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Uhodily první mrazy. Stromy se už nadobro
rozloučily se svým letošním listím, což naopak
vítají ježci, ukládající se pod bohatě napadanou
duchnu k zimnímu spánku.
A ptáčci? Alfréd a Klotylda se rozhodli zůstat.
Marně je spřátelené vlaštovky přemlouvaly ke
společné dovolené na hřbetech afrických zeber
a antilop.
Jen co vlaštovčí letecká formace zmizela za
prvním kopcem, rozletěl se Alfréd prohlédnout a zkontrolovat zásoby bobulí v nedalekém
mlází. Úroda je pěkná. Jeřabiny a šípky určitě
vydrží až do března, naopak o černé bezové
hrozny bude jistě rvačka. Klotylda zase objevila připravené krmítko, kam snad ty velké bezkřídlé bytosti s měkkým zobákem už brzy nasypou drobky, ovesné vločky nebo slunečnicová
semínka. Strýc Emil, vyhlášený mlsoun, vždy
s radostí vybírá ty se sladkou bílou polevou.
Všem pak dělá starost nový nájemník v holé
koruně stromu. Straky nemají mezi obyčejnými
drobnými opeřenci dobrou pověst. Kradou,
jsou hlučné a na jaře s oblibou loupí čerstvě
vylíhnutá holátka. Snad se jim podaří se strakou skamarádit.
Sovy s přicházejícím mrazivým počasím propadají chmurám a předpovídají krutou zimu, jaká
tu už dlouho nebyla. Ostatní jejich věštby neberou příliš vážně, jen Přemek si vzal varování
k srdci a dal se do stavby nového zatepleného
hnízda. Kdesi vyhrabal lehké bílé kuličky, jimiž
vyplnil největší mezery mezi smotanými stébly
trávy a klacíky.
Brzy se zrána začne objevovat jinovatka a
všichni už jen čekají na studené sněhové vločky. Zima není žádná legrace.
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Příště :
V únorovém čísle Kmene, jehož uzávěrka
je 7. ledna 2000, se například dočtete, jak
se uvést do stavu meditace. Představí
se vám RK Živel z Přelouče, dozvíte
se výsledky „dotazníkového šetření“, které
proběhlo mezi rovery po celé republice,
a pokusíme se vám poradit, co provést
s přestárlým kmenem.

A žije svoboda!
Každý rok se mě zmocní zvláštní sváteční
pocit. To datum je opět tady. Už podesáté
můžeme slavit 17. listopad.
Přesně si vybavuji místo, kde jsem před
deseti lety poprvé zaslechl, že se v Praze
stalo něco vážného. Pár slov mezi dospělými, která nebyla určena uším bezstarostného žáčka šesté třídy. Sobota 18. listopadu, kuchyň u babičky a dědy v Kolíně.
Pak už šly věci ráz na ráz, stále ostřeji jsem
vnímal, že došlo k nějakému zlomu. Že se
něco důležitého děje. Objevila se zpráva
o domnělé smrti studenta Martina Šmída,
pak první demonstrace přenášené televizí.
Uchovávám v sobě jasnou vzpomínku na
televizní přenos z demonstrace 25. 11.
na Letné. S bráchou jsme zapisovali hesla
skandovaná tím třičtvrtěmilionovým
davem. Předsedu komunistické vlády vítali lidé slovy „AL žije Adamec!“, když
odcházel, pískali a skandovali „Demisi,
demisi!“. Rozhodnutí se „přijímala“ na
ulici v nádherné euforii.
Dnes už můžeme zahlédnout jen chabé
odlesky toho záření, které z lidí sálalo.
Po letech mohli vzít vývoj do svých rukou,
dočkali se svobody.
Poprvé a naposled u nás při štědrovečerní
večeři běžely televizní zprávy – v Rumunsku se střílelo. Pak krátké kalhoty prezidenta Havla a jeho novoroční projev:
„...naše země nevzkvétá...“. A ta představa, že máslo už nebude stát všude stejně.
I to je svoboda. AL žije!
Daniel Friš – Mimi

Rudé právo - březen 1989
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Svoboda
Často se hovoří a píše o svobodě. Slovo svoboda je snad po slovu „láska“ druhým nejčastěji používaným. Co se jím rozumí? Spíše jen
tušíme cosi neurčitého a nejasného.
PojRme na to od lesa a zkusme se sami sebe
nejprve zeptat, co omezuje naši osobní svobodu. Zřetelně se nabízí několik odpovědí –
určitě druzí lidé, společenská pravidla, nebo my
sami. Stejně tak, pokud si
položíme otázku, co nám
svoboda umožňuje, jistě
vyjmenujeme věci, jako
jsou například svobodné
rozhodování či možnost
volby. Je však opravdu
svoboda natolik zřejmá a
čitelná?
Prvním zvláštním paradoxem svobody je to, že si ji
ve chvíli, kdy o ni nejsme
nijak ochuzováni, ani neuvědomujeme. Teprve až
spolu se zážitkem omezení se objevuje uvědomění
svobody, tedy v okamžiku,
kdy už nemusíme být svobodní ani trochu.
Podle odpovědí na dvě výše uvedené otázky
se zdá, jako kdyby existovaly jakési dva druhy
svobody: svoboda od něčeho (lidí, pravidel...)
a svoboda k něčemu (rozhodování, volbě,
možnosti).
Přemýšlejme dál. Dosáhnout úplné svobody
OD by znamenalo totální osvobození OD
všeho omezujícího. Spolu s nepříjemnými
věcmi, kterých bychom se rádi vzdali, by ale
zmizely hranice našeho životního směřování,
vyšlapané cestičky, v nichž se pohybujeme.
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Zůstali bychom bez vyzkoušeného kompasu,
ztratili orientaci a nevěděli, kudy se vydat.
Také si představme střetnutí dvou bytostí se
svobodou OD. Přítomnost jednoho najednou
zpochybňuje a ohrožuje osobní svobodu druhého a naopak, takové setkání nemůže vést
ke spolupráci.
Pouze svoboda K umožňuje volbu, rozhodnutí a
s ním i vlastní svobodné
jednání. Každý den stojíme mnohokrát na pomyslných křižovatkách, kdy
se musíme rozhodovat, co
dál, kdy musíme zvolit
jednu z mnoha možností.
A volíme. Taková svoboda
je velký dar.
Někdy je však darem ošidným. Rozhodovat se znamená totiž zároveň zavrhnout všechny ostatní možnosti. V takové chvíli
nastupuje nutný nejbližší
průvodce svobody – odpovědnost, totiž odvaha stát
si za svým a odhodlání splfoto José nit to, co jsem zvolil.
Před každým stojí rozhodnutí, co udělat ze
sebe, ze svého života. Jak řekl Albert
Schweitzer, s nímž se v tomto čísle Kmene
ještě potkáte: „Každý si může zřídit své
Lambaréné.“
Mimi

Kam za svobodou do knihovny:
Emerich Coreth: Co je člověk?
Jaro Křivohlavý: Mít pro co žít


jakož i k rozvoji činnosti Spojených
národů pro zachování míru.
(3) Rodiče mají přednostní právo
volit druh vzdělání pro své děti.
Článek 27
(1) Každý má právo svobodně se
účastnit kulturního života společnosti, užívat plodů umění a podílet se na
vědeckém pokroku a jeho výtěžcích.
(2) Každý má právo na ochranu
morálních a materiálních zájmů,
které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.
Článek 28
Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve kterém by práva a svobody stanovené
v této deklaraci byly plně uplatněny.
Článek 29
(1) Každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné může volně a plně
rozvinout svou osobnost.
(2) Každý je při výkonu svých práv a
svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon výhradně
za tím účelem, aby bylo zajištěno
uznávání a zachovávání práv a svobod
ostatních a vyhověno spravedlivým
požadavkům morálky, veřejného
pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.
(3) Výkon těchto práv a svobod nesmí
být v žádném případě v rozporu s cíli
a zásadami Spojených národů.
Článek 30
Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoli
státu, kterékoli skupině nebo osobě
jakékoli právo vyvíjet činnost nebo
dopouštět se činů, které by směřovaly
k potlačení některého z práv nebo
některé ze svobod v této deklaraci
uvedených.

prostředky sociální ochrany.
(4) Na ochranu svých zájmů má každý
právo zakládat s jinými odborové
organizace a přistupovat k nim.
Článek 24
Každý má právo na odpočinek a na
zotavení, zejména také na rozumné
vymezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou.
Článek 25
(1) Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit
jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to
zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální
opatření; má právo na zabezpečení v
nezaměstnanosti, v nemoci, při
nezpůsobilosti k práci, při ovdovění,
ve stáří nebo v ostatních případech
ztráty výdělečných možností, nastalé v
důsledku okolností nezávislých na
jeho vůli.
(2) Mateřství a dětství mají nárok na
zvláštní péči a pomoc. Všechny děti,
a2 manželské, nebo nemanželské,
požívají stejné sociální ochrany.
Článek 26
(1) Každý má právo na vzdělání.
Vzdělání nech2 je bezplatné, alespoň
v počátečních a základních stupních.
Základní vzdělání je povinné.
Technické a odborné vzdělání budiž
všeobecně přístupné a rovněž vyšší
vzdělání má být stejně přístupné všem
podle schopností.
(2) Vzdělání má směřovat k plnému
rozvoji lidské osobnosti a k posílení
úcty k lidským právům a základním
svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a
přátelství mezi všemi národy a všemi
skupinami rasovými i náboženskými,
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Všeobecná deklarace lidských práv a svobod
svobod
jakožto společný cíl pro všechny národy a všechny státy za tím účelem, aby
se každý jednotlivec a každý orgán
společnosti, maje tuto deklaraci stále
na mysli, snažil vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům a
svobodám a zajistit postupnými opatřeními vnitrostátními i mezinárodními jejich všeobecné a účinné uznávání a zachovávání jak mezi lidem členských států samých, tak i mezi lidem
území, jež jsou pod jejich pravomocí.

Úvod
U vědomí toho,
že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,
že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům,
urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbavení
strachu a nouze, se budou těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu,
že je nutné, aby lidská práva byla
chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše
ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a
útlaku,
že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy,
že lid Spojených národů zdůraznil
v Chartě znovu svou víru v základní
lidská práva, v důstojnost a hodnotu
lidské osobnosti, v rovná práva mužů
i žen a že se rozhodl podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní
podmínky ve větší svobodě,
že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné uznávání a
zachovávání lidských práv a základních svobod a
že stejné chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku.

Článek 1
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě
rovní co do důstojnosti a práv. Jsou
nadáni rozumem a svědomím a mají
spolu jednat v duchu bratrství.
Článek 2
(1) Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka,
náboženství, politického nebo jiného
smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo
jiného postavení.
(2) Žádný rozdíl nebude dále činěn
z důvodu politického, právního nebo
mezinárodního postavení země nebo
území, k nimž určitá osoba přísluší, a2
jde o zemi nebo území nezávislé nebo
pod poručenstvím, nesamosprávné
nebo podrobené jakémukoli jinému
omezení suverenity.
Článek 3
Každý má právo na život, svobodu a
osobní bezpečnost.

Valné shromáždění
vyhlašuje tuto
Všeobecnou deklaraci lidských práv a

1


Článek 4
Nikdo nesmí být držen v otroctví
nebo nevolnictví; všechny formy
otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.
Článek 5
Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo
ponižujícímu zacházení nebo trestu.
Článek 6
Každý má právo na to, aby byla všude
uznávána jeho právní osobnost.
Článek 7
Všichni jsou si před zákonem rovni a
mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování. Všichni
mají právo na stejnou ochranu proti
jakékoli diskriminaci, která porušuje
tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci.
Článek 8
Každý má právo, aby mu příslušné
vnitrostátní soudy poskytly účinnou
ochranu proti činům porušujícím
základní práva, která jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem.
Článek 9
Nikdo nesmí být svévolně zatčen,
držen ve vazbě nebo vyhoštěn do
vyhnanství.
Článek 10
Každý má úplně stejné právo, aby byl
spravedlivě a veřejně vyslechnut
nezávislým a nestranným soudem,
který rozhoduje bu= o jeho právech a
povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu.
Článek 11
(1) Každý, kdo je obviněn z trestného
činu, považuje se za nevinného,
dokud není zákonným postupem pro-

kázána jeho vina ve veřejném řízení,
v němž mu byly zajištěny veškeré
možnosti obhajoby.
(2) Nikdo nesmí být odsouzen pro čin
nebo opomenutí, které v době, kdy
byly spáchány, nebyly trestné podle
státního nebo mezinárodního práva.
Rovněž nesmí být uložen trest těžší,
než jakého bylo lze použít v době, kdy
byl trestný čin spáchán.
Článek 12
Nikdo nesmí být vystaven svévolnému
zasahování do soukromého života, do
rodiny, domova nebo korespondence,
ani útokům na svou čest a pověst.
Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.
Článek 13
(1) Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř
určitého státu.
(2) Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své
země.
Článek 14
(1) Každý má právo vyhledat si před
pronásledováním útočiště v jiných
zemích a požívat tam azylu.
(2) Toto právo nelze uplatnit v případě stíhání skutečně odůvodněného
nepolitickými zločiny nebo činy, které
jsou v rozporu s cíli a zásadami
Spojených národů.
Článek 15
(1) Každý má právo na státní příslušnost.
(2) Nikdo nesmí být svévolně zbaven
své státní příslušnosti ani práva svou
státní příslušnost změnit.
Článek 16
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členem nějakého sdružení.
Článek 21
(1) Každý má právo, aby se účastnil
vlády své země přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců.
(2) Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb
své země.
(3) Základem vládní moci budiž vůle
lidu; ta musí být vyjádřena správně
prováděnými volbami, které se mají
konat v pravidelných obdobích na
základě všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním
nebo jiným rovnocenným postupem,
zabezpečujícím svobodu hlasování.
Článek 22
Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a
nárok na to, aby mu byla národním
úsilím i mezinárodní součinností a
v souladu s organizací a s prostředky
příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému
rozvoji jeho osobnosti.
Článek 23
(1) Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti.
(2) Každý, bez jakéhokoli rozlišování,
má nárok na stejný plat za stejnou
práci.
(3) Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu,
která by zajiš2ovala jemu samému a
jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými

(1) Muži a ženy, jakmile dosáhnou
plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské,
uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud
jde o manželství, mají za jeho trvání
i při jeho rozvázání stejná práva.
(2) Sňatky mohou být uzavřeny jen se
svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů.
(3) Rodina je přirozenou a základní
jednotkou společnosti a má nárok na
ochranu ze strany společnosti a státu.
Článek 17
(1) Každý má právo vlastnit majetek
jak sám, tak spolu s jinými.
(2) Nikdo nesmí být svévolně zbaven
svého majetku.
Článek 18
Každý má právo na svobodu myšlení,
svědomí a náboženství; toto právo
zahrnuje v sobě i volnost změnit své
náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo
víru, sám nebo společně s jinými, a2
veřejně nebo soukromě, vyučováním,
prováděním náboženských úkonů,
bohoslužbou a zachováváním obřadů.
Článek 19
Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a
myšlenky jakýmikoli prostředky a bez
ohledu na hranice.
Článek 20
(1) Každému je zaručena svoboda
pokojného shromaž=ování a sdružování.
(2) Nikdo nesmí být nucen, aby byl
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moud rých sov houká n í
aneb téma čí sla

Anketa
Již deset let žijeme ve svobodné společnosti. Umíme si však urovnat myšlenky a vyjádřit několika slovy, co to je svoboda? Zde je názor několika našich vrstevníků.

