurzu asertivity, popř. nápady na hry, které by
byly využitelné pro ostatní.
Těšíme se moc na vaše příspěvky. Zasílejte je do 20. prosince 1999 na adresu TDC,
Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47 a připište heslo Liga Pasu pro Evropu. Jsme zvědaví, jak se se zadáním poperete.
Aladin a jeho parta

Prosba prosícího stromu
Já strom tu ne jediný,
brzy však šedivý,
s prosbou mou velikou,
stojím dobu předlouhou.
A prosím.
Skrze mé větvičky,
pro všecky lidičky,
se snesla prosba má
a touha jediná.
A prosím.
Oko tvé nevidí,
uši tvé neslyší,
jak já tu stojím
a bezmocně prosím.
Ale, lidé ne všichni,
lidé ne všude,
mají se k bratrům mým
jako k věcem bezduchým.
Honzaš
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do čeho zobnout a do čeho raději ne
aneb přírodozpyt

Co s poštolkou na balkoně?
Pravou aristokracií mezi ptáky jsou dravci. Největší a nejproslulejší mezi nimi – orli –
u nás sice výjimečně hnízdí (několik párů orlů křiklavých v Krkonoších a na Šumavě
a orlů mořských na Třeboňsku), ale setkání s nimi si mohou dopřát jen nejtrpělivější
ornitologové. Nepočítám se mezi tyto š)astlivce, a tak nepohrdnu ani pohledem na obvyklejší příslušníky ptačí šlechty. Přesně na jejím opačném žebříčku než orly nalezneme
„obyčejnou“ poštolku.
Třepotá se nad polem, sleduje dění v trávě pod sebou a ne a ne spadnout k zemi. To je
asi nejčastější pohled na nejmenšího z našich dravých ptáků.
Nedávno jsem poštolčí volání zaslechl i na pražském sídlišti, kde bydlím. Jen chvilku
jsem hledal na střechách okolních paneláků, když najednou ji vidím na hraně výklenku
pod střechou třípatrového domu. Taková podívaná však dnes už není nic mimořádného.
Poštolky i jiní ptáci, v Praze nyní zejména straky, se stěhují do měst, úspěšně se v nich
zabydlují a množí. Na stromě ve dvoře domu na Národní třídě, doslova ve středu Prahy,
jsem dokonce zahlédl strakapouda.
Leč zpět k poštolce ve výklenku. Ještě předtím než byla mým zrakem odhalena, jsem si
kromě jejího křiku všiml i podivně zneklidněného štěbetání. Že by zde měla hnízdo
s mlá7aty?

Poštolka
obecná
na hnízdě
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Ne, ne. V prostoru kolem stěny domu všemi směry vířili kosi a vrabci a nalétávali na
krčící se poštolku. Žádný z nich si ovšem nedovolil přiblížit se na dosah jejího zobáku.
Celé představení bylo otázkou půl minuty. Poté poštolka vzlétla a několika mávnutími
křídly zmizela za dalším panelákem. Zvítězili všichni – poštolka dala kosům a vrabcům
najevo svou nadřazenost, kosi a vrabci protentokrát uhájili křehké životy svých právě
vylíhnutých potomků.
Po čase jsem si vypůjčil letáček České společnosti ornitologické, který věnuje pozornost
ochraně městských poštolek. A protože se rozhodně vyplatí být připraven, až se poštolky rozhodnou zahnízdit na vašem balkoně, tak se s jeho mírně zkráceným obsahem
můžete na následujících řádkách seznámit. V lidských sídlištích se pak nebude lépe žít
jen poštolkám, ale i lidem. A možná za námi sami přiletí i výše zmiňovaní orli. To by
bylo...
Mimi

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Velikost: jako hrdlička
Hmotnost: samec průměrně 180 g, samice průměrně 220 g
Hnízdění: sama si hnízdo nestaví, je odkázána na nepoužívaná hnízda krkavcovitých
ptáků, na skalní výklenky, římsy a dutiny. V poslední době je stále častější hnízdění v
blízkosti člověka na nejrůznějších stavbách (věže, balkony v panelácích).
Snůška: zpravidla 5 – 6 vajec, která samice snáší obden, začíná však zahřívat již od snesení prvního vejce, takže mlá7ata se líhnou postupně. Vejce poštolek jsou celkově
hnědá s tmavší kresbou.
Délka sezení na vejcích: zpravidla 28 dnů
Doba péče o mlá@ata: 27 – 30 dnů na hnízdě, po vylétnutí se však mlá7ata ještě po
několik dnů na hnízdo vracejí, hlavně na noc.
Potrava: převažují drobní hlodavci, hlavně hraboš polní, méně často hmyz a drobní
ptáci. Hraboši převažují i v potravě městských poštolek, které za nimi zaletují na okraje města a na jiná volná travnatá prostranství.
Tah a zimování: u nás se vyskytuje po celý rok. V průběhu podzimu a zimy můžeme u
nás zastihnout ptáky ze severněji položených hnízdiš), naše poštolky táhnou až do severní a západní Afriky.
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V případě, že si poštolky vyberou náš dům či balkon jako
hnízdiště, můžeme čelit nejrůznějším problémům
Útoky poštolek na člověka
Rodiče poštolek dovedou nepříjemně naletovat na člověka, který se přiblíží k jejich
hnízdu. Proto v době, kdy poštolky mají v hnízdě vejce nebo mlá7ata, omezíme náš
vstup do těsné blízkosti hnízda na nejnižší možnou míru.
Znečištění okolí hnízda výkaly a vývržky
Trus a vývržky (nestrávené zbytky potravy) poštolek mohou způsobit nevábný vzhled
stěny domu či balkonu. V takovém případě je možno pod hnízdo umístit jednoduchou
podložku či podlahu balkonu přikrýt např. igelitem.
Hlučnost
Pro někoho nepříjemné časté hlasové projevy na hnízdě nelze bohužel poštolky nijak
odnaučit a nezbývá tedy než doporučit trpělivost. Vždy) doba přítomnosti poštolek na
hnízdišti není tak dlouhá a například hluk z automobilové dopravy je podstatně horší.
Útoky poštolek na exotické ptáky umístěné v klecích na balkonech
Při umístění klece s chovaným ptákem ven nezapomeňme na důkladnou ochranu dvojitým pletivem. To naši andulku či kanára ochrání nejen před poštolkou, ale třeba i před
kočkou.