1) Co je to svoboda?
2) Je dnes svoboda víceméně samozřejmá, nebo je o ni třeba každý den znovu a znovu usilovat?
Jiří Navrátil – Katel, RK Krypta, Praha
1) Způsob života, životní pocit, možnost
poslouchat druhé a být poslouchán.
Dnes jsem byl na zajímavé besedě se studenty bývalého stávkového výboru v místnosti 131 na Filozofické fakultě. A tam
zazněl zajímavý názor na svobodu a na společenský průšvih, který právě prožíváme. Že
totiž společnost nežije jinak, než na co má.
Můžeme žít pouze ve svých možnostech.
Bývalí studenti také vyprávěli o svých setkáních v roce 1989. Většina byla stádovitá,
ale přesto tam byli lidé, kteří si mysleli
něco jiného a nebáli se to říct. A většina je
nechala domluvit. To se, myslím, musíme
ještě naučit. Já sám s tím mám problémy.
2) Nevím. Když jsem byl v pátek na oddílovce, tak jsme se snažili našim menším
hošíkům, z nichž se někteří narodili až po
„plyšáku“, vysvětlit, v čem je to dnes jiné.
Sám si toho pamatuji málo, i když jsem
díky angažovanosti mého táty docela dost
vnímal. A bylo skutečně nemožné vysvětlit jim, v čem byl oproti dnešku rozdíl.
Jediný rozdíl, který znají z vyprávění svých
babiček, je to, že všechno bylo dražší. Že
rohlík stál 20 haléřů.
Pro ně je už svoboda samozřejmá. A mám
pocit, že je to velký dar.
Pavel Matouš – Ink, RK Živel, Přelouč
1) Svoboda je jedna z nejvyšších hodnot.
Je tak důležitá především proto, že nám
umožňuje utvářet si beze strachu a podle
vlastni vůle žebříček těch ostatních.
2) Je zajímavé, že deset let po „Sametové
revoluci” lidé svobodu a vše pozitivní, co

přinesla, chápou jako samozřejmost, ale po
jistotách se jim často stýská. Proto považuji za nezbytné stále připomínat, že svoboda
samozřejmostí není. Lidé si to dobře uvědomí nejen při pohledu do naší nedávné minulosti, ale i při práci na projektech, které
pomáhají zemím, kde třeba zuří válka. Zde
vidím velké možnosti roverského programu.
Martin Holub – Lišák, RK Wilwarin,
Jindřichův Hradec
1) Myslím, že svobodu si lze vykládat
různě. V zásadě je to ale situace, kdy moje
rozhodování a jednání podléhá mému
vlastnímu rozumu, nejsem nikým záměrně
manipulován a zastrašován. I svoboda
ovšem musí mít své hranice – přílišná svoboda a volnost již ohrožuje svobodu druhých lidí. Svobodu nelze zaměňovat
s anarchií. Jsou okamžiky, kdy je např.
nutné přistoupit na volbu většiny, přijmout určité zásady, byL by mi působily
i jisté nepříjemnosti. Všeho ale s mírou.
2) Pro mnohé lidi, zejména pro mladší, je
asi svoboda ve společnosti samozřejmostí
a nedovedou si představit, že by to někdy
mohlo být jinak. Ti starší, kteří pamatují
nesvobodné doby, jistě cítí, že svoboda
většinou nikomu jen tak nepadá do klína,
ale musí o ni nějak bojovat. Osobně si
myslím, že dnešní svoboda v rozhodování
je samozřejmá, ale přesto na nás číhá celá
řada věcí, které nám ji mohou snadno vzít
(aL už je to vliv médií, politická manipulace, drogy, sekty apod.). A proto musí člověk ne bojovat za svobodu, ale být spíše ve
střehu, aby mu ji někdo jaksi nevzal, aniž
o tom bude vědět.
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z motáků strý čka holu ba Em ila
aneb redak čn í pošta

Ad Kmen č. 11, str. 12, Corda znamená srdce
Přece jen mi to nedá a pokusím se reagovat na již poněkud
obstarožní záležitost, tedy na otázku, zda se ekuméně na
ELŠ daří či nikoli. Myslím, že do toho mám co mluvit
s drzostí sobě vlastní minimálně ze dvou důvodů:
a) jsem spoluautorkou příslušného článku ve Skautingu
10/98
b) něco málo vím o teologii (jsem absolventkou Institutu
ekumenických studií Praha, který v současné době působí
pod ETF UK)
c) je nutno vzít v úvahu, že inkriminovaný článek vznikl
v r. 1998 a reaguje na aktuální situaci
To, že na akce ELŠ mají přístup ti, kdo se deklarují jako nevěřící, nepovažuji za nic
mimořádného. Skautské hnutí není konfesijně omezené, proto by nemožnost účastnit se
(alespoň pasivně) odporovala základní myšlence skautingu. To, že tedy jsou mezi frekventanty tzv. nevěřící nebo lidé jiného vyznání, je něco, co musí existovat a priori.
Ekumenismus znamená v první řadě spolupráci mezi lidmi téže víry (oikos je řecky dům,
platí to tedy především pro „domácí víry“, i když se slovo oikumené používalo pro svět),
tj. mezi křesLany různých konfesních okruhů a denominací.
Aby se ekuméně v prostoru ELŠ dařilo, bylo by tedy třeba, aby:
a) existovalo pestré zastoupení křesLanů ze všech církví nejen mezi frekventanty, ale
zvláště pak v instruktorském sboru
b) mimo modlitby breviáře se objevily i modlitby jiných křesLanských tradic
c) mimo římskokatolické mše se slavily i bohoslužby z ostatních křesLanských tradic
či ekumenické bohoslužby slova
d) v přednáškových cyklech by se objevila témata, která by frekventanty blíže seznamovala s problematikou ekumenického hnutí u nás
Toto vše zatím ELŠ není schopna zajistit, ba dokonce ani stín z toho. Instruktorský sbor
je z valné většiny monotónně římskokatolické provenience, frekventanti také. Pokud je
mi známo, tak se ani neobrátila na Duchovní radu s žádostí, aby na ELŠ byl vyslán
duchovní jiné denominace než římskokatolické církve. (Je mi známo, že poněkud jiná
situace je na dívčí ELŠ, kde jsou v této oblasti nepochybně dál.)
Nekladu zde vinu ELŠ. Myslím si, že ona chyba je systémová. Existuje sice Duchovní
rada Junáka, ale myslím, že je v mnoha záležitostech pasivní. Zastoupení v ní mají
jenom některé z denominací, s ostatními se nespolupracuje (chyba je patrně na obou
stranách a něco z toho je navíc dáno ještě špatnou prvotní zkušeností – konkrétně existují denominace, k jejichž zájmu o spolupráci se Junák v letech 1990 – 91 zachoval dost
nefér). Stejně tak není přehled o způsobech vzdělávání v rámci těchto denominací (a od
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z motáků strý čka holu ba Em ila
aneb redak čn í pošta
mnohých se máme v oblasti práce s dětmi co učit). A tady někde by bylo potřeba začít.
Zatím třeba jen v tom, aby se otevřela diskuse a o věcech se přemýšlelo. Aby se hledali
vzdělaní lidé, kteří by to vše posunuli o kousek dál. Tolik můj malinký přidrzlý příspěvek do diskuse.
Ing. Darina Bártová

Ad Kmen č. 11
Ahoj Mimi a další z redakce,
musím se pochlubit – asi po měsíci sebepřesvědčování se mi konečně podařilo vzít si do
ruky (neohlodanou) tužku a papír a dát se do psaní.
Pro začátek to bude jen obyčejný dopis – nějak mi chybí jakýkoliv námět na příspěvek.
Nová úprava Kmene mne opravdu nadchla. Ty jednoduché kresbičky, které provázejí
čtení článků, ve mně dokázaly rozveselit a uspokojit takovou tu naivní dušičku kdesi
uvnitř, která je tak často neprávem opomíjena v návalu povinností. Myslím, že každý
z nás by se rád vrátil do dětství.
Snad jedinou připomínku – tímto novým členěním se trochu zesložitěla (to je hrozné
slovo!) samotná orientace v Kmenu – na
první pohled není tak úplně zřejmé, zda
Je to snad sonet
jsem na začátku či na konci článku. Ale na
druhý pohled se to dá pochopit.
je to večer, který se probděl k ránu
Moc držím palce a dávám si listopadové
je to teplý vítr po chladné noci
předsevzetí, že vám ještě určitě napíšu.
je to pití čaje na divanu
Ahoj Ježek
jsou to tvoje slova pro můj pocit
(Pavla Procházková – Šambala Plzeň)
je to vratká mdloba zamyšlení
Vážená redakce RS Kmene
je to ztracená kytara v zemi štěbetavých
fléten
Zakládám vysokoškolský RS v Českých
je to tím víc čím víc to není
Budějovicích. Touto cestou se snažím šířit
je to zadýchaný bosý pozdní květen
informace do všech stran. Prosím tedy
o jejich zveřejnění i v tomto roverském
je to ranní pískání autobusů
časopise.
kdy vzpíráš se vzbudit a v poklusu
Kontakt: Zdeněk Karas – Roy, Krále Jana
dojídáš rohlíky rýmů od večeře
52, Chotěboř, 583 01
e-mail: cesta.karas@seznam.cz
je to tvá cesta mezi frázemi
Kolej K1 pokoj 901
mezi ustálenými spojeními a klišé
S díky za šíření informace
cesta po níž utečeš své malé velké pýše
a s bratrským stiskem levice Váš bratr Roy.
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o největší ho pašáka z hejna
aneb soutěž Kmene

Milé rangers, milí roveři,
přinášíme vám další čtyři úkoly nové korespondenční soutěže Kmene pro jednotlivce
i celé roverské kmeny. Dnes, kdy připravujeme toto zadání, již druhý den prší a je
lezavo. Až vy otevřete stránky Kmene,
doufáme, že bude zima v plném proudu.
Proto jsou následující úkoly věnovány
zimě a hlavně vánočním svátkům. Možná,
že jsou úkoly tentokrát krapet jednodušší a
jedná se o aktivity, které jste již vyzkoušeli,
ale příště tomu bude třeba naopak.
Vaše vypracování nám pošlete do
20. února 2000 na adresu TDC,
Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47.

5. „Tiše a ochotně ...“ Jistě jste poznali
Šlitrovu vánoční píseň. Stejně jako kapr a
stromeček, patří k tradici Vánoc i vánoční
vůně. Můžete je sice koupit na trhu, ale
my po vás chceme více. Vyrobte vlastní
vánoční vůni z přírodních ingrediencí!
Výsledný produkt může být sypký jako
purpura nebo krychlička jako františek.
Koření, sušené byliny, ...
Očekáváme vzorek vůně, popis složení,
návod k použití, popřípadě veselé příhody
spojené s výrobou či získáváním surovin.

6. „NebuDme k vločkám neteční
To pro nás v bolestech tají
Aby nám v dutině lebeční
Nezbylo jen, kde co mají“ K. Plíhal
Další úkol se bude týkat toho malého
zázraku, který jedněm přináší radost a
jiným starost – sněhových vloček. Chytejte
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je, sbírejte je a črtejte je, než se vám rozpustí. Brzy zjistíte, že každá je originál.
Ale přece; dají se pro některé teploty a
druhy sněhu najít typické krystaly?
Troufnete si i na technicky složitější kopírování vloček? A jedno doporučení na
závěr, úkol se vám asi bude nejlépe plnit
na vánočních prázdninách.
Očekáváme výsledky pozorování, tedy
tabulku teplot, druhů sněhu a typických
krystalů. Můžete přidat i trofeje – nejsložitější a nejkrásnější vločky.

7. Mnoho skautských družin i roverských
kmenů každoročně roznáší Betlémské
světlo. Plamínek poselství Kristova narození putuje z Betléma vlaky, lodí i pěšky
v lucernách poslů do kostelů, klášterů
i domácností na celém křesLanském světě.
Zorganizujte roznášku Betlémského světla ve vašem městě.
Zdánlivě to může vypadat jednoduše.
Zamyslete se společně na roverské schůzce, co vše je potřeba zajistit – inzerovat
akci v místním tisku, na základě zájmu
sestavit seznam míst, kam světlo donesete, připravit lucerny, přivézt Betlémské
světlo. Skauti každoročně organizují vlakovou štafetu na rozvoz světla po celé
republice, v Praze je dostupné v budově
Českého Rozhlasu. Sledujte skautský tisk.
Očekáváme zprávu o tom, jak jste zorganizovali roznášení Betlémského světla ve
vašem městě. Za námět děkujeme
Zrzkovi.

o největší ho pašáka z hejna
aneb soutěž Kmene
8. I čtvrtý úkol je spojen s Vánoci, ale
můžete ho plnit klidně až v lednu.
„Vánoce jsou svátky klidu ... (nezkoušejte
naši třídu)“;
„Hypervýhodně před Vánoci jedině v hypermarketu ...“ atd.
Pro každého jsou Vánoce něčím jiným.
Svátky Božího požehnání, svátky klidu a

míru, svátky kreditních karet. Čím jsou
Vánoce pro vás, čím jsou pro lidi okolo
vás, čím byly a čím budou? Podiskutujte si
při čaji a při svíčkách o významu Vánoc (a
atmosféru můžete podmalovat zbytkem
vlastnoručně namíchané purpury).
Očekáváme výsledek diskuse. Literární
útvar volný.
Aladin a jeho parta