Jak můžeme poštolkám pomoci?
Instalace budky
Na balkon můžeme umístit truhlík s vrstvou hlíny promísené s pilinami. Před nepříznivými vlivy počasí (déš), prudké slunce) pak poštolky lépe uchrání jednoduchá dřevěná
polobudka o základně 30x50 cm, výšce 30 cm, s polootevřenou přední stěnou: vstupní
otvor 35x25. Není rozhodující, zda je budka zavěšena na stěnu nebo položena na podlahu balkonu.
Poštolky na hnízdě nerušíme
Rušení a plašení, zejména v době sezení na vejcích, může být příčinou opuštění hnízda
či zastuzení snůšky. Proto po dobu hnízdění omezíme náš vstup do bezprostřední blízkosti hnízda.
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Ochrana proti vypadnutí mlá@at
Mlá7ata či vejce mohou být samicí neúmyslně vyhozena, pokud ji vylekáme svým nenadálým příchodem. Ke hnízdu proto přistupujeme pomalu a umožníme samici klidně
hnízdo opustit. U truhlíků na květiny, z nichž hrozí větším mlá7atům přímý pád, se
osvědčily zábrany z neostrého pletiva o výšce 10 – 12 cm.
Přikrmování
Umělé přikrmování není většinou třeba. Pouze v mimořádných případech, např. když
dojde k úhynu některého z rodičů, můžeme poštolkám krátkodobě pomoci přikrmováním. Nejvhodnější jsou drobné kousky hovězího a kuřecího masa, které přiměřeně obalíme ve vatě nebo v jemném peří či srsti, aby poštolky mohly vytvořit vývržky. Kousky
potravy předložíme samici, která mlá7ata nakrmí. Pouze v případě jejího úhynu vkládáme potravu do zobáku přímo mlá7atům. Pozor, mlá7ata, která jsou soustavně přikrmována člověkem, si ho mohou vtisknout jako příslušníka svého druhu a pro další život
ve volné přírodě jsou ztracena!
Někdy, hlavně při nedostatku potravy, mohou nejmladší mlá7ata uhynout či být přímo
zabita a sežrána svými staršími sourozenci. Tomuto jevu není třeba bránit, nebo) má v
životě poštolek svou funkci a význam.
Tzv. vypadlé mládě
Mladé poštolky mnohdy předčasně opouštějí hnízdo a dostávají se pak do lidských
rukou jako „opuštěná“ mlá7ata. Z části se jedná o poštolky, které nezvládly svůj první
letecký pokus a nedolétly na zvolené místo. Časté jsou též pády do světlíků. Taková mlá7ata není nutno brát do lidské péče. Zjistíme, kde jsou rodiče a sourozenci, a mládě
umístíme na nejbližší vhodné vyvýšené místo z dosahu městské dopravy a volně pobíhajících psů. V případě nálezu mlá7at zraněných a takových, která nelze dopravit zpět
do hnízda, se obrátíme na některý z útulků (Lázně Kynžvart, Rokycany, Spálené Poříčí,
Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Chomutov, Litoměřice, Praha 5 – Jinonice, Vlašim,
Votice, Ledeč nad Sázavou, Bartošovice na Moravě)
Další informace o hnízdění poštolek v Praze i v jiných městech uvítají na adrese České společnosti ornitologické, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 – Hostivař, tel./fax
02/7866700. Zde vám také odborníci zodpoví případné jiné dotazy týkající se poštolek
i ostatních ptáků. Na této adrese se též můžete přihlásit jako člen ČSO.
Kroužkováním poštolek se zabývá Kroužkovací stanice Národního muzea a uvítá informace o hnízdění poštolek na území Prahy na adrese Kroužkovací stanice, Hornoměcholupská
34, 102 00 Praha 10 – Hostivař, tel. 71961256.
převzato z informačního letáčku České společnosti ornitologické
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Odejdi z města! Neber s sebou nic a odejdi. Jdi sám, toulej se nocí, lesem - a vyhýbej se lidem. Neboj se tmy, chladu a mlhy, neměj strach z přepadení. Vyhledej
Severku na nočním nebi a jdi! A budeš-li k ránu padat únavou, vytrvej, přemož v
sobě slabost a jdi dál s očima upřenýma k blednoucímu obzoru. Snaž se nemyslet
na nic než na cestu před sebou. Jen tak se dá zapomenout na tvé velké hoře. Svou
rozervanou duši můžeš hojit jen mastí z rosy. Konečně ráno slunce rozhrne paprsky
mlhu a ukáže Ti zlatý bor s oázou tajemné vůně jehličí a borových šištic. V kopuli
přírodního chrámu šumí křídla probuzeného lesního ptactva. Ze země prýští pramen poznání a smíření. Zajdi tam. Zde končí noc a začíná den. Je tu krása narození. Odtud se začíná nový život.
Milá holátka!
Vidím, že vás už nebaví sedět pěkně doma na bidýlku nebo popelit se na dvorku, a jen
se vrtíte nedočkavostí letět někam hodně daleko. V očích vám čtu touhu létat nad moři
i pouštěmi, tropickými pralesy i tundrami... Je krásné dívat se na svět z ptačí perspektivy, ale občas by se vám mělo podařit i usednout a některé věci si v klidu prohlédnout...
Je to vlastně umění, dívat se. A je třeba se mu učit. Zkusíme to společně?

Lekce první
Proč vlastně cestujeme?
Pravděpodobně co člověk, to jiná motivace. Ale na několika hlavních důvodech se
cestovatelé asi shodnou. Chtějí hlavně poznávat! Nové lidi, nové země, přírodu, kterou
dosud znali jen z učebnic zeměpisu, jinou kulturu... a v odrazu toho všeho i sami sebe.
Chtějí nejen vidět, ale i zažít!
A) už samotu na cestách, či
jejich prachem stvrzená přátelství. Prožít východy i západy
slunce, které doma přehlížejí.
Na cestách jsou totiž vjemy silnější. Zvednout si trochu
adrenalin na divoké vodě, či
strmé skalní stěně, vysupět do
kopce na horském kole nebo
poznávat podvodní svět.
Z cest se správní cestovatelé
vracejí obohaceni. Nejen
(foto autorka)
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zážitky, ale i uvědoměním vlastních
schopností. Hrdí, že překonali všechny překážky, zvládli nečekané situace, vystačili jen s tím málem, které si
nesli na hřbetě. Obohaceni poznáním, že svět je velká a pestrá učebnice, ve které najdete všechno, umíte-li
se dívat. Cestovate-lův pohled na svět
bývá tolerantnější a chápavější.

Kam se vypravit?
Možná už máte za sebou putování po
Šumavě, Jizerkách, Jesení-kách...
prostě po vlastech českých. A rádi
byste někam dál. Je to jen na vás.
Možností je nespočet. Svou roli zde
bude pravděpodobně hrát také vaše
peněženka a čas. Léta studentská se
většinou vyznačují spoustou času
a minimem financí. Jakmile začnete
pracovat, poměr se obrátí. Je jen
velmi málo š)astlivců, kteří mají na
cestování obojího dost, jenže těm pak
už zas většinou schází chu) se někde
kodrcat. A tak vaše první cesty nepovedou asi za oceán, ale spíše si najde(foto autorka)
te čas na putování vlastní silou. Pěšky
nebo na kole. Svět vám nebude ubíhat za okýnkem dopravních prostředků a „realitu“
vám nebude vytvářet výklad průvodce cestovní kanceláře. To bývají cesty, na něž když si
vzpomenete, vybaví se vám i ty nejmenší detaily. Barvy skal, vůně lesů, chu) planých jablek, gesta staříků na lavičkách pod stromy, prach na botách, noční chlad....