PAS PRO EVROPU – co to je?!
Kdo si představuje jakýsi universální
doklad, s kterým se dostane bez problémů
všude po Evropě, není daleko od pravdy.
Více však sedí definice, která říká, že se
jedná o jakousi roverskou stezku. Už jste
pořádně napnutí?
Představte si roverskou schůzku. Nuda největší, nevíte, do čeho byste píchli. Otevřete
modrobílou obálku, listujete. A nápady se
jen hrnou. A teR seriózně. Tvůrci Pasu Pro
Evropu rozdělili roverský program do šesti
oblastí: objevování, životní hodnoty, demokracie, kultura, sociální problémy a životní
dráha. Ke každé oblasti sestavili metodický
lístek stylizovaný do letenky. Ten obsahuje
hlavně příklady projektů pro danou oblast.
To máme dohromady šest letenek, plus
nějaké doplňující informace, a malá modrá
knížečka – samotný Pas pro Evropu. Ten
slouží jako deník absolvovaných projektů.
Zapíšete si, o čem projekt byl a jeho hodnocení. Když odstartujete alespoň jeden projekt z každé z šesti oblastí, může vám být
udělen Euroodznak.
Možná jste zaregistrovali, že ještě nepadlo
ani slovo o cestování. Projekty do Pasu Pro
Evropu můžete opravdu plnit doma. Ale když se rozhodnete spolupracovat s rovery ze zahraničí,
když uspořádáte společný projekt, když se s nimi potkáte na některé EuroŠlápotě, pak objevíte
další rozměr Pasu. Pas Pro Evropu vám neusnadní technickou stránku cestování (není to nějaký
diplomatický pas otevírající všechny dveře), ale je prostředkem k poznávání života cizích zemí.
K poznávání opravdových poměrů, které jsou pro obyčejného turistu zpoza okna vyhlídkového
autobusu nepoznatelné.
Celá obálka české verze Pasu Pro Evropu je k dostání na TDC za pouhých 35 Kč, samotný pas za 15 Kč.
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Pozor! Knihovnička Kmene
Před osmi lety jsme se obraceli na všechny vedoucí a činovníky s výzvou, aby podpořili upsáním nevelkého předplatného právě založenou edici základních příruček nazvanou Skautské
prameny. Na pomoc nám tehdy přišlo na 3000 skautek a skautů z celé republiky a umožnili
tak uskutečnění plánovaného projektu. Skautské prameny končí letos 30. svazkem.
Místo nich jsme vytyčili podobný úkol pro rovery a rangers. Tam cítíme velkou potřebu
knížek, které by vyplnily naprosté vakuum a byly zaměřeny na čtyři úhelné kameny roveringu: sebepoznání, sebevzdělání, sebevýchovu a program roverských kmenů.
Počítáme s knížkami v rozsahu 100 – 150 stran (výjimečně až 200 stran), které by neměly stát víc než 50 – 60 Kč. Za předpokladu, že se najde nejméně 1500 roverů, rangers,
vůdkyň, vůdců a činovníků, kteří budou ochotni předplatit si vždy další tři knížky.
Vyzvali jsme již ke spolupráci nejkvalitnější autory.
Knihovničku Kmene by měl odebírat také každý skautský oddíl aspoň v jednom výtisku,
vždyL tam každým rokem dorůstají do roverského věku skauti a skautky a i když nepřicházejí do roverského kmene, tyto knížky jim pomohou pokračovat i po patnáctém roce
života v úspěšné pouti po skautských stezkách.
První svazek, který se nyní připravuje k tisku, vyjde na počátku roku 2000 pod názvem
„Cesty za uměním“ a seznámí nás s vnímáním výtvarného umění. Jeho autorem je skaut
Milan Klíma, žijící v Německu (jeho články znáte i z Kmene – pozn. Mimi). Kniha je doplněna více než stovkou barevných reprodukcí. Další dva svazky vyjdou během roku 2000.
Předplatné na první tři svazky činí 180 Kč, při zasílání přes Tiskového zpravodaje střediska.
Předplatné je třeba zaplatit nejpozději do 30. 1. 2000.
Objednávejte buR na objednávkovém lístku TDC nebo volnou formou na korespondenčním lístku s vyznačením počtu objednaných sad a s údajem o platbě. Zasílejte na adresu:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, Senovážné nám. 24, 116
47 Praha 1. Peníze je možné zaslat na naše konto u ČSOB v Praze 1, číslo účtu
27-0600200743/0300 s názvem Junák – TDC, jako variabilní symbol uveRte své rodné číslo
nebo org. číslo střediska. Tyto symboly uveRte i do objednávky. (NeplaLte prosím na hlavní účet pro časopisy, který začíná 4001). Při převodu z účtu na účet nezapomeňte zaslat
avízo o platbě (pokud jste tak neučinili při objednávce). Peníze je možné zaslat také přímo
složenkou typu C (max. do výše 4999 Kč na jednu složenku) na výše uvedenou adresu a
do zprávy pro příjemce uvést své nacionále a svou objednávku. Prosíme, abyste neposílali platby jinam, ani je nekombinovali s jinými (např. na časopisy, knihy apod.). Jakékoli
nejasnosti a potvrzení o objednávce a platbě žádejte případně na adrese TDC. Pokud
chcete knihy vyzvednout v TDC osobně, vyznačte to, prosím, výrazně na své objednávce.
Předem děkujeme za váš zájem
Miloš Zapletal – Zet, nakladatelství Skauting
Roman Šantora – Bobo, Tiskové a distribuční centrum
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Tapiserie pro Konference 2001
Eurošlápota na příští rok
Pro příští léto připravuji projekt
Eurošlápoty a hledám pár lidiček, kteří
mi ho pomohou uskutečnit.

Co jsou to Eurošlápoty

Jedná se o program koordinovaný evropskou kanceláří WOSMu, který nabízí mladým lidem (16 – 22 let) plnit úkoly Pasu
pro Evropu. Jednotlivé šlápoty (programy) jsou zpravidla nabízeny (za poplatek)
na skautských základnách. Vše je každoročně inzerováno v brožurce, která je
k dispozici ve všech evropských členských
organizacích WOSMu. (U nás v TDC za
dvacku.)

O co jde ve šlápotě Tapiserie pro
Konference

Šlápota bude ve výše zmíněné brožuře
inzerována takto:
Vítejte v České republice, která bude
v roce 2001 pořadatelem Evropské skautské konference. Máte zcela jedinečnou
příležitost poznat a vyzkoušet si originální
výtvarnou techniku tvorby netkané tapiserie s označením „artprotis“. Atelier pro
tuto techniku je ve městě v Brně a nenajdete ho v jiném evropském státě. Každý
bude mít možnost zhotovit si vlastní tapiserii. Společně se pak pokusíme zhotovit
velkou tapiserii s motivem Evropské
skautské konference. Tapiserie se vytváří
kladením tenkých vrstev barevné přírodní
vlny na sebe a při dokončení se celá prošije na speciálním stroji. Obraz se tedy
„maluje vlnou“. Práce vyžaduje velkou
trpělivost a pečlivost. Tento program je

A. Rozinková: Měsíční noc (tapiserie)
vhodný zejména pro lidi s výtvarným vzděláním – znalostí malby a barev.
Pobývat v ostatním čase budete na skautské základně Mlýn nedaleko Brna.
Základna se nalézá v hlubokém údolí
s pěknou přírodou a je zde možné ubytování v budově nebo táboření. Můžete
poznávat nedaleké jeskyně, přírodní
rezervaci Moravský kras a historické
památky okolí.
Termín: 30. 7. – 12. 8. 2000
Počet účastníků: 10 – 20
U nás je projekt určen pro několik šikovných jedinců či menší akční skupinu, která
bude týmově schopna a ochotna:
– věnovat svůj prázdninový čas v uvedeném termínu.
– komunikovat se skauty z jiných zemí,
a to i před akcí písemně (nejlépe e-mailem).
– připravit a nabídnout doplňkový program na Mlýně (z praktického hlediska se
na tvorbě velké tapiserie bude moci podílet jen několik jednotlivců, ostatním je
třeba nabídnout něco jiného).
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Konkrétně hledám:

– kandidáty na pozici: výtvarný šéf/ka
(zodpovídá zejména za uměleckou úroveň
Tapiserie pro Konference 2001), šéf/ka
doprovodného programu (zodpovídá za
zaměstnání těch, kteří se nebudou podílet
na TPK 2001), hospodář/ka - zásobovač
(budou-li peníze z MŠMT).

Co projekt nabízí:

– v průběhu roku (v rámci příprav) získat
vlastní zkušenosti s artprotisem. Pouze
pro jedince s trpělivostí a alespoň trochou
výtvarného cítění!
– záleží především na vás, co si z něj dokážete odnést (jazyková zkušenost, kontakty, vlastní tapiserie...)

Co riskujete:

– vůbec není jisté, zda se někdo ze zahraničních skautů na šlápotu přihlásí.

Kde vám povím více:

– máte-li zájem do toho se mnou jít, jsem
na adrese: Ivo Brzobohatý, Mokrá 202,
664 04 Mokrá – Horákov. Telefon do zam:
05/45212441.

V případě, že projekt podpoří MŠMT
v rámci programu „Zahraničí“, lze pobyt
zahraničních skautů u nás stoprocentně

Pozn.: „artprotis“ je registrovaná ochranná
známka společnosti ART - DOMUS s. r. o.,
která je sponzorem projektu.
Ještěr

Barvy Indie

Indie - země spojující představy o pohádkových palácích, slonech a tygrech, ruchu
prastarých měst, Gándhím, rituálech
svatých mužů, orientálním koření,
řece Ganze...
Je též zemí mnoha kontrastů tvořících
pestrou mozaiku národů,
kultur a náboženství.
Především je však domovem miliónům
obyčejných lidí, jejichž tváře, prostředí,
barevnost a hudba se staly inspirací
tvůrcům tohoto pořadu.
Za pomoci moderní audiovizuální techniky
tak vznikl originální obrazový příběh
dokreslený působivou hudbou, přibližující
atmosféru současné Indie.

velkoplošná audiovizuální projekce
do kopule planetária
od 13. 1. 2000 do 30. 4. 2000
úterý, neděle - 19:30, čtvrtek - 17:00
Planetárium Praha - Stromovka
tram 5, 12, 17, zastávka Výstaviště

12

dotovat (což se dovíme někdy v květnu).
Budete-li šikovní a domluvíte si za to další
rok pobyt venku s reciproční úhradou a
požádáte MŠMT o peníze na polovinu
ceny za dopravy do zahraničí... zkrátka –
peníze leží před vámi, ale je zapotřebí se
pro ně sehnout.

pořádá
Planetárium Praha a CK Adventura

krmí tkem běží šu škanda
aneb měl i byste věd ět

Smutná zpráva
Ve Spojených státech zemřel Radek Žák (25. 6.
1930 – 21. 9. 1999), kterého mnoho roverů a rangers poznalo jako instruktora na roverských lesních kurzů FONS.
Radek pochází z Českých Budějovic, kde chlapecká léta prožíval v 8. oddíle skautů. V roverském
věku se intenzivně vzdělával a v době studia biochemie na přírodovědecké fakultě v Praze
i později jako pracovník Fysiologického ústavu
ČSAV, kdy byl skauting totalitním režimem potlačen a pronásledován, zůstal pevným členem
skautského společenství. Po čase poznal, že
vědecké pronikání do tajemství života je mnohem
nadějnější tam, kde i pro osobní život kyne větší
svoboda a v roce 1962 emigroval do USA. Brzy
i tam získal vědeckou reputaci a trvale pak zakotvil jako profesor na lékařské fakultě prestižní univerzity v Chicagu. Jeho život v novém prostředí
byl naplněn intenzivní vědeckou a pedagogickou
foto José
prací. Patřil nesporně jak k velmi známým biochemikům ve světovém měřítku, tak i k úspěšným vysokoškolským učitelům.
Ve Spojených státech sestavil ze získaných podkladů, poznámek a deníků publikaci „Ars
bene vivendi“ (Umění dobrého života), kterou později poslal svým přátelům. Po roce
1989, po obnově skautingu v českých zemích okamžitě nabídl svou pomoc a spolupráci
při přípravě roverských kurzů. Jak sám napsal ve svém „Svědectví“, příliš nerozvažoval,
sbalil batoh a s naprostou samozřejmostí přiletěl.
„Přilétával každý rok, znovu a znovu, a cestování, změny tlaku za letu, únava jistě jeho
zdravotnímu stavu neprospívaly. Přilétal pln nadšení, s pocitem, že je jeho povinností splatit dluh za to, čeho se jemu samému dostalo od jeho vychovatelů, vůdců, učitelů i skautských vrstevníků. Pro mnohé se stal modelovou osobností. I letos se podílel na jednom
z kursů FONS. Po jeho skončení se ještě rozjel navštěvovat své staré skautské přátele v jižních Čechách – v té zemi zamyšlené, z které vyšel. Náhlé zhoršení zdravotního stavu ho
vedlo však k urychlenému návratu zpět do USA. Ještě při posledním setkání na pražském
letišti, kdy jsme s Vladimírem Kopřivou s ním strávili poslední chvíle před odletem a hovořili o kursu, uvažoval, co by bylo užitečné dál činit, jak prohloubit výchovné usilování a jak
posilovat naše skautské společenství, byL třeba nebude moci příští rok přijet.
Odešel 21. září 1999, ale zůstal nadále v nás a mezi námi. Jeho myšlenky, jeho přátelská
slova a skromný úsměv zůstanou vtištěny v srdcích a hlavách mnohých, kteří
se s Radkem na životní pouti setkali.“
(z nekrologu Václava Břicháčka – Giganta, Junák hlásí, Skauting č.2)
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Kolokvium se nekonalo
Vážená sestro, vážený bratře,
děkuji Ti za důvěru vloženou do organizátorů plzeňského kolokvia, kterou jsi projevil/a tím,
že ses na tuto akci přihlásil/a.
Bohužel následující zpráva není příjemná. Za datum pro ukončení příjmu přihlášek jsme
stanovili středu 6. října, která byla opravdu velice blízko samotnému konání akce, navíc
z našeho organizačního pohledu nejzazším možným termínem pro úspěšný průběh.
V poledne 6. 10. byl stav došlých přihlášek 5 (slovy pět) ks. Byli jsme sice připraveni i na
alternativu menšího zájmu, pro níž se mělo konání akce přesunout z původně plánovaného
gymnázia do skautských kluboven, ale tento počet byl neúnosný. Do čtvrtečního večera se
počet zvýšil na sedmnáct přihlášených, od té doby se ale nezměnil.
Na včerejší pravidelné schůzce členů odborů pro výchovu roverů a rangers jsme proto rozhodli o zrušení celé akce. Jsme si jisti, že čas Váš, přihlášených účastníků, je stejně drahý
jako náš, nepřipadalo nám tedy zodpovědné čekat s nějakou dočasnou variantou pořádání
na další přihlášky, abychom potom kolokvium byli nuceni zrušit tři dny před plánovaným
průběhem.
S přáním hezkého dne za odbory pro výchovu R+R
Permoník
To je část smutného sdělení, kterého se dostalo těm, kteří se hodlali zúčastnit plánovaného roverského kolokvia v Plzni ve dnech 22. – 24. října. Dvoudenní seminář měl podpořit spolupráci roverských kmenů a skautů vůbec s veřejností a společností kolem nás.