Možná důležitější než kam, je ptát se: „S kým?“
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Samotnému je na cestách smutno. A tak nemáte-li kolem sebe nikoho, kdo by chtěl slasti a strasti cest sdílet s vámi, najděte ho! Mluvte s ním o tom, kam a proč se chcete
vydat, co tam chcete vidět a zažít. Ptejte se ho na jeho představy a cíle. Vyje7te si s ním
na víkend do lesů za městem a zkuste, jak vám to spolu bude klapat. Připravte se být
tolerantní a otevření. Až tohle zvládnete, budete si jisti, že máte souputníka. Že se na
něj můžete spolehnout a že se vzájemně nebudete omezovat. Vydejte se s ním na cestu
bez obav! Společné zážitky sbližují. A pokud to vyjde, nenašli jste jen dalšího cestovatele, našli jste opravdového přítele.
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Kdo je cestovatel?
Definice neexistuje, ale zjednodušeně – cestovatelem je každý, kdo je přesvědčen, že i
cesta může být cíl. Na cestě běží čas jinak, zážitky jsou ostřejší a koncentrovanější, nápor
na naši fyzickou schránku větší a tlak na psychiku silnější. Pokud se vaší cestou (nebo
cílem?) stane cesta, začnete se vnímat jako součást světa, velkého a barevného celku.
Jako zlomeček vesmíru. Budete cítit, že do něj patříte, jako rafinovaně vybroušený
kamínek, přesně zapadající do složité mozaiky. To vám nedovolí tu mozaiku ničit.
Dnes mnoho lidí cestuje a mnoho z nich způsobem, který bývá nazýván „tvrdým turismem“. Obrovská letadla či kolony autobusů je přesouvají do různých koutů světa, do
mamutích hotelových komplexů, všude stejných. Tito lidé žijí v umělé realitě. Jejich
pohled na svět je ohraničen zdmi letovisek. Taková masová turistika nejen narušuje
křehkou přírodní rovnováhu, ale také deformuje kulturu a životní hodnoty původním
obyvatelům, zvláště v méně technicky a průmyslově vyspělých zemích. Tito „cestovatelé“ si totiž na druhý konec světa dají přivézt svůj hamburger nebo guláš s knedlíky,
poslouchají tutéž hudbu a spí ve stejné posteli jako doma... Ač jsou každou chvíli v jiné
části světa, jako by vlastně nebyli nikde...
Pravý cestovatel nepotřebuje věcí víc, než se vejde do batohu, který unese na zádech.
Spíš ještě méně. Potřebuje hlavně pokoru. Toleranci. Potřebuje být otevřený a najít si
čas na to, aby se mohl zastavit a jen tak se dívat. Odvahu změnit svůj zaběhnutý životní
styl a žít jako domorodci. Jíst to, co jedí oni, respektovat jejich kulturu, zvyky, náboženství, mluvit s nimi, zajímat se o jejich problémy. Být otevřený a vnímavý. Pak má šanci,
že jeho poznání se bude ucelovat.
Amazonka, Kladno

(foto
autorka)
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Záhadná generace?
Před pětadvaceti lety byla v našem oddílu skutečným „bestselerem“ útlá knížečka tehdy
známého skautského psychologa Jiřího Mrkvičky „Hovory s Tebou“. Byla to na dlouho
poslední knížka, která Jiřímu Mrkvičkovi u nás vyšla. Ostatně – nás tehdy překvapilo, že
vůbec ještě vyšla. Naplno se totiž v naší zemi rozjela velmi smutná historie, která se oficiálně nazývala „normalizace“ – což – přeloženo do konkrétního života znamenalo:
doba lámání charakterů. Už pátým rokem byla v Československu okupační vojska států
Varšavské smlouvy – a těm, kteří si pod „ochranou“ téhle okupace rozdělili vládu v naší
vlasti, se už zdálo, že je nejvyšší čas, aby celý národ uznal, kdo je tedy u nás pánem.
„Chceš dělat odbornou kariéru? V pořádku, ale jenom, pokud to budeš dělat s naším
stranickým pověřením. A pokud konečně pochopíš, že ta vojska tady u nás, není žádná
okupace, ale bratrská pomoc“. „Vy máte děti, že? A jistě vám velmi záleží na tom, aby
mohly studovat, vi7te. Jenomže s tím vaším tvrdohlavým postojem to půjde sotva. Nu
rozmyslete si to...“
Do téhle doby se Jiří Mrkvička pochopitelně nehodil. Natož pak jeho skvěle psané knížky, které by mohly „svádět“ k úplně jiným životním postojům, než jaké chtěla vnutit
vládnoucí moc mladým lidem. Jiřího Mrkvičku „uklidili“ k postiženým dětem do léčebny ve Slatiňanech u Chrudimi a jeho knihy na mnoho let zmizely z pultů knihkupectví.
Ale u nás v oddíle je hltaly desítky sedmnácti, osmnácti či devatenáctiletých kluků.
A dnes vím, že to nebylo nadarmo.
Protože i po těch letech se nejen mně, ale i těm o pětadvacet let mladším, zdá, že mnohé
z toho, o čem Jiří Mrkvička tehdy hovořil se svými dospívajícími syny, vůbec nezestárlo, domluvili jsme se s Mimim, že v tomto roce vybereme pro Kmen z pěti kapitolek
téhle knížky to, co by nemělo uniknout vaší pozornosti. A já to trochu okomentuji.
Takže to první téma – jak vidíte v nadpisu – je téma „generační“. Jak to tehdy viděl Jiří
Mrkvička?
„Říkají vám „záhadná generace“ a vám to dělá dobře. Nevykládej mi, že ne. Děláte všechno možné, aby to byla pravda. Především mlčíte – to je ta nejjednodušší cesta k záhadnosti. A když není vyhnutí, tak ze sebe soukáte slova, která nic neznamenají a k ničemu nezavazují. Vždy_ to vidím, když s tebou o něčem hovořím. Chci třeba vědět, co si myslíš ty a tví
kamarádi o nějaké události. Hluboce se zasníš, a když už to vypadá, že tě přemohl spánek,
utrousíš: My o tom ani moc nemluvíme. Přitom každé tvé gesto a každý tvůj pohled jasně
říká ‘nevotravuj’. Jenomže já nevěřím, že o tom nepřemýšlíte. V tom je něco jiného:
Vyhýbáte se nám, nechcete s námi diskutovat. Ale proč? Co proti nám máte?
Bojíte se našich velkých slov. Myslíte si, že jsme si z nich udělali štít, za kterým jsme nezranitelní. Že je po vás budeme metat jako střely těžkého kalibru. Přitom se vám zdá, že vás
klameme. Že klameme sami sebe. Že nám vlastně ani nejde o ty velké věci, na které naše
slova ukazují, že ta slova ztratila svůj obsah a stala se jenom pěknými frázemi. Nemáte fráze
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rádi. A nás máte za pokrytce. Řekneme-li, že nám jde o vaši lepší budoucnost, kalkulujeme
jenom v duchu s budoucími cenami aut. Mluvíme-li o velkých plánech, máme v hlavě
docela malý plánek na chatu. Nebo na svou kariéru. Pěkně jsme se zabydleli ve svých velkých slovech, stali se z nás chovatelé čistokrevných psíků a vás nutíme, abyste je chodili
venčit.“
Te7 na chvilku Jiřího Mrkvičku přeruším. Protože by mě samotného zajímalo, do jaké
míry tu hovoří i o vašem vztahu k „nám“ – kterým je čtyřicet, padesát nebo šedesát.
Rozhodně v době, kdy to psal, rozbíhala česká „dospělá společnost“ svoje hrozivé
selhání na plné obrátky. Obávám se, že situace, kdy na jedné straně zdaleka nedošlo
k tzv. „vyrovnání se s minulostí“ a na druhé se ukazuje, jak těžce je naše společnost
poznamenána oním „normalizačním selháním“, vytváří dnes jakési všeobecné lepkavé
příšeří, kde jako by všichni byli pošpinění, nikomu se nedalo věřit, každý měl máslo na
hlavě a nikdo si nezachoval rovnou páteř...
Tohle není pravda. Přesto, že opravdu většina dospělých selhala, byli i takoví, kteří za
cenu značných obětí vydrželi. Zamíchat je do téhle pošpiněné „kaše“ – to byl bylo nejen
kruté a nespravedlivé vůči nim – ale velmi neš)astné i pro vás, kteří stojíte na prahu
dospělého života. Protože právě tito lidé – a mezi skauty jich není zrovna málo – by vás
tak či onak mohli velmi dobře doprovázet na vaší pouti ke skutečné dospělosti. Příště si o tom řekneme víc, takže
te7 slovo vrátím Jiřímu Mrkvičkovi:
„... musím ti povědět o dvou velkých
zkušenostech, které utvářely můj život –
no dobrá, aby to neznělo velkohubě:
které mě zasáhly. Tu první událost vidím
velmi nejasně: Zešeřelá místnost, malý
kruh otcových přátel. V jejich ztlumených hlasech je nejistota, bezradnost. Je
březen 1939, mně je právě osm let.
Nechápu skoro nic z toho, co se stalo.
„Protektorát“, „okupace“ – co je to za
slova? Ale ve vzduchu je strach
a maminka pláče. A tu se rozpláču také,
bouřlivě a neutěšitelně… A druhá zkušenost? Čtu si odstavce z deníku: květen
1945. Udivuje mě, jak málo jsem tehdy
dovedl povědět z toho, co jsem tehdy
prožíval. V deníku není nic o protitankových zátarasech, které nastavěli
Srpen 1968 - tanky v ulicích Prahy
nacisté ze silných smrkových kmenů na
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okrajích městečka a které se pak proměnily ve slavobrány Rudé armádě. Nic tam není o protiletadlovém kulometu, který dal německý velitel postavit doprostřed hlavní ulice, aby nám
nahnal strach. Chybí tam vyprávění o Julkovi, mladém studentu ze Lvova, který u nás pak
bydlil. Trpěl nesnesitelnými bolestmi hlavy, protože byl zasypán výbuchem německé pumy.
To on mi napsal první tabulku azbuky a latinky… To vše mělo být v deníku. Jenomže tehdy
se mi to zdálo moc obyčejné a samozřejmé. Já si chtěl zaznamenávat jenom „historii“. Bylo
mi čtrnáct let.“
Na svoje „velké zkušenosti“ si pamatuji moc dobře. Bylo mně sedmnáct. V srpnu roku
1968 nás obsadila okupační vojska Sovětského svazu – také „Rudá armáda“, bohužel
s úplně jiným určením, než o kterém píše Jiří Mrkvička. Za necelý půl rok nato – v lednu
1969 – se upálil Jan Palach. Mezi tím jsem se stal vůdcem vlčácké smečky a nečekaně
mě oslovil Ježíš Nazaretský. Během několika měsíců se zásadním způsobem nasměroval můj život na dalších třicet, čtyřicet let. A zdaleka jsem nebyl sám. Pro „moji generaci“ bylo dění roku 1968 a 1969 naprosto zásadní zkušeností. Samozřejmě – zdaleka ne
všichni ji zpracovali podobně jako já. Naopak. Ale byly to pro nás všechny nepřehlédnutelné výzvy.
Dnes si zdaleka tak nejsem jist, jak jste na tom vy ve svých šestnácti, devatenácti či jedenadvaceti. Od listopadu roku 1989 uběhlo už skoro deset let – a pochybuji, že „restituce“, „transformace“, „privatizace“, „inflace“, „opoziční smlouva“ – či něco podobného
může být pro vás něčím skutečně osobně důležitým. Záplavy na Moravě a ve východních
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Čechách – to jistě pro toho, kdo v tom byl, takovou „křižovatkou“ být mohlo. Ale –
a to bych vám chtěl zvláš) připomenout z toho, co píše Jiří Mrkvička – mnohdy je důležitější to, co není na první pohled tak nápadné. Nejen v životě osobním kde nejdůležitější roli hrají vždy setkání a) s druhými, se sebou samým a – pochopitelně i s Bohem.
Setkání jsou velmi důležitá i pro „generaci“. A tak bych vám chtěl na závěr doporučit
k pozornosti tyhle otázky: Jaké osobnosti nejspíš určují život „naší generace“? A jak je
to konkrétně se mnou a mými „velkými zkušenostmi“?
Edy