Kursy FONS 2000
Ve dnech 25.8. – 3.9.2000 se opět uskuteční kursy FONS určené pro všechny zájemce ve
věku 17 až 27 let.
Dva kursy, v Krkonoších a Jeseníkách, budou tradičně zaměřeny na sebepoznání a
roverské programy. Jejich vůdci budou Matěj Lejsal – Dalm a Josef Tillich – Bohouš.
Předběžné přihlášky na tyto kursy posílejte do 15. 3 . 2000 na adresu: Josef Tillich,
Dělnická 19, 779 00 Olomouc, e-mail: tillichj@fnol.cz.
Třetí kurs, FONS Žába 2000, se bude konat na Šumavě a bude zaměřen na ekologii,
ekologickou výchovu a především na hledání nových pohledů a přístupů k těmto tématům. Je určen pro všechny, kteří chtějí načerpat inspiraci pro vlastní činnost v tomto
oboru. Vůdkyní tohoto kursu je Lenka Tvrdková – Amazonka. Bude otevřen i těm, kteří
již v minulosti některý FONS absolvovali. Předběžné přihlášky zasílejte taktéž do 15. 3.
2000 na adresu: Lenka Tvrdková, Dolní Libchava 194, 470 01 Česká Lípa, e-mail:
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V servis týmu na Mlýně
aneb jak být užitečný, naučit se jazyky a strávit pěkné prázdniny
Loni o prázdninách tábořilo na skautské základně Mlýn šest zahraničních skupin.
Pomoci zvládnout jejich pobyt na Mlýně přijela Šmudla, sedmnáctiletá studentka
brněnského gymnázia a čerstvý maturant Bimbác z Vyškova. Po prázdninách zodpověděli pro Kmen pár otázek.
Co tě přivedlo o prázdninách na Mlýn?

Bimbác: Byli jsme zde s oddílem na jaře a od správce jsem se dozvěděl o možnosti
prázdninové pomoci se skauty ze zahraničí. Jelikož se učím cizí jazyky a rád se setkávám
s novými lidmi, domluvili jsme se na termínu...
Šmudla: Měla jsem celé prázdniny v plánu práci. Když jsem se dozvěděla o možnosti
pobýt chvíli na Mlýně a ještě k tomu s lidmi, kteří nebrebentí zrovna česky, neváhala
jsem.
S kým jste se na mlýně setkali?

B: Kromě Ještěra, který zrovna předával správcovství Honzovi, zde tábořili skauti a
skautky z Itálie, Nizozemí, Belgie a Dánska ve věku našich R+R. Všechny skupinky byly
spíše menší, tak 6 až 10 lidí.
Š: Byla jsem na Mlýně s dvacetičlennou skupinou belgických skautů a skautek asi tak
v mém věku. Ubytovali se v budově, protože vlastní stany by již asi neunesli. Měli s
sebou dva kuchaře, kteří se starali o zásobování a vaření. Byli to kluci ve věku od 25 do
30 let. S těmi jsem si z počátku rozuměla nejvíc, protože mi připadalo, že jsou jediní
„normální“. Časem vzali i ostatní na vědomí moje vegetariánství a abstinenci a bylo vše
v pořádku.
Jaké byly tvoje představy či obavy před příjezdem?

B: Neměl jsem moc informací, a tak jsem si vůbec nedokázal představit, co přesně budu
dělat. Nejdřív jsem se obával, že mě zahraniční skauti nepřijmou mezi sebe, že budu
celou dobu sám a že se budu nudit. A také to, že se s nimi nebudu moci domluvit.
Š: Očekávala jsem to trochu jako starosti, ale hlavně jako velké dobrodružství, možnost
poznat pár lidí, popovídat si po anglicku a jít do něčeho, co jsem ještě nikdy nezkusila.
Měla jsem strach, ale stálo to za to.
Jaké to bylo doopravdy?

B: Po příjezdu se mé obavy vůbec nesplnily a po počáteční ostýchavosti jsem se celkem
v pohodě se všemi seznámil a zapadl do jejich kolektivu. Z hlediska procvičení cizích
jazyků je lepší být sám a pokud jazyk trochu ovládáš, tak ti čeština ani moc nechybí.
Š: V mojí skupině uměla většina anglicky či německy míň než já. Podle toho, jak to zrovna šlo, jsme se domlouvali anglicky, německy, vlámsky a česky. Rukama, nohama a vším
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ostatním, čím to jen lze. Před tím jsem měla pochyby, že neumím mluvit, nebudu jim
rozumět a třeba se jim nebudu líbit a nebudou mě vůbec potřebovat... Ale v tomhle problémy nebyly a nejsou.
Byla jsem na ně také sama, ale o to to bylo lepší. Já jsem věděla, že mě potřebují, a oni,
že jsem tam pro ně.
Překvapili tě něčím zahraniční skauti?

B: Nejvíc jsem byl překvapen při rozhovoru se skauty z Nizozemí. Vůbec neměli připravený program a skautské ideály jim neříkaly vůbec nic. Spíš mi připomínali pionýry.
Naopak belgické skautky měly naplánovaný program a zásady skautingu jim nebyly
vůbec cizí.
Š: Nejhorší byly chvíle, kdy jsem jim marně znovu a znovu vysvětlovala, že si v areálu
Mlýna nepřejeme kouření a pití. Musím říct, že mi to pěkně lezlo na nervy. Další problém představovali jejich vůdci neschopní zorganizovat program, a tak se stávalo, že je
třeba ve čtyři odpoledne napadlo podívat se do vinných sklípků u Znojma.
Dá se nějak popsat jejich program?

B: Obecně dosti těžko. Každá skupina se chová jinak. Podle toho, co jsem slyšel na
Mlýně, nelze zobecnit ani skauty z jednoho státu. Italové byli na Mlýně necelé dva dny,
byl jsem s nimi v Punkevních jeskyních a na Macoše, kde se jim moc líbilo. Na rozloučenou nás pohostili svými špagetami. HolanRané měli svoje vlastní auta na Mlýně se
zdržovali jen na jídlo a na spaní. Většinu času trávili v Brně nebo na koupališti. Belgické
skautky dělily svůj program do dvou bloků: dopolední pomoc při údržbě Mlýna a odpolední poznávání okolí. Dozvěděl jsem se, že si na pobyt o nás vydělali svojí činností
během roku. Každé léto jezdí do některé cizí země poznávat tamější kulturu a pomáhat
místním skautům. Bohužel jsem musel odjet dřív než ony, ale vím, že ze Mlýna jely ještě
na týden na Prknovku do Prahy.
Š: Jejich vlastní program takřka neexistoval, než se jim podařilo vyhrabat se vůbec
z postele a od snídaně, bývalo okolo poledne. Jediná větší výprava směřovala do
Punkevních jeskyní, ale to jim vlastně nabídli a zorganizovali obyvatelé Mlýna. Sama
jsem je protáhla vším, co lze v okolí Mlýna prolézt. Jeden z nejlepších zážitků bylo pro
ně bahno Malčiny jeskyně.
Jak hodnotíš svůj pobyt na Mlýně?

B: Jsem rád, že jsem možnost pomoci využil a přijel na Mlýn. Dozvěděl jsem se mnoho
zajímavého o jejich skautingu, poznal nové lidi taky se trochu zdokonalil v jazycích.
Š: Chtěla bych poděkovat všem minulým i stávajícím obyvatelům Mlýna, protože můj
„servis tým“ byl jeden z nejhezčích týdnů prázdnin. Belgičané byli otevření, dobrá parta
a bez problémů mě vzali mezi sebe. Když po prožitém týdnu odjížděli, všichni jsme brečeli a přemlouvali mě, abych přijela ještě na Prknovku. A já jsem přijela. Vím, že to tak
bylo dobře.
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Pokračují nějak vaše získané kontakty?

B: Ano, Dopisuji s Benoite, belgickou skautkou, se kterou jsem se na Mlýně seznámil.
Š: Vyměnili jsme si fotky a z Belgie mi docházejí dopisy a prosby, aL napíši, přijedu nebo
se nějak ozvu.
Co doporučíš čtenářům Kmene?

B: Každopádně všem doporučuji, aby si o prázdninách udělali čas a zkusili něco podobného. Myslím si, že je lepší být sám nebo v malé skupince – maximálně tři. V žádném
případě se nebojte se skauty mluvit a snažte se být s nimi v neustálém kontaktu.
Š: Pokud je mezi vámi někdo, kdo má strach, ale rád by to zkusil, přijeRte, přijeRte!
A pokud nebudu zrovna trávit prázdniny v Belgii, třeba se na Mlýně potkáme.
Skautská základna je třetím rokem zařazena do adresáře „Kde přebývat v Evropě“, což
je vlastně katalog evropských skautských základen. U nás byly v tomto katalogu loni tři
základny – kromě mlýna ještě pražská Prknovka a Kovářov na Lipně. Součástí nabídky
větších základen je „Program pro dobrovolníky“, což není nic jiného než pomoc s provozem základny v tzv. servis týmu. Z rozhovoru s Bimbácem a Šmudlou vyplývá, že překládat tento výraz jako „obsluha“ není u nás obsahově výstižné, proto jsme na Mlýně
ponechali mezinárodně vžitý výraz servis tým. Na rozdíl od zahraničí, kde bývá účast
v servis týmu omezena minimálním věkem osmnáct a více, případně i minimální dobou
dva a více týdnů, mohou na Mlýn přijet (se souhlasem rodičů) i mladiství, tj. starší patnácti let. Častěji se bude jednat spíše o individuální pomoc s konkrétní skupinou než
o týmovou práci.
V případě, že máš zájem prožít v létě něco podobného,
můžeš napsat na adresu:
Mlýn, Ochoz u Brna, PSČ 664
02, tel. 05/44212732 a obratem se dozvíš termíny pobytu
zahraničních skautů, případně i jejich adresy. Již dnes
mohu prozradit, že poslední
týden v červenci zde bude
tábořit početnější skupina
skautů z Irska. Neláká zrovna
tahle země tvůj kmen na
roverskou expedici v roce
2001?
Ještěr
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Odkrývání střípků nádoby krásy
rozhovor s mladým básníkem Tomášem Navrátilem o jeho poezii,
ženách a spoustě jiných věcí
Jak jsi přišel ke své přezdívce?

To je velká historie, kterou samozřejmě
tajím. Ti, kteří by pátrali v hebrejštině,
nejsou mimo, ti, kteří by v ní nepátrali,
také ne.
Vyšly ti tři sbírky...

Vydal jsem si tři sbírky...
Opravuji: vydal sis tři sbírky. Vyjde ti v blízké
budoucnosti čtvrtá?

Mám už na ní materiál, ale nevím, zda ji
vydám. Možná z ní udělám dárkový předmět k Vánocům pro své kamarády.
Kdy jsi začal psát básně?

Začal jsem psát na začátku gymplu, na
konci devítky. Moji spolužáci tam byli
proto, že to potřebovali, já proto, že jsem
se jinam nedostal. Díky tomu jsem se tak
trochu nudil a začal jsem psát.
Jak se člověk stává básníkem? Je to náhoda...

foto José
Tomáš Navrátil - Katel
Narodil se v roce 1977. V letech 1994 1998 vydal tři básnické sbírky v edici
Proklátá čtyřka: Mezi řečí, Atakdál,
Monogramy. V roce 1995 získal 2. cenu
v soutěži mladých básníků Ortenova
Kutná Hora (1. cena nebyla udělena).
Vedl Foglarovu pražskou Dvojku, nyní je
vůdcem střediska. Jako rover je aktivní
v pražském VŠ kmeni Krypta, instruktor
roverských lesních kurzů FONS. Syn současného místostarosty Junáka.
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Motivace každé činnosti je jasná. Každá
činnost má nějaký – řekl bych „komerční“
– účel. Já jsem, jak už to u všech rozumných mladých básníků bývá, začal psát
kvůli slečně.
TeD už píšeš kvůli jiným slečnám?

TeR nepíšu už kvůli slečnám. Píšu, protože chci zaznamenat své pocity. Někdy je to
zpověR, někdy je to něco jako dopis,
možná jako zpráva pro někoho jiného.
Právě na to jsem se chtěl zeptat. Zkus jednoduše říci, co je to psaní básní.

Co to je básnictví? Já myslím, že to mohou

štěbetání na drátech vysokého napětí
aneb rozhovor
být právě věci, o kterých jsem mluvil předtím – záznam životního pocitu, snaha něco
sdělit. Všichni lidé totiž mají neuvěřitelně
intenzivní touhu pořád něco sdělovat, většinou však naprosto nekriticky.
Vidíš souvislost mezi tvou literární tvorbou a
tím, že tvůj otec se psaným slovem vyjadřuje
jako novinář a překladatel?

Nevím. Tátovy básně jsem začal číst až
dlouho poté, co jsme začal sám psát. On
především překládal. Avšak vzhledem
k tomu, že nemohl vydávat, toho moc
není. Překládal třeba Senghora. To byl
první senegalský prezident a neuvěřitelně
zajímavý africký básník. Nebo také skandálního Henryho Millera. A to je podle
mého velká poezie. Také znám jeho básně
ze skautské edice z Jáchymova. Jedna se
jmenuje Mládí nejkrásnější. K druhé knížce, která se zabývá koktejly, napsal tatínek
básnickou předmluvu. A potom ještě
Spadla knížka na voříška, což je báseň,
která pravděpodobně změnila můj život...
Vyšlo něco z toho tiskem?

Bohužel ne.
Dají se psát básně také jako kalkulace? Kdy si
člověk řekne: teD napíšu báseň na toto téma a
skládá slova...

Určitě dá. Párkrát jsem to udělal, protože
psaní je návykové. Člověk si zvykne a
najednou má pocit, že dlouho nic nenapsal. Takové svědění jako když někdo chce
„pařit“ na počítači. Ale takhle psané věci
jsou většinou umělé a nemám z nich dobrý
pocit.
Jak často píšeš? Říkáš, že je to věc návyku.
Potřebuješ pravidelný přísun?

Ano, potřeboval jsem pravidelný přísun.

TeR ale nevím. Většinou to totiž velmi
souvisí s osobním prožíváním. A já mám
teR díky povinnostem strašně málo nějakého neoficiálního prožívání. A to mi
chybí. Píšu tak jednou, dvakrát týdně.
Když má však člověk přísun impulsů a
nálady – když žije, tak třeba čtrnáct dní
nenapíše vůbec nic a jen absorbuje a přijímá a pak z toho ještě dlouho píše.
Znáš určitě také další básníky podobné věkové skupiny, jako jsi ty. Myslíš, že je dar básnictví dán opravdu každému?

Myslím že ano. Obrovský problém je
ovšem v tom, že zde existuje nějaká společenská představa poezie, která takové
dary deformuje. Velmi důležitou roli zde
hraje vzdělání. Pokud jsem prošli „základkou“, tak víme, že báseň se má rýmovat.
To je ta jistota a základ. Pokud přidáme
gympl, tak už víme, že se nemusí rýmovat,
ale máme jiné předsudky – třeba že báseň
musí mít angažovaný postoj a že musí být
úderná. Ale deformace je to podobná.
Když máš „vejšku“, tak víš, že bys tam měl
nacpat alexandríny, rytmický systém,
jamby a trocheje. Začneš do svých básní
bušit tyhle informace, ale pak se ti úplně
položí kvůli tomu, že jsou formálně dokonalé, avšak úplně o ničem.
Myslím, že psát tak, aby ses trefil do společenského kontextu, a ještě k tomu tak,
aby to bylo dobré, je neuvěřitelně těžké.
Který český a světový básník je ti nejbližší?
Kterou knihu si rád otevřeš znovu a znovu?

Záleží na tom... Myslím, že takových básníků i nebásníků je víc. Tak třeba od
Kerouaca jsem si vzal svojí oblíbenou
formu haiku, kterou píšu sice jenom pro
sebe, ale moc rád. Z Tolkiena jsem si vzal
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jeho mystické motivy. Neuvěřitelný zdroj
inspirace je samozřejmě Bible, Píseň
písní. Pak také Koryta krve Jaroslava
Hutky – to je jeho básnická sbírka, která
ve skutečnosti není moc dobrá. Ale jeho
prožitek je skvělý. Hutkovým básním se
dá vytknout moc, ale prožitek je autentický. Ten mě hodně ovlivnil.
Současné básnictví se také hodně odvíjí
v písničkách. Třeba Nohavica je skvělý a
nepřekonatelný, i když nemá svou oficiální formu. Vždycky píše jako někdo, ale
skvěle. On dokáže napsat něco jako
Seifert, něco jako Holan nebo Nezval.
Ale neodpověděl jsi mi na to, co jsem chtěl slyšet. Kdyby sis měl ze své knihovny – ne zrovna
na pustý ostrov, ale třeba na Mars – vybrat
jednu knížku, která by to byla? S jakou by ses
i na Marsu cítil dobře?

Nevím. Kdybych měl odlétnout na Mars,
tak bych asi dost beznadějně pobíhal před
knihovnou.
Nyní k hlavním tématům tvých básní. Určitě
to jsou ženy a tvé vztahy k ženám...

To je prostě smutný fakt. Ano, také.
Mění se nějak tvé zpracování tohoto tématu?
Nebo je tvůj pohled na ženy skrz básně pořád
stejný?

Myslím, že některé věci zůstávají stejné.
Některé inspirace – třeba takové to oslnění...
Některé věci se nemění. Tak tedy doplň tuto
větu: žena je...

Můžu říct žena není? Žena není nikdy jen
jedna. Ne, vážně nevím. Myslím, že spíš
existuje nějaká předvěká esence žen.
Znáš ten příběh? To je oblíbený příběh
mého tatínka, který mu vyprávěl na
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Jáchymovsku Palivec (český básník –
pozn. Mimi). Když Hospodin nechal
vyhnat Adama a Evu z Ráje, tak se ten
příslušný anděl s ohnivým mečem, který je
vyháněl, jako každý správný příslušník
pořádkových sil pořádně rozohnil. A když
byli na kraji Ráje, tak po nich do světa
mrsknul první nádobu, která se mu zrovna
namanula do ruky. Shodou okolností to
byla zrovna nádoba krásy. Roztříštila se a
vítr rozfoukal po celém světě její střípky,
voda je odplavila. A úkolem umění a
našeho pohledu na svět je odkrývání těch
střípků a pokoušení se kousek té nádoby
slepit. Ona se zase vždycky rozpadne až
odejdeme, ale snad to má cenu.
Fotograf Saudek s oblibou tvrdí, že za celý
život udělal pouze tři dobré fotky, kterých si
váží. Vážíš si také některých básní více než
ostatních?

Já jsem v tomto směru trošku opatrný.
Jsou básně, které se mi líbí, ale mým přátelům ne.
Takže máš svoje favority?

Mám. Jsou básně, o nichž vím, že jsem je
psal v důležitých situacích. Proto nemusí
být z literárního hlediska nic moc. Tak se
mi třeba líbí báseň „Zhasni“.
Další věc, která mne u básníků vždy zajímala
– zda totiž umí své básně nazpaměY.

Zdaleka ne. V okamžiku, kdy se člověk
dostává na nějakých dvě stě tři sta básní,
tak už to přestává být fyzicky možné. A já
nemám čas zabývat se jenom sebou, přesněji řečeno – stačí mi, jak se sám sebou
zabývám nyní.
Když jsme u počtu básní... kolik jsi jich už
napsal?

štěbetání na drátech vysokého napětí
aneb rozhovor
V jedné sbírce jich je pětadvacet, v další
pětačtyřicet, ve třetí asi dvacet. To je
ovšem výběr, dalších tři sta mám jinde.
Ono se nedá zdaleka všechno použít.
Vracíš se časem k těm starším?

Někdy ano. Ale to už zavání sentimentem.
Když je čtu, tak cítím, jak se měním.
Mohou čtenáři Kmene zajít někam na čtení
tvých básní?

Pokud si všímáš, tak míst, kde by se četla
poezie, je velmi málo. Ona se vůbec poezie čte dnes málo.

mrzelo. Nebo jsem četl v klášterním klubu
u Františkánů. Už jsem ale recitoval
i v hospodě a divadle. Ale nejlepší jsou
podle mého jazzové kluby, líbí se mi jejich
nálada.
Už jsi vyzkoušel propojení svých veršů a
hudby?

Snažili jsme se o to s kamarádem, který
hraje na kytaru. Myslím, že se nám to
docela dařilo. Mám z takového propojení
trošku lepší pocit, než když čtu sám.
Hlavně je mi jasné, že svým hlasem zdaleka nevyjádřím výrazy, které v poezii cítím.

Kde bys rád slyšel či četl svou poezii?

Nevím, třeba teR jsem četl v Jazz klubu
Železná a zdaleka nebyl plný, což mě

Daniel Friš

Bluesové requiem pro básníka

Zhasni

Zase se snažíš usmívat
proč?
ta póza lehce rozervaného básníka
ti přece sedí
je slušivá a žít v ní pohodlné
plná slova plánů a obrazů
a za očima
za očima prázdno
čekání se špínou za nehty
a lži básní
ostří nože po němž máš přejít
na druhou stranu
čepel porážky
znechucení je módní
jen nesmí být upřímné a za žádnou cenu
neprožívej
není nic horšího
než prožitá intimní lyrika
krása je na svěžích pustinách dekadence
piš nesrozumitelné básně pro prudce intelektuální publikum

chci se topit ve tmě,
a dýchat Tě dokud to jde.
Ne svlékat se nemusíš,
mám Tě rád i oblečenou.
Co budeme pít?
Třeba vzpomínky s ledem.
Ne, hlad nemám.
Co že mi je ?
Nic. Jen o rok víc.
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Liberecká dvaadvacítka
Také se již k vám dostala pozvánka na akce libereckých
roverů, kde slibují zničení těla i ducha a jiné hrůzostrašné věci? Máte jen chabé povědomí o akcích jako Předěl,
Ortel, Naděje, Ruprno? Co asi vede zdejší rovery
k tomu, že se podrobují takovýmto „zvrhlostem“?
Zde je pár postřehů přímo od zdroje – z libereckého
22. kmene RS střediska Stopa.

Kdo jsme byli a kdo jsme dnes?
Historické jádro pamatuje ještě hluboké smrčiny v Jizerských horách. Počátky kmene
sahají do roku 1978, kdy při druhém oddílu TOM vznikl kmen Sagamorů – bojovníků,
inspirován Knihou lesní moudrosti od E.T. Setona. Po revoluci pětice z nás s desítkou
dvanáctiletých kluků vytvořila základ skautského oddílu. Prožili jsme pět krásných táborů. Již v tomto období jsme koketovali s organizováním akcí pro rovery. Tento druh činnosti nás výrazně oslovil, což se odrazilo i v přeměně oddílu na roverský kmen.
Dnes se nás schází patnáct kluků a holek v klubovně na okraji Liberce. Někdy promítáme, brigádničíme v okolí klubovny, hrajeme si, povídáme, jindy se věnujeme přípravě
akcí. V zimních měsících občas podnikneme po škole a po práci noční jízdu na běžkách.
Nejkrásnější je to za jasného měsíčního úplňku. Jeden pátek v měsíci zveme do klubovny příznivce zpěvu i z řad neskautské veřejnosti. Zlí jazykové tvrdí, že tam mnozí nechodí zpívat, nýbrž na čaj, který nechybí na žádné zpívandě. Přes léto nás můžete zastihnout
i v Rokli, kde naše středisko spravuje fotbalovou hrací plochu, antukový kurt a hřiště
s plážovým pískem.

Jizerky
Říci, že jsme byli odkojeni Jizerskými horami, by ani nebylo velkou nadsázkou. Je jen
málo koutů v Jizerkách, kam naše nohy nezabloudily. Do hor nás přitáhla i stará lovecká chata pod Poledníkem, kterou máme v pronájmu. V posledních letech při její rekonstrukci naše bedra vynosila pěkných pár tun písku, cementu, dřeva a ostatního materiálu. Práce v tomto romantickém koutu hor na pokraji nejrozsáhlejší bučiny v republice je
odměněna spokojenými tvářemi návštěvníků. Máme „naše“ hory, které se rychle vzpamatovávají z nemocí minulé doby, opravdu rádi.

Tradiční kmenové akce
Naší snahou je pestrá činnost, každý měsíc si dopřejeme akcičku pro vlastní potěšení.
V zimním období máme radost z pohybu na běžkách. Tradiční akcí jsou Tisícovky
Jizerských hor, kdy vyšlapáváme ve sněhu stopu mezi nejvyššími vrcholy. Společně oslavujeme vánoční čas a příchod Nového roku. Na jaře nafoukneme čluny a sjíždíme řeky,
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proháníme se na kolech po našich pohořích (Šumava, Český les, Orlické hory....) nebo
dobýváme vrcholy zahraničních hor (Dachstein, Grossglockner, Mont Blanc...). Léto
věnujeme dlouhodobějšímu putování například po rumunských horách. Na podzim se
potulujeme od hradu k hradu při víkendovce, nesoucí název „Hrady“.

Podniky pro rovery z celé republiky
Chceme nabídnout roverům možnost poznat aktivity, které by nemusely chybět v seznamu zážitků a dovedností žádného dospívajícího člověka. V roverských kmenech rozesetých po republice se vždy najdou dva nebo tři dobrodruzi, kteří chtějí třeba strávit dvě
noci na sněhu v záhrabu, v iglů nebo ve stanu. Ostatní si život bez této zkušenosti dokáží docela dobře představit a návrh na táboření na sněhu smetou do koše. Pro ty otužilé
vznikla akce „Předěl“, kde se snažíme většinou asi tak padesátku účastníků držet během
víkendu v rozehřátém stavu. K tomu slouží řada netradičních soutěží. Jak říká Olda :
„Pohybující se člověk nemůže zmrznout“.

Exotické slovo – Ruprno
Před uskutečněním prvního ročníku, kdy startovalo
jen šest dvojic se nám
zdálo, že chybí pro roverský věk ryze sportovní podnik. Něco, kde by si mohl
sportuchtivý skautík změřit
své síly a vytrvalost s ostatními. Aby se holky nestrhly
v touze dosáhnout těch
nejlepších časů, pověsili
jsme jim na nohu závaží
v podobě partnera mužského pohlaví. Musí ho trpět
v kánoi na kormidle, popoStart závodu... (foto archiv kmene)
hánět jej na kole a někdy
i táhnout za ruku v závěrečném běhu. Název nás napadl jako složenina počátečních slabik těch částí těla, které jsou při závodu nejvíce namáhány. Při pádlování RUce, při jízdě
na kole PRotestuje zadek a po běhu cítíš NOhy.

Prázdniny
Šestnáct prázdninových dnů patří tradičně táboru Naděje. Svůj název získal podle malé
přehrady v Lužických horách, kde se konal poprvé, ale je také symbolický. Snažíme se
ukázat různé cesty, cestičky, otevíráme brány a branky a vůbec nabízíme co nejpestřejší
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činnost těm, kteří chtějí poznat, jak takový roverský tábor může vypadat. Oblíbeným sloganem Hastrmana je: “Každý den děláš něco poprvé.“ To motivuje k poznávání nevyzkoušeného.

Několikáté opakování tradičních akcí
Ve studnici našich nápadů ještě zdaleka nehrabeme u dna. Snažíme se o to, aby další
akce přinesla něco nového nejen účastníkům, ale i nám. Při přípravě každý „hodí do
placu“ návrhy tak, jak si je předem připravil, nebo co jej momentálně napadne. (Odbor
pro výchovu roverů a rangers tomu správně česky říká „brainstorming“) Všichni se pak
z toho snažíme dotvořit něco použitelného. Často se stává, že jen tak z hecu prohozený
poblázněný nápad dá podnět k nové dobré hříčce. Výjimkou v realizaci nových věcí je
snad jen Ruprno. Zachováváme jeho tradiční podobu proto, aby si mohly porovnat
výkony se svými minulými výsledky dvojice, které už nejedou poprvé. Proto jsou i trasy
a vzdálenosti neměnné. Žel i počasí bývá neměnné – vlhko, mlha, zima – prostě tradiční jizerskohorské. Pro příští rok jsme v touze zažít triatlon se sluníčkem dokonce posunuli termín.

Posvátné místo
Třikrát do roka se sejdeme při západu Slunce na
místě v horách námi
nazvaném Between, ale
neprozradíme, kde se
nachází. Zapálením ohně
třecími dřívky začíná
Sněm kmene. Zde probíráme nejdůležitější záležitosti kmene. Rozvrhujeme akce na příští období. Hodnotíme splnění
úkolů a ukládáme si nové.
Prověříme, zda někoho
nezadrželo Síto.

Žánrový obrázek z Předělu (foto archiv kmene)

Jaký má Síto význam?
V minulosti, v době starého kmene Sagamorů se vytvořily zásady, které jen v mírně
pozměněné podobě platí dodnes. Jednou z podmínek je účast na akcích, splnění úkolů
uložených Sněmem a dále zdolání dvou zkoušek z Knihy orlích per za období mezi
dvěma Sněmy. Kniha orlích per je výtažek z Knihy lesní moudrosti námi přetvořený
k obrazu dnešní doby a je neustále doplňovaný. Na každém Sněmu může být tato kniha
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na návštěvě v hn ízdečku
roverského kmene
rozšířena o nové zkoušky – nová orlí pera. Pokud někdo vymyslí novou zkoušku a většina ji na Sněmu uzná za vhodnou a důstojnou, zařadí se do příslušného světla Knihy
orlích per. Jsme vděční za návrhy zkoušek od jiných kmenů nebo jednotlivců . Zároveň
nikomu nebráníme Knihu získat, upravit si ji podle svých potřeb a nechat se jí inspirovat k obohacení činnosti.
Zvykli jsme si v kmeni na spolehlivost. Vždy přece můžu předem kamarádům vzkázat,
že nepřijdu na schůzku nebo na akci. Pokud se to zdá někomu příliš svazující, nebo
nesmyslné, je to znamení, že mu spolehlivost nic neříká. Pro zodpovědného člověka je
něco takového naprosto normální a vůbec jej to neomezuje. Není nic horšího než chtít
spolupracovat s lidmi, o kterých nevíš, jestli udělají to, co slíbili, nebo jestli budou tam,
kde jste se dohodli.