Umění tázat se
„Mládí je zvídavé“, říká se, ale chtěl bych toto heslo pozměnit: „Mládí by mělo být zvídavé“; většinou se neumíme ptát na podstatné věci, neumíme klást otázky tak, abychom
se opravdu něco dověděli. Nevěříte? Pak se zkuste sami zeptat účastníků obou posledních Jamboree, kterých se mohli svobodně zúčastnit naši skauti. Co se vlastně dověděli
při setkáních s bratry a sestrami z celého světa?
Pravda, už samotný pokus o komunikaci v cizích jazycích, které ovládáme jen částečně,
je zajímavou (a většinou i veselou!) zkušeností - ale to by přece bylo málo, už vzhledem
k vysokým nákladům, jaké taková expedice - zvláš) ta zámořská, pod rovník, na
Jamboree do Chile, stojí. Tvrdí se, že světové Jamboree a podobná zahraniční setkání
jsou „obrovskou výměnou zkušeností“. Jestliže ale jediným výsledkem mnohadenního
kontaktu skautské mládeže je pár veselých chvil, jestliže výtěžkem pracné komunikace
v angličtině, španělštině nebo jiných jazycích je pouhé zjištění jména, věku, země, odkud
ten bratr či sestra pochází, nebo „úžasná“ informace o tom, že dotyčný je poprvé na
Jamboree a že doufá, že se někam dostane, pak je to málo! Vymění se adresy, možná se
pak napíše pár dopisů, stejně bezobsažných a informační hodnotou bezcenných; jen výjimečně mívá setkání se zahraničními skauty a případná korespondence větší užitek...
Chtěl bych vám poradit: až se budete chystat na nějaké setkání, a) již s tuzemskými či
cizími skauty, hle7te vytěžit z těch besed a rozhovorů co nejvíce! Promyslete si a připravte otázky a ptejte se na podstatné věci: Co ti dává skauting? Chceš zůstat skautem
celý život? Jak často se s družinou nebo oddílem dostáváte na výpravy - nebo u vás převažuje „městská“ činnost v klubovnách? Máte dobrou skautskou literaturu? Máte i
oddílovou knihovnu? Pomáháte nějak chudším skautům? Jaké platíte příspěvky ve vaší
organizaci? Jaké si vedete deníky a kroniky? Chodíte společně do divadel, na koncerty,
do muzeí? Máte ve vaší zemi skautské pěvecké soutěže? Atd. atd. - bezpočet otázek,
různících se i podle osobního zájmu tazatele.
Budeme-li mít promyšlený plán takových „interviewů“, pak si přineseme domů bohatou
kořist poznání a budeme moci o tom napsat do některého časopisu. Ale vrátit se po
14 dnech a moci povědět jen to, že „nás tam bylo přes 30 000, že tam bylo horko, že se
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tam předváděly různé tance a že se tam měnily suvenýry“, - to je strašně málo, to není
dostatečný výsledek té proklamované „výměny cenných zkušeností“!
Zmíněné umění tázat se neplatí ovšem jen v uvedeném případě mezinárodních setkání.
Dalo by se dlouho mluvit i o umění číst - vždy) četba jakékoliv knihy by měla být z naší
strany kladenými otázkami: Co mi povíš, kniho? Jak jsi to napsal, spisovateli? Už několik prvních stránek ti může naznačit odpově7 na nejčastější otázku: Stojí ta kniha vůbec
za přečtení? Ale zároveň ta kniha klade otázku tobě, čtenáři: Jaký jsi čtenář? Povrchní?
Náročný? Stačíš na mne? Objevíš ve mně - i mezi řádky - skryté poučení?
A také naše toulky přírodou by se měly stát příležitostí ke kladení otázek. Ptát se přírody na každém kroku, ptát se stromů, bylin, kamenů i mraků na nebi: Jak bude dnes, jaké
mohu čekat počasí zítra? Jak se na tuto stezku dostal tento kulatý oblázek, proč má
tento letitý strom tak málo větví na jedné straně? Rostliny ti odpoví, jaké podloží je
v místech, kudy kráčíš - jisté rostliny jsou jen ve vápencovém prostředí, jiné už z dálky
volají, že rostou na mokřině...
Henry David Thoreau se uměl dokonale přírody ptát a nádhernými eseji nám sdělil,
co se dověděl; E. T. Seton i R. Baden-Powell, zkušení stopaři, uměli terénu, kterým
putovali, klást otázky a vyčíst odpovědi...
Uč se, příteli, ptát, všech a všeho se ptát, kudykoli jdeš, kamkoli přijdeš! Jedním z těchto pochopitelných, tajemných cílů lidského života je poznání. Dobrat se pravdy. Budešli se umět ptát - lidí, knih, ptáků a zvířat, mraků a hvězd, zjevných i skrytých znamení,
rozesetých Někým všude po přírodě, snad si z té úžasné mozaiky sdělení sestavíš cenný
kus pravdy - i oné Pravdy, kterou člověk nikdy nepozná celou dřív, než je sám osloven
otázkou všech otázek: Jak jsi, člověče, využil zkušební lhůty svého života?
Hle7, bratře, abys - podobně, jako to má Chief-Scout Baden Powell na svém náhrobku
- mohl nakonec nakreslit na kámen, ke kterému po dlouhém roverském putování životem dojdeš, ono skautské znamení, které říká: Splnil jsem zde svůj úkol a nyní se vracím
DOMŮ.
Ladislav Rusek - Šaman, Olomouc

Stromečku můj,
na skále stojící
a do dáli hledící,
stojíš tu za sebe,
te7 i za mě,
jsi další dobrý strom této země.
Lucka
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Chvála výprodejů
Kolikrát už jsem v podobných rubrikách novin či časopisů četl lamentování knihkupců
nad levnými výprodeji knih. Není se čemu divit, knižní trh je trh jako každý jiný a knihkupectví se slevami titulů lákají čtenáře více než ostatní „vcelku obyčejné“ prodejny
knih. Jen ve středu Prahy lze bez nejmenšího problému už několik let nalézt zpravidla
pět takových výprodejů. Lačný čtenář, který si rád udělá potěšení pěkným tištěným přírůstkem, vidouce obrovský poutač SLEVA KNIH s neméně vyzývavými ciframi oznamujícími, o kolik že šly ceny dolů, často neodolá a zamíří mezi nepřehledné množství
halabala vyskládaných publikací. A co je nejdůležitější - tu a tam někde v zastrčeném
koutku u okna nalezne „knižní poklad“, který tady prostě nemůže jen tak nechat ležet.
Úlohu ani tak nehraje nízká cena, ale skutečnost, že jinde na podobný kousek nenarazí. Co když je to náhodou jeden z posledních? Posu7te sami, jaké skvosty jsem tímto
způsobem získal.