Co nás drží pohromadě
Nás starší drží spolu tradice a myslím, že nejen to. Vyrůstali jsme spolu v oddílu od
jinošských let, víme, co od sebe navzájem můžeme očekávat a jak kdo z nás bude reagovat v dané situaci. Když se dohadujeme, jde většinou o nějakou maličkost. Spor, který
se zapsal do dějin jsme vedli před lety na táboře o to, jestli se rajská omáčka vaří sladká, nebo mírně kyselá. Jinak se všichni navzájem docela dobře doplňujeme. Mladí přinášejí nové myšlenky, my je korigujeme, aby bylo možné jejich realizaci přežít. Taky si
někdy ze sebe navzájem děláme legraci. Ale to je asi všude.

Ještě bychom chtěli dodat...
Často bývají v očích svých vrstevníků oceňováni ti, kteří něco pozoruhodného zažili, navštívili vzdálené kouty naší planety nebo podali neobvyklý výkon. Jen málo papíru je
popsáno o těch, kteří se věnují mladším v oddílech. Přitom oni nejlépe naplňují význam
hesla roverů. Je mnohem cennější, když s oddílem skautů nebo smečkou vlčat urazíš
patnáct kilometrů, než když sám překonáš stokilometrovou vzdálenost. Dalo by se říci:
„Nejen sám sebou živ jest rover“. Kéž by tomu tak bylo! Poznámka na závěr: říkáme-li
rover, myslíme tím samozřejmě pokaždé rangers a rover.
Nabídku akcí, na které jste libereckými srdečně zváni, najdete v seznamu podniků pro
rovery a rangers na konci tohoto čísla Kmene. Další informace, fotografie a spoustu
jiných zajímavostí naleznete na internetu – http://www.mujweb.cz/www/22rslbc.

Kontaktní adresa:
Jan Špička – Hastrman, Vodňanská 603/4, 460 14 Liberec 14,
tel./záznamník 048/512 44 35 domů, 048/539 03 42 do práce 600 - 1400
e-mail: hastrman@volny.cz
e-mail na Vévu: urban@sce.cz
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Limonádový Joe
Nudíte se? Hledáte novou inspiraci, jak pozvednout roverský program? Už jste se jednou rozhodli hrát divadlo, ale z realizace sešlo? Pokuste se oslovit divadelní múzy,
podobně jak se o to podařilo roverům a rangers z 187. RS Pařez.
Následující vyprávění o přípravách a uskutečnění Koňské opery vyšlo před více než
dvěma lety v časopise výše zmíněného roverského kmene Proklov.

Nápad

Kdekdo z nás občas zatouží poznat, jaké je to být hercem, zažít atmosféru představení
i zkoušek, sžít se s rolí a dějem, navléci se do kostýmů a podobně. Dokud si to nezkusíte na vlastní kůži, připadá vám to všechno jako nějaká napínavá hra. Přesně to jsme si
mysleli i my, když jsme se rozhodli do programu expedice 1996 zařadit veřejné představení divadelní inscenace Limonádového Joea.

Výběr hry

První otázkou, která před námi stála poté, co jsme se rozhodli hrát divadlo, byla volba
vhodné hry. Téměř jako první se ozval návrh zpracovat hru Limonádový Joe podle scénáře Jiřího Brdečky, a protože měl u všech veliký ohlas, bylo rychle rozhodnuto. Hra
měla několik nesporných výhod: jak děj, tak postavy a dokonce i citáty jsou notoricky
známé díky filmové verzi a jen málokomu se nelíbí.

Rozdělení rolí a úkolů

První schůzka spojená s promítáním filmu proběhla 8 týdnů před expedicí, tedy žalostně pozdě. Hlavním cílem bylo zjistit počet herců a nadchnout. Shlédli jsme film a nadšení jsme byli opravdu všichni. Tehdy jsme počítali s deseti členy (nakonec nás jelo sedm
sttečných), a tak jsme vybrali deset dějově nejdůležitějších rolí. Někteří se ve filmu
doslova našli a jejich role byla jasná. Zbývající postavy s sebou přinášely následující problém: všechny byly mužské a my jsme zbyli dva roveři a dvě rangers. Fakt, že dvě mužské role byly obsazeny osobami pohlaví ženského, nás sám o sobě vtahoval do parodujícího pojetí, ale tomu jsme se snažili předejít. Nechtěli jsme parodii na parodii.

Scénář

Dalším úkolem byla úprava scénáře. Pořídili jsme pro každého kopii zvukové podoby
filmu na audiokazetě, abychom si snadno zapamatovali dialogy. Texty jsme přepsali a
řadou úprav vytvořili texty nové. Úpravy souvisely především se zjednodušením děje,
redukcí počtu postav, oproštěním se od filmových triků s fata morganou, rychlými střihy, kouzelnickými kousky Hogofoga a chroupáním skleniček. Další problém byl se střelbou a hudbou. Jedna scéna se dokonce celá točí okolo klavíru. Vypustit jsme ji nemohli kvůli návaznosti děje, a tak jsme jen dialog o ladění zaměnili za hořekování nad vzrůstající kriminalitou: „Tak už i piáno ukradli, jen stolička tu zůstala.“

Zkoušení
Měsíc před expedicí měli všichni stejný úkol: zajistit si kostým a co nejvíce si osvojit roli.
Sešli jsme se oba dny před expedicí a zasvětili je výrobě rekvizit, kulis a balení balíků.

26

Přemkův receptář
aneb bílá vrá na radí
Ty jsme pak odeslali do Velkých Karlovic,
kde jsme si je o čtyři dny později také
vyzvedli. Právě v těchto dnech jsme museli dohnat všechno to, co mělo být už dávno
hotové. Původně se u všech počítalo s perfektním zvládnutím textů, ale to se až na
výjimky nekonalo. To zjištění bylo zdrcující. Zkoušelo se ve vlaku, za pochodu.
Mimochodem jsme vedli spor, jestli se
držet filmového zpracování i v intonaci
jednotlivých vět nebo ne, nakonec to byla
jediná možnost, jak vyjít bez režiséra.
Právě toho jsme si nemohli dovolit z jednoho důvodu: ambiciózní herecké typy
nerady někoho poslouchají, zvláště ne
jinou ambiciózní osobu.
Několik prvních zkoušek jsme se museli
obejít bez kostýmů a bez rekvizit. Ty jsme
si vyzvedli ve zmíněných balících po příchodu do Velkých Karlovic cca 70 hodin
před premiérou.

Arizonská pěnice (foto archiv kmene)

Na místě

Původně jsme chtěli hrát v kempu. Příjemná paní z kulturního oddělení velkokarlovického obecního úřadu dala do místního rozhlasu informaci o našem představení. Velikou
komplikací byl pak bohužel nesouhlas arogantního majitele kempu s naším vystoupením
na jeho pozemku.
Nakonec jsme odehráli premiéru na pozemku proti kempu. Stály tam tři vysoké lípy a
hromada dříví, kterou nám velmi vstřícní majitelé dovolili použít jako zákulisí.
Celý den se stále jen zkoušelo a zkoušelo, musely se ujasnit všechny pohyby herců po
scéně, jednotlivé rekvizity se třídily na hromádky podle toho, ve kterém výstupu musí
být na jevišti. Zkoušení v kostýmech mnoho usnadnilo a všichni jsme byli do práce
hodně zabraní. Jediné, co nám kalilo radost, bylo vědomí, že bychom tímto způsobem
potřebovali trénovat mnohem déle. Při pomyšlení na zítřejší odpoledne nám všem běhal
mráz po zádech. Jeden klad to ale mělo – drželi jsme pohromadě jako málokdy.

Premiéra

Před premiérou jsme se snažili uklidnit. Přicházeli diváci, v klobouku se sešla slušná
hromádky drobných. Trému měli i ti nejotrlejší. Mezi diváky byly hlavně rodinky s dětmi.
Přišlo i několik diskofilních dívek, které se tvářily náramně pohrdavě, a po několika
minutách odešly. Všichni podali obdivuhodný výkon v boji s nervozitou, výkon herecký
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celý divadelní ansámbl

však byl slabší. Když diváci
odešli, padla na nás těžká
apatie, seděli jsme na trávě a
zoufali si, proč jsme jen
všude na plakáty napsali, že
hrajeme dvě představení.
Byli jsme nešLastní z toho, že
jsme zanedbali přípravu.
Největší příčinou našeho
zklamání byla dosti chladná
odpověR publika, děti nás
celou dobu napjatě sledovaly, bavily se pohledem a
legračně oblečené lidičky,
všelijak pobíhající po jevišti,
rodiče se tvářili tak nějak
(foto archiv kmene) neutrálně.

Repríza

Blížila se repríza. Tréma byla mnohem menší, navíc přišli samí sympatičtí mladí lidé.
Atmosféra byla nadějná. Mě samotnou tohle představení moc bavilo. Diváci zjevně byli znalci Limonádového Joea, věděli, o co jde. Myslím, že pochopili, že si jen tak hrajeme na divadlo, a hráli na diváky. Smáli se gagům a nakonec nás ještě vytleskali na scénu. Byli moc fajn.

S odstupem

Budu na to do konce života vzpomínat a ráda. Dospěla jsem k důležité životní zkušenosti, že když člověk něco dělá, tak to má dělat v první řadě pořádně, aby se za to nemusel stydět. Co se týče oddílu, bylo dobře, že jsme se do něčeho tak šíleného pustili.
Každopádně jsme se lépe poznali, řešili jsme společně problémy a donutilo nás to chvíli táhnou za jeden provaz. Museli jsme se naučit tolerovat názor toho druhého a hledat
kompromisy, ačkoli to bylo někdy opravdu těžké.
Na druhou stranu bych chtěla všem, kteří chtějí podobně jako my zinscenovat nějakou
divadelní hru, doporučit, aby se do toho pouštěli jen s lidmi, kteří mají o divadlo opravdu zájem a kterým vystupování před publikem nebude dělat příliš velké problémy.
Alena (z časopisu Proklov, květen 1997)

Poznámka

Pařez odehrál celkem šest či sedm (údaje se různí) představení Limonádového Joea.
Časem došlo k změnám v obsazení, jednotlivé role byly alternovány.
Sám jsem měl to štěstí zhlédnout tuto hru v podání Pařezu v prosinci roku 1997. Už to
nebylo představení nadšených a nepřipravených amatérů, ale strhující podívaná na jisté,
přesvědčivé a sehrané divadelníky.
Mimi
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Brejle
Divadelní minulost za sebou mají i roveři Vodní pětky z Prahy. Také mezi nimi nejprve
vznikl nápad nastudovat pro pobavení svoje i možného obecenstva divadelní hru.
„Pětkaři“ se ovšem rozhodli jít odlišnou cestou než roveři „z pařezové chaloupky“ –
chtěli přijít s vlastním originálním dramatem.
Na objednávku se tak zrodila metafyzicko-psychofanatická roverská fraška Brejle.
Některé z klíčových postav můžete znát už z jiných známých dramat zavedených autorů, například Čechovova strýčka Váňu. Též některé situace a dialogy si tvůrce Brejlí
vypůjčil od jiných autorů, jmenujme třeba Goetha či Nezvala. Zápletka dramatu pro
devět herců a hudební doprovod je však originální a jedinečná. Příběh těží ze zmatků
kupících se díky brýlím, skrz které dívčí postava Bettiny mění identitu a stává se z ní jiná
osoba.
Při zkoušení získala režisérka plnou pravomoc k práci s textem a herci. Premiéra se
uskutečnila po čtyřech zkouškách o prázdninách 1997 v Otrokovicích na parketách
tělocvičny zdejší základní školy, která hostila brigádníky pomáhající s odstraňováním
škod po ničivé povodni. Divadelní fajnšmekři měli pak už jen dvakrát možnost vidět
reprízu tohoto díla.
Za poznámku stojí jistě i skutečnost, že sám autor Adam Gebert scénář po čase vyhodil.
Mimi

Jak si vydělat na časopisy?!
V našem 19. středisku každoročně vyděláme několik tisíc korun na sběru starého železa. V Čechovicích jsme si vybrali místo, oplotili jsme ho a občané průběžně kovový
odpad vyvážejí sem. Ve Vacanovicích a Velkém Týnci sjednáváme kontejner na určité
datum, vyhlásíme sběrovou akci rozhlasem a občané železo přivezou sami nebo objíždíme po obci a železo sbíráme z hromad vyskládaných před domy.
Jak si objednat kontejner?? Telefonicky, písemně nebo osobně na adrese firmy:
MS - UNIKOV s. r. o., Železniční 5, 772 00 Olomouc (p. Opletal tel. 5311261)
Kontejner dovezou zdarma na místo, které si určíte. Odvoz zajistí po oznámení, že máte
naloženo. Vždy se snažíme šrot ukládat pečlivě – nahustit ho, aby se ho vešlo co nejvíce. Také k bokům kontejneru dáváme plechy nebo větší díly, aby materiál nepadal při
převozu. Nedbale naložený kontejner řidiči odmítají odvážet, je to nebezpečné.
Současná cena 1 kg starého železa (říjen 1999) je 80 haléřů, a tak jeden kontejner představuje hodnotu předplatného na celý rok pro 20 až 30 časopisů. A to snad stojí za trochu námahy a není to těžké či složité.
Jambo
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Zákony o přírodě nejsou přírodní zákony
Proč vůbec máme zákony o ochraně přírody?
Zákonů, které všelijak brzdí či jinak usměrňují nakládání s přírodou v naší zemi, je
mnoho a jeden je složitější než druhý. Všechny společně však mají jediný hlavní cíl, který
v nich bývá přímo i vysloven – zachovat přírodu, krajinu, přírodní zdroje a přírodní
bohatství.
Každý z těch zákonů má na starosti určitou složku přírody a nad nimi jako takový všezahrnující ochranářský předpis dlí zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Při pobytu v přírodě se, mimo tento zákon, vystavujeme působnosti hned několika zákonů týkajících se jednotlivě oněch zmiňovaných přírodních složek, zejména zákona 289/1995
o lesích a zákona 138/1973 o vodách. Tyto tři pro nás významné zákony jsou leckdy
navzájem provázány. Odkazují se jeden na druhý a jsou doplňovány dalšími předpisy.
Tím vznikají rozličné podmínky pro platnost toho kterého paragrafu, takže (bohužel pro
nás) nelze vždy hovořit o stoprocentně všeobecné platnosti většiny povolení či zákazů.
Proto je pro nás důležité znát především výjimky omezující některá povolení (kdežto
když „neuposlechneme“ výjimky ze zákazu, nikdo nám nic neudělá).
Nezlobme se na zákony pro jejich složitost a zdánlivou namířenost proti lidu vyskytujícímu se v přírodě. Ony nezakazují jenom nám, ale třeba též podnikům a firmám.
Nestanovují jen naše povinnosti, ale dokonce nám z nich plynou nezanedbatelná práva.
Zkrátka zákony vedou lidské počínání tak, aby nám tady příroda prostě zůstala a mohla
existovat tak, jak má.

Zákon 289/1995 o lesích
Není snad třeba říkat, že tento zákon platí v lese. Jenže to klíčové slovo les není v zákoně samotném přesně definováno, je jen obecně naznačeno jako lesní porosty s jejich
prostředím. Jednoduše: les nejsou jenom stromy. Což je důležité, poněvadž zákon za les
(resp. lesní pozemky) považuje i lesní cesty a průseky, zalesňované pozemky a dokonce
i pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace. Tam všude tedy platí nařízení lesního
zákona.
Z nich se nám bude nejvíce líbit obecné užívání lesa, neboli to, co smí každý občan v každém lese (výjimky pochopitelně jsou a budou zde zmíněny) dělat. Smíme tedy vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou
klest, ale jen tu na zemi ležící (nelámat ze stromů). A je jasné, že při tom všem nesmíme les poškozovat.
Co konkrétně v lese nesmíme? Něco z toho je běžně známé, jako třeba že v lese se nesmí
rušit klid a ticho, znečišLovat les odpadky a tábořit či rozdělávat ohně mimo vyhrazená
místa. Navíc se mimo tato vyhrazená místa nesmí kouřit. Dobré je též vědět, že je zakázáno vjíždět do lesa motorovými vozidly a mimo lesní cesty a vyznačené cesty (tj. turis-
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tické značky) jezdit na kole, na lyžích nebo na saních. A
nebude určitě od věci dodržovat dalších pár zákazů, které
třeba zní až překvapivě: sbírat semena a semenáčky lesních
dřevin, vstupovat do oplocených míst nebo tam, kde se provádí těžba dřeva.
A teR k výjimkám – jejich důsledkem je hlavně zpřísnění
mapa našich CHKO zákazů. Je-li les v chráněném území, platí zde příslušný
zákon (o ochraně přírody), přičemž záleží na typu chráněného území, takže se někde můžeme dočkat zákazu vstupu mimo cesty nebo až zákazu
vstupu vůbec. Za úplný zákaz vstupu může též vodní zákon, který umožňuje vyčlenit
určité území pro hygienickou ochranu vodního zdroje. Na což nás v terénu upozorní
plot a výstražné cedulky.
Občas nás může potkat lesní stráž, prokazující se odznakem a kontrolující, zda dodržujeme ustanovení lesního zákona. Pokud nedodržujeme, musí tato stráž zjistit naši totožnost, a když toto nelze, předvede nás na policii. Pokuty, tzv. blokové, ukládané touto
stráží, mohou činit nejvýše 5000,- Kč. Pokud toto odmítneme zaplatit nebo pokud provedeme v lese něco vážného, uloží nám lesní úřad pokutu třeba až 15000,- Kč. Což je
událost opravdu nemilá, tak se raději snažme být zákona poslušní a zkusme si představit, že tato poslušnost může být lesu prospěšná.

Zákon 138/1973 o vodách
Oproti lesnímu zákonu máme v případě vody mnohem jednoznačnější definice a výčty.
Polovina z předmětu ochrany zákona, vody podpovrchové, je v podstatě mimo náš
dosah. Vybývají na nás vody povrchové, čili takové vody, které se na zemském povrchu
vyskytují přirozeně.
Zákon nám opět povoluje určité způsoby využívání vod a nakládání s vodami, k nimž
nepotřebujeme žádné povolení. Takže smíme povrchovou vodu odebírat pro vlastní
potřebu, ale nesmíme k tomu používat čerpadel či podobných technických zařízení,
k tomu už by bylo třeba povolení. S tímto tak trochu souvisí právo vstupovat na břehy a
do vody samotné. Nejenže se tedy můžeme v řekách apod. koupat, ale i plavit se na
lodích, přičemž u těch motorových se musíme postarat o stanovenou čistotu vypouštěné vody a o zamezení úniku látek vodu znečišLujících, jako jsou paliva a oleje.
Zákazy, omezení a povinnosti vztažené k užívání vod nejsou v zákoně vymezeny detailně, ale spíše obecně, ve smyslu dbát o ochranu a šetrné využívání vod, zabránit jejich
znečištění a při zacházení se znečišLujícími látkami dodržovat příslušné předpisy. Než si
pamatovat veškeré podmínky těchto předpisů, bude asi účelnější nevpravovat do vody
pokud možno nic, což lze řešit celkem snadno, na táboře třeba vsakovačkou. Vodu totiž
znečišLuje všechno možné, od odpadů přes látky přírodní i chemické (třeba hnojiva) až
po vody odpadní. Odpadní vody jsou definovány zákonem jako veškeré vody mající po
použití změněné vlastnosti (klidně jen vyšší teplotu). Vypouštění takovýchto vod může-
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me pozorovat leckde ve městě i v terénu. Kdo takové vody vypouští, musí za to platit a
musí též dodržovat dané limity znečištění. Zda toto vše plní, to může přijít zkontrolovat
Česká inspekce životního prostředí a případně vyžádat nápravu.
Jakož i u lesa, tak i u vody jsou místa, kde leccos platí jinak, ale skoro ze stejných důvodů. Opět za to může zákon o ochraně přírody, takže se v některých chráněných územích
nedomáhejme svého práva na obecné užívání vod. Dalším omezením je vodní zákon
sám v podobě již také zmiňovaného vymezení pásem hygienické ochrany vod. Jsou tři,
největší území zabírá pásmo 3. stupně, které ovšem nebývá v přírodě značeno a na běžný
pohyb v přírodě nemá prakticky vliv. Uvnitř něj je pásmo stupně druhého, jeho hranici
poznáme podle cedulí např. na stromech, ale žádné zvláštní zákazy z toho pro nás též
nevyplývají. Pásmo 1. stupně, ohraničující nejbližší okolí místa odběru vody, to je právě
ten zmiňovaný plot s tabulkami, které oznamují zákaz vstupu. Pro úplnost dodávám, že
veškerá omezení vyplývající z pásem hygienické ochrany nejsou v zákoně vyčtena a závisejí tudíž hlavně na vodohospodářském orgánu, každopádně neočekávejme v těchto
územích žádná výsadní práva a užívejme vod raději tam, kde nám to zákon povoluje.

A co dál?
Asi se vám zdá, že toto povídání o zákonech musí nutně vyvrcholit zásadním a velmi rozsáhlým zákonem o ochraně přírody a krajiny. Takovýto postup výkladu mám skutečně
v záměru, zůstává však otázka, nakolik by bylo účelné vecpat tento zákon (ještě k tomu
ze všech největší) spolu s předešlým textem do jednoho čísla.
Ono se totiž o zákoně o ochraně přírody dá napsat víc než mnoho. A nejen o jeho paragrafech. Já osobně vidím v tomto zákoně ještě i cosi velmi hodnotného a poučného.
Podíváme-li se totiž, co všechno je tímto zákonem chráněno, jako bychom nahlíželi do
rozmanitého množství zvláštních, vzácných a zajímavých přírodních jevů na našem
území, což mohou být na jedné straně třeba chráněné rostliny a na straně druhé zachovalá kulturní krajina. Pro příklad nám blízký nemusím chodit daleko: vezměme si chráněné krajinné oblasti a národní parky, skrývají ohromné přírodní bohatství. Určitě ne
nadarmo napsal Míla Nevrlý svou Nejkrásnější sbírku právě o nich. A nemá asi smysl
uvádět příklady další, neboL věřím, že si ze svých toulek přírodou občas odnesete podobný pocit.
Zkuste se pro příště naladit na přírodu a její krásy a vzácnosti, slibuju vám, že se budu
snažit toto nějak skloubit s literou zákona.
Tímto končím své povídání o zákonech a děkuji těm, kteří mi s ním pomáhali (JUDr.
Mlčoch – člen Legislativní rady vlády pro ŽP, Mirko Vosátka a spolužák Dan). Je to můj
první počin v Kmeni a doufám, že ne poslední. Budu vám proto vděčný za jakékoli
poznámky k tomu, co již napsáno bylo nebo k tomu, co by napsáno být mohlo. Proto se
na mne kdykoli klidně obracejte, aL už na adrese Martin Střelec, Kaznějovská 11, 323
20, Plzeň, nebo na mailu kukacka@tix.bf.jcu.cz. Takže se loučím a těším se na příště!
Kukačka, České Budějovice
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Zajímavosti v přírodě
Lidé se zajímají o nejrůznější věci – většinou o dění ve společnosti, o politiku, aféry,
sport. Nikdy jsem nepochopil, k čemu je dobré vědět, jak hrál minulou neděli Real
Madrid, nebo jaké šaty měla na sobě princezna Diana na kterémsi banketu. Já sbírám a
ukládám do paměti nejrůznější informace a zkušenosti z přírody - podobně jako Seton
jim říkám „drahocenné paměti“. Je v nich mnoho poučení i pro náš lidský život a hlavně - učí mne pokornému úžasu nad velkolepostí Života.
Tak třeba všechny ty „rekordy“ z říše zvířat: neuvěřitelná délka skoku některých antilop,
sprintérská rychlost gepardů, relativní pevnost pavučiny, délka non-stop letu některých
drobných ptáčků při jarním či podzimním tahu, schopnost dlouhodobého hladovění
mnoha zvířat, existence červotočů v suchém dřevě bez zjevného příjmu vody... To vše
budí můj úžas i obdiv. Některé zprávy přijímám s nedůvěrou, ale když jsou potvrzovány
z mnoha pramenů, pak jen znovu žasnu: nejvyšší dolet ptáků nemají nějací orlové, ale asijské husy, mnohokrát pozorované letci při přeletu nejvyšších hřebenů Himalájí, ve
výšce nad 8 000 metrů...
Jak je to možné, vrtím hlavou, v té výši je přece krutý mráz, který by musel spalovat
hrdla a plíce těch ptáků, namáhavě letících v řídkém vzduchu...?
Jindy zase sám narazím na bizarní skutečnosti: dočtu se, že zajíc je špatný plavec a plave
jen v krajní nouzi, z donucení. A přece: seděl jsem jednou tiše u strouhy - jde vlastně o
umělé rameno Moravy, široké tak deset metrů, s poměrně rychlým proudem. Přiběhl
docela blízko zajíc, netušící, že je pozorován nehybným člověkem. Chvíli hopkal po
břehu sem a tam, poseděl, načež – hup! V naprostém klidu a nikým nehoněn, skočil do
proudu a přeplaval slušným sportovním stylem na druhý břeh. Tam se otřásl jako to
dělají psi, opět chvíli poseděl a pak se beze spěchu vzdálil...
Nebo: labutě jsou přece zásadními býložravci. Ale pozorovali jsme na zdejším jezeře,
které je každoročně mezistanicí přeletu vodních ptáků, jak dvě labutě trhají a cupují na
tenká vlákna velkou leklou rybu. Ne, nebyla to hra, protože bylo jasně vidět, že ty drobné části rybího masa polykají...
Zvláštním zážitkem, nad kterým se nám
tajil dech, byly podivné vířící kruhy na
hladině, o průměru asi osmi metrů.
Zblízka jsme rozeznali hřbetní ploutve
množství ryb - pohybovaly se v téměř
přesném kruhu pořád dokola. Nebyla
doba tření, nebylo to na trdlišti, přítomní rybáři nám to nedovedli vysvětlit.
Opakovaně jsme toto před léty pozorovali na jezeře i v řece. Rituál? Rybí
tanec? Víte-li to někdo, prozraRte nám
toto tajemství!
foto Tomáš Ernest
Ladislav Rusek – Šaman, Olomouc
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Kudy a kam se vydat na vlnách Internetu
(lekce druhá)
Milá holátka!
Na rozdíl od tažných ptáků, kteří si teR užívají horkého afrického slunce, vy se halíte do péřových bund a nějakých prázdninových cestách zatím ještě příliš nepřemýšlíte. Jejich čas je ještě
dostatečně vzdálen, ale plány na ně začnete spřádat asi už zanedlouho. Zimní období je pro
takové plánování jako stvořené. A tak si třeba zalezete ke kamnům s mapou, knihou a hrnkem
čaje a začnete prstem po mapě připravovat letní dobrodružství. Způsob získávání informací,
který vám chci dnes doporučit není sice tak romantický, zato rychlý a dobrodružný sám o sobě.
Internet – informační bomba století – knihovna, archiv, konference, galerie... a já nevím, co
ještě. Ze své židle u počítače připojeného k Internetu můžete brouzdat informacemi, které do
ní někdo třeba na druhé straně planety před chvílí pustil... Chce to ale trochu se v ní orientovat. Přece jen u nás zatím nejsou poplatky za připojení nikterak zanedbatelné. A tak vám chci
Vybavení - rady a hodnocení výbavy pro
turistiku a táboření (Malý průvodce turistickým a vodáckým vybavením)
http://www.malypruvodce.cz
Počasí v rozličných regionech
http://www.meteopress.cz (česky)
http://www.cnn.com/weather (anglicky)
http://www.wunderground.com/global
(anglicky)
http://www.meteo.fr (francouzsky)
Outdorové vybavení
http://www.ov.cz

Stránky Ministerstva vnitra, kde můžete hledat
informace o jednotlivých zemích (státní zřízení,
měna, vízová povinnost, bezpečnost, kontakt na
ambasádu...a jiné užitečné informace)
http://www.mvcr.cz/inf_turi/index.html
Bezpečnost v různých místech na zeměkouli
http://www.travel.state.gov/travel_warnings.html
Centrum cestovní medicíny
http://www.megapharm.cz
Server specializovaný na cestování
http://www.cestujeme.cz

Server s příhodným názvem: Kam ven? (a co Průvodce na cesty z nakladatelství Lonely
tam?) vám zprostředkuje informace o různých Planet (anglicky)
aktivitách, vhodných terénech a trasách, mapy... http://www.lonelyplanet.com
http..//www.kamven.cz
Fotogalerie - moc pěkné fotky, rychlé
Jízdní řády v ČR (busy - ČSAD i soukromé zobrazení, třídění dle zemí (stránky outdospolečnosti, vlaky)
orové CK Adventura)
http://www.adventura.cz
http://www.jizdnirady.cz
Cestovatelské časopisy a magazíny
http://www.lideazeme.cz
http://www.magazin.koktejl.cz
http://www.markopolo.sk
http://www.nationalgeographic.com
http://www.geo.de
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Některé internetové vyhledávače (servery) s cestovatelskými rubrikami, kde kromě oficiálních informací najdete zápisky z cest, fotografie nezávislých cestovatelů, kontakty na
kluby i cestovatele a mnoho jiného.
http://www.seznam.cz (nejnavštěvovanější český server)
http://www.zmije.cz
http://www.atlas.cz
http://www.1.najdito.cz (server Video on Line)
dát pár tipů, které vám mohou zprostředkovat užitečné cestovatelské expedice.
Internetová síL nám neumožňuje „jen” rychle hledat informace. Díky ní také můžeme
velmi rychle a levně navzájem komunikovat.
Používat elektronickou poštu (tedy posílat
psané zprávy – e-maily) nebo telefonovat.
U elektronické pošty se chvíli zastavme. Na
cestách, ale i doma se hodí mít svou e-mailovou schránku, do které můžete přijímat nebo
z ní odesílat zprávy z kteréhokoli počítače na
světě připojeného k Internetu. Řada serverů
poskytuje tuto službu zdarma. Tedy... musíte

snést „bombardování” nejrůznějšími reklamami, které na vás neúnavně problikávají
z obrazovky. Takovou schránku si tedy můžete založit na českých serverech uvedených
v poslední kolonce výše uvedené tabulky. Pro
cestu mimo Evropu se ale doporučují „anglicky mluvící“ servery – spojení s nimi je snadnější a aspoň si procvičíte angličtinu. Mezi
nejznámější patří.
http://www.usa.net
http://www.hotmail.com
http://www.ekno.lonelyplanet.com
Pokud ještě s touto formou komunikace
nemáte zkušenost, je čas začít. Podívejte se
kolik vašich kamarádů má už ve jménu „zavináč”... AL jste „in“!
Doufám, že jste si užili to úžasné dobrodružství pátrání po informacích, při kterém se
rozšiřují obzory vědění a už se těšíte na další
společnou lekci.

foto Aladin

Petra Sukupová – Amazonka
(amazonka@adventura.cz)
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“Milý Ježíšku, už dlouho si přeju...” Už úplně vidím, jak rozpačitě hryžete tužku
a nevíte, jak by ta věta měla dál pokračovat. Mělo by to být něco pěkného,
praktického, ... a ne příliš drahého, aby to Ježíškovi neutrhlo kapsu...
Pošlete Ježíška pro radu nebo i nákup do prodejny KMSport, která je
také poradenským centrem ohledně turistického a tábornického
vybavení. Kamil Mariánek a Tomáš Mertl ochotně poradí a pomohou s výběrem.