Země lidí
Antoine de Saint-Exupéry
Před rokem, možná už dvěma, při takové jedné zběžné
prohlídce „co kdyby náhodou“, jsem doslova jako slepý
k houslím přišel ke knize, kterou dnes řadím mezi své
nejoblíbenější. Mám na mysli útlé dílo Antoina de
Saint-Exupéryho, otce Malého prince, Země lidí.
Brzy po půlnoci 30. prosince 1935 ztroskotalo uprostřed libyjské pouště letadlo s pilotem Saint-Exupérym
a mechanikem Prévotem.
„Nechápu, jak je možné, že jsme naživu,“ pomyslí si pilot
havarovaného letadla poté, co v rychlosti 270 kilometrů
narazil na zem jedné z nejsušších pouští světa.
„Hm, škoda...,“ prohodil Prévot.
„Jaká škoda?“
„Mohli jsme to mít odbyté naráz...!“
Uprostřed pouště, kde není jediný bod, jehož by se
mohl zbloudilec zachytit a určit, jakým směrem se
nachází záchrana, lidé, voda, se může jevit život jako cosi nepatřičného či přebytečného. Vždy) na místě, kde se dá bez vody přežít pouhých devatenáct hodin, je život jen přepychem, nepatrnou jiskřičkou určenou k brzkému vyhasnutí.
Život připadá člověku, jenž se právě nenalézá bez jediné kapky vody kdesi na poušti,
v každém okamžiku samozřejmý. Říká si: Jsem a žiji. Je to však samozřejmost jen zdán-
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livá. Život je křehký a na některých místech planety jen povrchový a řídký jev. Jako
například právě v poušti.
Nebudu dále pokračovat v úvahách a citacích. Snad jen dodám, že kniha je psána vytříbeným jazykem a je podle mého soudu skvěle přeložena. Brzy mne napadlo, že jsem měl
koupit také několik exemplářů pro přátele. Bylo však již pozdě. Po Zemi lidí už není ani
vidu.

Eichmann v Jeruzalémě
Hannah Arendtová
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Podruhé jsem měl velké štěstí teprve nedávno. Dlouhou
dobu jsem se po knihovnách marně pokoušel vypůjčit
dílo jedné z největších myslitelských postav tohoto století Hannah Arendtové Eichmann v Jeruzalémě.
Když tu najednou, náhoda tomu opět chtěla... a knihu
jsem ke svému překvapení pořídil za směšnou částku
právě ve výprodeji.
Arendtová je především známá svými studiemi o totalitních režimech a patrně vůbec jako první položila rovnítko mezi dva nejničivější z nich - nacismus a stalinismus.
Výše uvedená kniha detailně popisuje životní osud
a zvláště pak soud nad jedním z tvůrců „konečného řešení“, jemuž za obě) padlo šest milionů židovských životů.
Adolf Eichmann po válce stačil uprchnout do Argentiny
a vyhnul se tak Norimberskému procesu s nacistickými
pohlaváry. Patnáct let po válce byl však dopaden izraelskou tajnou službou a z Argentiny transportován do Jeruzaléma.
Jedenáctého května 1960 v půl sedmé večer, kdy jako obvykle vystoupil z autobusu, kterým
se vracel domů z práce, byl Eichmann obklopen třemi muži a v několika desítkách vteřin
vtažen do čekajícího automobilu, který ho odvezl do domu, pronajatého na vzdáleném
předměstí Buenos Aires...
Dotázán po své identitě okamžitě odpověděl: „Ich bin Adolf Eichmann“ a pak překvapivě
dodal: „Vím, že jsem v rukou Izraelců.“
Za dva roky po svém dopadení byl Adolf Eichmann popraven.
Autorka popisuje průběh soudu a líčí Eichmannův postup po nacistickém kariérním
žebříčku. Co je však nejdůležitější - vystihuje naprostou ztrátu svědomí a strojovou pečlivost, s jakou Eichmann a zločinecký režim rozhodoval o hromadném vyvraž7ování tisíců lidí. Ne náhodou v podtitulu knihy stojí: Zpráva o banalitě zla.
Obě knihy dnes už patrně v běžných knihkupectvích ani ve výprodejích neseženete. Štěs-

každý pták zpívá, jak mu zobák narostl
aneb rubrika kulturní
tí však můžete zkusit v nějakém malém zapadlém krámku nebo v knihovně. A jaké speciality můžete nyní (psáno koncem srpna) ukořistit v ráji výprodejů? Velmi doporučuji
dílo držitele Nobelovy ceny za literaturu Williama Goldinga Dědicové, tu a tam lze ještě
zahlédnout něco z pera George Orwella - slavné 1984 a Farmu zvířat či Hold
Katalánsku. Ale pamatujte, že štěstí přeje připraveným.
Mimi
Antoine de Saint-Exupéry, Země lidí, nakladatelství Aurora, Praha 1996
Hannah Arendtová, Eichmann v Jeruzalémě, Mladá fronta, Praha 1995

Jonathan Livingston Racek
Richard David Bach
Kdybyste ji hledali v mé knihovně, dám vám návod.
Hledejte tu nejmenší knížku. Našli jste? Je vázaná v
modré kůži s obrázkem zlatého racka. Když jsem ji
četla poprvé, netušila jsem, jak moc mě ovlivní. Na
první pohled obyčejný příběh. Koho by napadlo psát
knihu o rackovi?
Tenhle racek Jonathan ale tak obyčejný není. Jeho příběh je metaforou, která osloví snad každého, kdo cítí,
že se odlišuje od okolí. Nepřipadá vám to známé?
Jonathana prostě už nebaví spolu s hejnem sbírat
odpadky kolem lodí a na plážích. Vždy) život není jen o
jídle, Jonathan vidí jeho smysl v dokonalém létání. A tak se začne učit... Jonathanův příběh je nejen o snaze po nalezení smyslu vlastního života a jeho naplnění, ale také o svobodě a lásce, o síle vlastní vůle. Pokud sami patříte mezi ty lidi, kteří se nespokojí se
zprostředkovanou realitou a jdete po vlastní životní stezce, nezůstanete k ptačímu
dobrodružství chladní. Námět nedal spát ani dalším tvůrcům. Příběh byl ztvárněn ve
filmu, divadle, hudbě. Doporučuji představení v pražském divadle Lyra Pragensis,
hudbu se skvělými texty od Neila Diamonda.
Richard David Bach (nar.1936) je současný Američan. Spisovatel, redaktor, pilot, letecký instruktor, otec dvou dětí... Představitel směru „new age“. Jeho první kniha „Cizinec
na zemi“ vyšla roku 1963. Jonathan Livingston Racek (poprvé vyšel r. 1970) je ale bez
pochyby jeho dílem přeloženým do nejvíce jazyků. Z dalších knih, které můžete objevit
na pultech knihkupectví jmenujme např. tituly: Jediný, Nikdo není daleko, Most přes
navždy, Iluze.
Richard Bach věnoval svou knížku „skutečnému Jonathanu Rackovi, který žije v každém z nás“. Tedy i Tobě!
Amazonka, srpen 1999
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Hora a já, já a hora
Zbožňuji prázdnotu pouště. Člověka v ní napadají ty nejlepší myšlenky. Obdivuji moře
pro jeho bezbřehou nekonečnost. Skláním se úctou před tajuplnou temností pralesa.
Ale ze všech krajin světa nejvíc miluji hory. Snad proto, že svými hroty sahají až do
nebes. Anebo zkrátka proto, že tu vůbec jsou.
Ze všech hor mám nejraději Vysoké Tatry. Jsou to hory mého mládí. Když sečtu všechny dny, týdny a měsíce, které jsem v nich strávil, pak to dá dohromady přes rok mého
života. Rok v srdci přírody, strávený pod skalami u tatranských ples a v horských lesích.
Nespočetné noci v dávno zmizelých tatranských senících a kolibách. Noci na Protěžce
anebo jen pod širým nebem, na dosah hvězd.

(foto: T. Ernest)
Nebyl to jen čas strávený nádherným nicneděláním. Také pracovní pobyty. Členem
výzkumného týmu zoologů. A sám jsem navíc prozkoumal ptačí zvířenu Vysokých Tater
podle originálních, tehdy zcela nových ekologických aspektů. Nesmírně hrdý na to, že se
na mne po létech obrátili švýcarští ornitologové, aby stejnou metodou provedli výzkum v
Alpách. Hrdý, ani ne tak sám na sebe, jako spíš na ty moje malé skromné hory, které se
tak staly jakýmsi příkladem a vzorem pro největší a nejznámější evropské pohoří.
Mnoho tatranských velikánů patřilo k mým oblíbeným vrcholkům. Vystoupil jsem skoro
na všechny. Ale jeden z nich jsem nikdy nepřekonal, ačkoli to byl právě vrcholek, který
jsem obdivoval ze všech nejvíc. Kežmarský štít, 2558 metrů vysoký. Stojí trochu stranou
ostatních velikánů a není tak slavný, jako většina z nich. Přitom je to hora nádherná.
Přímo majestátní. Její příkrá severní stěna se strmě zvedá od Zeleného plesa plných tisíc
metrů až k vrcholku.
Nějakým zvláštním způsobem jsem si tu horu zamiloval. Těšil jsem se její krásou.
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nové jarní písně
čili tvorba čtenářů
Povznášela mne a uklidňovala zároveň. V duchu jsem s ní často rozmlouval. Myslím, že
jsem se jí dokonce svěřoval se svými starostmi. Zjevovala se mi na obrazovce mého
vnitřního zraku i tehdy, když jsem byl od ní vzdálen a toužil jsem po tom, až se s ní zase
setkám. Manere in montibus. Zůstávat v horách.
Z Belanských hřebenů byl na tu mou horu zvláš) pěkný pohled. Často jsem tam sedával
a díval se na ni. A nejen díval. Skoro zamilovaně jsem jí přeříkával jednoduché verše ze
Zpěvů staré Číny. Někdy šeptem, jindy jsem křičel do větru:
Již omrzele odlétají ptáci,
i unavený oblak v dál se ztrácí,
jen my zůstanem,
má horo!
Vi7, tak brzy
nás neomrzí
dívat se na sebe.
Tebe na mne
a mne na tebe.
Dlouho mi vůbec nepřišlo na mysl, že bych na tu horu měl vystoupit. Až jednou.
Vypravil jsem se na ni za překrásného dne. Jak jsem stoupal, svět pod mýma nohama se
stával stále menším a menším. Důležitost všedního dne přestávala být důležitá. I pokřik
sviš)ů a zpěv horských ptáků zůstal pode mnou. Kolem se rozhostilo velebné ticho.
Každým krokem jsem pronikal hlouběji do syté modři nebeské klenby. Nakonec jsme
zůstali sami. Má hora a já.
Nějakých dvacet třicet metrů pod vrcholem jsem se náhle zastavil. Musím jít vůbec dál?
Musím opravdu spočinout nohama na nejvyšším bodu hory? Musím ji zdolat? Musím ji
pokořit? Nic mi v tom nebrání. Výstup je snadný, počasí mi přeje a cítím se být plný sil.
A přesto - musí to být? Vždy) nesbírám překonané vrcholky hor jako trofeje ulovené
zvěře. Nemusím přece sám sobě dokazovat, jaký jsem pašák. Nemusím vůbec nikomu
nic dokazovat a už nejmíň sám sobě. Naopak, mohu si odepřít, co bych snadno mohl
mít. Nevím, co to do mne vjelo. Spíš to byly v té chvíli mé vlastní pocity než nějaké
rozumné zdůvodnění, jež mne vedly k tomu, že jsem se otočil a začal pomalu sestupovat zpátky do údolí. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu mne v tu chvíli zaplavil pocit
blaženého štěstí.
Každý to může vidět jinak. Dostal jsem se v životě několikrát do situací, kdy jsem z vlastní vůle „zůstal stát pod vrcholkem“. Kdy jsem vědomě nešel až za hranice toho, co bylo
možné. Nevím, jestli mne to dělalo silnějším, ale docela jistě mne to učinilo pokornějším.
Osud mne zavál daleko. Na dlouho za mnou zapadla nepřekročitelná závora. Do hor
mého mládí se mohu vracet už jenom v myšlenkách. Vracím se tam stále znova a znova.
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nové jarní písně
čili tvorba čtenářů
V duchu sedám sám a dívám se na hory - jako v těch Zpěvech staré Číny. S rozkoší hmatám konečky prstů hebkou drsnost tatranských skal. Chutnám čirost jejich bystřin a vdechuji vlhkou vůni devětsilů. Naslouchám volání horských ptáků i velebnému tichu skalních chrámů. Opájím se pohledem z nebetyčných výšin na nekonečnou ubohost světa
pod mýma nohama. S radostí vnímám hory všemi smysly.
A nad tím vším vidím dodnes mou horu. Dívám se na ni a ona na mne. Hora, na niž jsem
nikdy nevystoupil.
Milan, Frankfurt nad Mohanem

Volavčí číhaná
Ten den bylo takové vedro, že se nedalo nic dělat. Maximálně tak ležet ve vodě nebo ve
stínu nad pláží Sečské přehrady. Stejný názor však sdíleli snad všichni rekreanti, takže
jindy poklidná Seč se změnila ve Václavské náměstí. A do toho se nám určitě nechtělo.
Vypravili jsme se tedy k ústí řeky, kde byla voda mnohem studenější, komárů tam bylo
taky mnohem víc, o bahnu nemluvě. Zato tam nebylo ani živáčka. Tu a tam jsme zaslechli volavčí zakrákání. Volavky! Kolikrát jsem ty nezbednice pozoroval na Bohdanečském
rybníku a kolikrát mě vypekly svým drsným „kréik!“, načež se celé hejno vzneslo a zmizelo za hradbou borovicového lesa... Zdá se, že kamaráda, se kterým jsme před pár
týdny ve skalách pod Ohebem objevil hnízdo výra, volavky také zaujaly. Rozhodli jsme
se tu přenocovat. Řeka je v ústí do přehrady mělká, okolí přehledné, jistě sem ráno
volavky chodí lovit.
Odpoledne jsme se nastěhovali na vysoký holý břeh a do západu slunce řádili v ledově
studené vodě. Cvičili jsme svůj postřeh chytáním malých okounků i jiných rybek.
Napadlo nás postavit malou nádrž a do ní volavkám naservírovat několik soust. Tak se
pomalu přiblížil večer.
Z noci si pamatuji jen tolik, že jsem nemohl dlouho usnout, protože jsem si ustlal na
kořenu. Bez karimatky, jenom na celtě. Občas se ozval puštík svým temným „hu, hu“.
Najednou výkřik. A další. Vyletěl jsem ze spacáku jako malé dítě. Jak jsem se mohl
nechat takhle vylekat! No jistě, šerem plují černé stíny. Volavky! Jedna, druhá, pátá.
Slyším šustění křídel, občas další výkřik. Chudák člověk, který by nevěděl, komu patří.
Pomalu se rozednívá. Radši se ani nehýbeme, volavky se brodí dvacet metrů od nás.
Jedna si pochutnává na našem menu. Za chvilku je nádržka prázdná. Přímo pod naším
břehem proplula ondatra. Tiše, bez jediného šplouchnutí zmizela u protějšího rákosí.
Jako drahokam se rychle kolem mihnul ledňáček. O jeho revíru moc dobře víme. Jenom
hnízdo má dokonale skryté někde v břehu. Není nutné po něm pídit. Nač taky?
Volavčí hody končí. Blíží se sedmá hodina, čas, kdy chataři chodí na ryby. Pomalu a těžkopádně veslují volavčí „eska“ vzduchem kamsi k lesům. Stočili jsme spacáky, hupli na
chvíli do řeky, na jejímž dně byly ještě zřetelně vidět otisky vo-lavčích nožek, a vydali se
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nové jarní písně
čili tvorba čtenářů
Čápi bílí přilétají
na svá hnízda
během prvních
jarních dnů, v tu
dobu jsou u nás
volavky popelavé
obvykle už téměř
měsíc
(foto Ladislav
Sitenský)

k cha-tě. Na pláži se válelo ještě více lidí než včera. Čpěla z nich nu-da a lenost. Možná vůbec
ne-tušili, že za první hradbou smrků začíná opravdová divočina, i když to tak na první po-hled
nevypadá.
Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsem teprve pronikal do tajů vědy zabývající se ptáky ornitologie. Jak mi každý nový druh připadal vzácný, jak jsem se za ním dokázal plížit
za deště blátem nebo brodit hustým rákosím. Časem přišla chu) na větší vzácnosti, rybníky za městem nestačily. Lákaly jižní Čechy, Morava, východní Slovensko, Rakousko.
Přesto nikdy nezapomenu na místa, kde jsem se svou zálibou začínal. Máš-li nějaký
takový koníček, určitě víš, o čem hovořím.
Jenda, Pardubice

S chutí do toho, a co potom?
(Edice pro R&R Ratolest - svazek 2.)
Už vás tlačí skautské střevíce a chcete zkusit něco dalšího? Je vás takových u vás na
středisku nebo v okolí víc? Tak si založte roverský kmen. Jaké to přináší výhody a
radosti, jaké naopak starosti a strasti, to vše se dočtete v nově připravované příručce,
kterou pro všechny „nadšence“ připravil Odbor roverů a rangers. Důležité je, aby vás
váš zápal neopustil a vytrvali jste co nejdéle.
Ornela
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přileBte, jste zváni
aneb brzy bude
O víkendu 22. - 24. října
se v Plzni uskuteční II. roverské kolokvium pod názvem PEČENÍ HOLUBI BOHUŽEL SAMI DO
HUBY NELÉTAJÍ. Akci pořádají odbory pro výchovu roverů a rangers ve spolupráci s RK Šambala.
Hlavními tématy přednášek a diskusí budou - jak se píše v podtitulu názvu akce - Fundraising, Média a
Akce pro veřejnost. Seminář by měl podpořit spolupráci roverských kmenů s bezprostředním okolím,
místní společností a veřejností.
bližší informace na internetu
http://www.skaut.cz/www/kolokvium99/

O podzimních prázdninách (konec října)
proběhne na Žumberku Pardubický Moot pro R&R z tohoto regionu. Akce by měla trvat asi 4 dny a
bude doslova nabitá atraktivními a často náročnými roverskými programy a činností směřující k ustavení a udržení trvalé a pravidelné náplně roverů na Pardubicku. Pravděpodob-ně dojde k zformováni zcela
nového kmene, který bude určen těm, kteří se chtějí roveringu aktivněji věnovat. Ke spolupráci je pozvána řada skautských osobností. Předpokládaný počet účastníků je 40 - 60 lidí. Cena cca 250 - 300 Kč (včetně jídla). Akci pořádá roverský kmen Živel Přelouč. Kontakt: matous@student.upce.cz. Informace naleznete na http://zivel.bbs.fido.cz

Konec října
Odbor pro výchovu rangers a Odbor pro výchovu roverů vyhlašují II.
ročník soutěže roverské tvořivosti Polibek Múzy 99 tentokrát s mottem
„Život je krásný“
soutěží se v kategoriích:
1. poezie
2. kratší próza (rozsah 1 až 5 normostran)
3. hudba (jako loni i letos MC s dvěmi soutěžními nahrávkami)
4. výtvarno (kresba, malba min. formátu A3)
5. barevná fotografie (min. pohlednicového formátu)
Uzávěrka prací: 31. října 1999
Vyhlášení výsledků na mikulášských seminářích v Praze v prosinci
1999
Adresa: Martin Kučný, Luh 1784, 755 01 Vsetín

5. - 7. listopadu
Ekoseminář Ekologického odboru ÚRJ na Smržově (Třeboňsko)
tentokrát věnovaný těmto tématům: hospodaření a život v krajině,
voda, CHKO a Biosférická rezervace Třeboňsko (účast přislíbili Jan
Květ a Jan Pokorný, pracovníci Botanického ústavu AV ČR
v Třeboni a přední odborníci na Třeboňsko)
Přihlášky zasílejte na adresu Vít Růžička, Mistrovská 12, 108 00
Praha 10, či na e-mail: sykorka@prfdec.natur.cuni.cz

12. - 14. listopadu
Půlnoční patrola
Roverská víkendová akce (noční soutěž skupin) v oblasti Českomoravské vrchoviny. Věk: 15 - 100 let.
Přihlášky posílejte do 31. října 1999. Kontakt: Petr Musil, Seifertova
17, 586 01 Jihlava, tel.: 066/252 68 (730 52 68)
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Loňské vyhlašování výsledků soutěže Polibek můzy (foto José)
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Ty můj strome.
Ó jak jsi krásný a malý.
Nech se dožiješ
tisíce let a spatříš
lepší svět.
Šoura