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce

Můžeme vůbec za to, jací jsme?
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Pro naše druhé setkání nad knížkou skautského psychologa Jiřího Mrkvičky „Hovory
s Tebou“ jsme s Mimim vybrali kapitolku, která je v originále nazvaná „Udělat něco
z toho, co z tebe udělali druzí“. Jde opravdu o záležitost, při které se zásadně rozhoduje
o úspěchu či neúspěchu života každého z nás. A „hlavní jednání“ tohoto dramatu (a ono
to skutečné drama je) se odehrává právě někdy mezi patnáctým a pětadvacátým rokem.
Oč se tedy jedná? Jistě nikoho z vás nemusím přesvědčovat, že člověk – ještě než si uvědomí, že je na světě, natož, že je člověkem, „nachytá“ do svého života tolik vlastností,
schopností, omezení, talentů, handicapů, komplexů, deformací... že je vůbec s podivem,
když pod jejich nánosem úplně nezmizí onen hlavní důvod, proč je vůbec na světě: totiž
že nikdo jiný takový na světě dosud nebyl a už také nebude. Po objevení genetických
zákonitostí i nových poznatků prenatální a novorozenecké psychologie se vskutku může
zdát, že člověk je skrz naskrz „naprogramovaný“ genetickým „materiálem“ svých předků i prostředím, do kterého se narodil, takže v tom všem vězí jako chudák David
v Saulově brnění a o nějakém svém vlastním osobním rozvoji si může nechat leda zdát.
Co nám k tomu tedy říká Jiří Mrkvička? Nejdřív nás upozorňuje na skutečnost, kterou
bychom nikdy neměli přehlédnout:
„Náš život je životem s druhými, spolubytím, sdílením. Je i postupným vrůstáním do společnosti
pod vedením a dohledem dospělých. Už malé dítě ve své závislosti na druhých s jistou úzkostí
sleduje, jak je dospělými přijímáno jeho chování. Radostným úsměvem reaguje na úsměv a
pochvalu, pláčem na zamračení nebo napomenutí. Cítí, že druhé potřebuje a nechce jimi být
odmítnuto. Dříve, než si dovede vytvořit vlastní soud o sobě, už je vystaveno soudu ostatních.
Jednáme totiž neustále před očima společnosti, pod sociální kontrolou. Odpovědí na naše skutky je společenský souhlas nebo odpor. Pochvala nebo trest. Přijetí nebo zamítnutí.„
Já bych k tomu chtěl doplnit osobní zkušenost z předchozích třiceti let. V našich oddílech totiž mnohdy bývaly děti, které měly řadu sourozenců. A zpravidla všechny navštěvovaly naše oddíly. Ale občas k nám některý ze sourozenců nechodil. Prakticky ve všech
těchto případech se životní směřování toho dítěte, které k nám chodilo, a jeho sourozence, který do oddílu nepatřil, odlišovalo – a s narůstajícím věkem čím dál tím výrazněji. AL šlo o stupeň dosaženého vzdělání, světonázorovou či hodnotovou orientaci, společnost přátel i funkčnost jimi založených rodin.
Nejen tedy vliv zděděných a vrozených faktorů a vlastní rodiny, ale i společenství vrstevníků a dospělých, kteří dospívajícího ovlivňují, mají vskutku veliký vliv.
Uvědomujete si to, vážení? Co to znamená osobně pro vás – i případně pro
mladší děti, které tak či onak ovlivňujete? A zamýšleli jste se alespoň někdy
nad tím, čí „přijetí nebo zamítnutí“ je dnes pro vás nejdůležitějším zdrojem usilování či obav – a proč?
Dobrá – nejsme tedy „tabula rasa“ – deska nepopsaná. Ale co dál? Co
s tím můžeme udělat?
„Biologická dospělost přichází sama od sebe. Ne tak dospělost

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce
duševní. O tu musíš svést zápas. Někteří v něm
podlehnou, zůstanou věčnými nedospělci,
z jejich životních snů se stanou životní iluze,
za kterými se budou marně štvát. Zápas o
duševní dospělost znamená právě „udělat
něco z toho, co z nás udělali druzí“. Vyrůstali
jsme přece nejdřív pod jejich rukama. TeD
bereš věci do svých rukou. TeD je to tvůj zápas.
Začíná sebevýchova, tvorba vlastní osobnosti.
Začíná práce na sobě. Sebeuskutečňování,
seberealizace.“
„Co to vlastně znamená realizovat sám sebe,
uskutečnit se? Je vůbec možný opak? Ano – je.
Za určitých zcela extrémních situací se lidství,
které je v člověku skryto jako možnost, nerozvine.
Ale seberealizace přece znamená uskutečnit
právě sebe sama: uskutečnit docela osobité možnosti, které jsou ve mně skryty... A to především
předpokládá tyto možnosti odkrýt. To je možné
jen v průběhu takového socializačního procesu,
který k tomu svou mnohotvárností dává dost příPaul Klee: Tíha (1939) ležitostí. Který vybízí, povzbuzuje k tomu, abychom ze sebe vydali, co v nás je.“
Seberealizace – to je módní heslo naší doby. Jde ovšem o to, abychom to „nezbabrali“
hned na začátku. Proto nás Jiří Mrkvička upozorňuje, že ani naše seberealizace se
nemůže dít bez spolupráce s ostatními („socializační proces“). A potom: že nejde o to
„dělat si, co chci,“ jednat, jako „urvaný ze řetězu„“ale že cestou k tomu je sebevýchova.
Malé děti si mnohdy myslí, že „dospělí se mají, protože nemusí nikoho poslouchat“.
Někteří dospívající se naopak nechtějí dospělými stát, protože už vidí, že „být opravdu
dospělým, není žádný med“. Pochopitelně – pro toho, kdo není trénovaný, je každá větší
zátěž téměř poukázkou do nemocnice. Na skautingu je velmi cenné mimo jiné právě to, že
od oněch šesti či sedmi let až do takových osmnácti nabízí účinnou cestu, jak dokázat a
vydržet čím dál tím víc – a přitom zažít spoustu krásných věcí a získat řadu dobrých přátel.
Pokud máte za sebou už nějaký kurz FONSu nebo podobnou akci, chápete teR, že zrovna toto je jedna ze skvělých příležitostí, abychom „zjistili, co v nás je“ – odkrýt své možnosti. A také se s nimi začít učit zacházet.
„Jde o to stát na vlastních nohou – tedy opřít se o své vlastní poznané potencionality, možnosti. Ale stát na vlastních nohou je jedna věc – chodit, běhat, skákat – zkrátka svých nohou
samostatně užívat, pak druhá. Socializace – pokud probíhá nepokřiveně, položí základní
kameny seberealizace. Ten první tím, že to, co je v tobě skryto, podrobí zatěžkávací zkoušce.
Ověří tvé možnosti. Ten druhý pak tím, že krok za krokem rozvine tvou schopnost užívat kri-
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„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce
tického rozumu. Ale pak je řada na tobě. Jako když tě tvá máma vyzývala k prvním samostatným krůčkům: teD ty sám. A na své vlastní riziko.“
Dobrý hráč mariáše se pozná podle toho, že dovede zvolit takový typ hry, který nejlépe
odpovídá kartám, které obdržel. Zahrát „loženého durcha“ (tedy uhrát všechny štychy,
když mám v ruce deset karet, které mi nikdo nemůže přebít) – to dovede kdejaký začátečník. Ale tahle situace se vyskytuje málokdy. A v životě nikdy. I tehdy, když se nám
zdá, že někdo se „uměl narodit“ – je hezký, chytrý, bohatý, má skvělé rodiče... nevěřte
na pohádky. Právě v těchto případech se většinou ukáže, že cesta ke skutečné dospělosti byla hodně obtížná. A naopak – když člověk čte o dětství lecjaké budoucí „osobnosti“
– říká si: jak to ten člověk mohl vůbec dokázat?! A přece dokázal.
Zkrátka: dospělý je ten, kdo se nevymlouvá na své předky, geny, těžké dětství, špatné
poměry, pitomé učitele, nepochopení ostatních... ale zodpovědně hledá způsob, jak s tím
vším co nejlépe naložit. Možná hraje „betla“ možná „dvě sedmy“ – někdy je opravdovým
úspěchem uhrát i obyčejnou „sedmu“. Závěrečná radost z výhry není o nic menší.
Edy

Myšlenky
Rádi bychom od tohoto čísla Kmene
pokračovali v tom, co před dvěma lety
načal Miloš Zapletal. Pamatujete? V prvních dvou ročnících jste se mohli na stránkách tohoto časopisu setkávat s moudrými
slovy T. G. Masaryka a J. A. Komenského.
Tentokrát jsme vybrali několik myšlenek
Alberta Schweitzera.
„... Opravdu etickým je člověk jen tehdy,
když uposlechne nutnosti a pomůže životu
všude tam, kde pomoci může a vystříhá se
škodit všemu živému. Neptá se, na kolik
ten či onen život zasluhuje ohledu a lásky,
ani do jaké míry je schopen citu. Neutrhne
list ze stromu, neulomí květinu a dává
pozor, aby nezašlápl nějaký hmyz. Když za
letní noci pracuje u lampy, nechá raději
okno zavřené a dýchá dusný vzduch, než
aby viděl, jak hmyz za hmyzem padá na
jeho stůl se sežehnutými křídly. Jde-li silnicí po dešti a spatří dešLovku, která zablou-
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Albert Schweitzer
(14. 1. 1875 - 4. 9. 1965)
lékař, muzikolog, varhaník, humanista
německého (alsaského) původu
Pocházel z Kaysersburgu, ležícím za Horním
Rýnem. Původně pastor chrámu sv. Mikuláše
ve Štrasburku, kde byl 1902 - 05 docentem
teologie na protestantské univerzitě.
Ve svých třiceti letech začal studovat medicínu, aby mohl být více užitečný bližním. Po studiu tropického lékařství odejel 1913 do Afriky
(dnešní Gabun), kde založil v Lambaréné
proslulou nemocnici pro domorodé obyvatelstvo. Sám ji po léta vedl (za 1. světové války
internován ve Francii, vrátil se 1924).
Zasloužil se o šíření zdravotní osvěty a prevence v této oblasti. Všestrannost tohoto světově proslulého humanisty se projevila i na
poli hudby: je autorem biografie J. S. Bacha
(1965), zároveň jako skvělý varhaník byl
i jeho vynikajícím interpretem. Autor studií ze
sociologie a filozofie (mj. Kantova filozofie
náboženství, Psychiatrické hodnocení Ježíše,
Filozofie kultury); těžiště jeho filozofie bylo
v etice a v centru jeho zájmu osud trpící osobnosti; představitel tzv. mystického racionalismu. 1952 - Nobelova cena míru

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce

dila, uvažuje o tom, že jistě na slunci
uschne, nedostane-li se rychle do vlhké
půdy, a proto jí pomůže zpět ze smrtícího
dlažebního kamene do trávy. Jde-li kolem
hmyzu, který upadl do kaluže, najde si čas,
aby mu podal na pomoc lísteček nebo
stéblo. ...“
Albert Schweitzer
Všechno cenné působení je konání ve
víře. Jediné na čem záleží, je usilovat o to,
aby v nás bylo světlo.
Albert Schweitzer
Nejvyšším projevem ducha je láska. Láska
obsahuje moment věčnosti, dosažitelný
člověku již na tomto světě.
Albert Schweitzer

„Připlul jsem na člunu po řece Ogowe, jejíž
hladina toho léta pro nedostatek vody klesla hluboko pod normál. Když mě
Schweitzer viděl vystupovat z člunu, chopil
se mého zavazadla. Tak jako mnoho
návštěvníků přede mnou i mě vyvedla tato
okolnost trochu z míry. „Pane profesore, to
přece není možné“ namítl jsem. „Nechte
tak, musí to být“ řekl doktor Schweitzer a
donesl můj kufr před dveře pokoje, kde
jsem měl být ubytován. Teprve po čase
jsem se dozvěděl, co je příčinou toho, že
Velký doktor nosí svým hostům břemena.
Kteréhosi dne na konci první světové války
se vracel mladý Schweitzer z internace domů
do Alsaska. Na nádraží v Teraconu přecházel z jednoho nástupiště na druhé, krajně
vyčerpán a zesláblý po operaci. Nesl s sebou
tři zavazadla, pod nimiž téměř klesal. A přitom spěchal, neboL vlak, do něhož přesedal,
měl odjet každou chvíli. Tu k němu přistoupil invalida, jemuž chyběla levá paže a jedna
noha. Chopil se zdravou rukou doktorova
zavazadla a řekl: „Vidím, že už nemůžete,
pane, já vám pomohu.“ A odnesl část zavazadel do vlaku, který byl připraven k odjezdu. Dorazili včas. A tehdy si Albert
Schweitzer slíbil, že každému, kdo ponese
zavazadla, pomůže. A dělal to po celý život.“
Radim Kalfus: Vzpomínky na Dr. Alberta
Schweitzera a na Lambaréné

Pamatuji si tě
máš na sobě pouštní šátky
nikdy jsem tě tak neviděl
ale jsi to ty
s prachem v obličeji
ty
ospale se vracející domů
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každý pták zpívá, jak mu zobák narostl
aneb ru brika kulturn í

Výstava Signum design
(Uměleckoprůmyslové muzeum do 30.10.1999)
Zmapovat posledních dvacet let českého designu
je věru nelehký úkol. Prezentovat vedle sebe tvorbu tak odlišných osobností, jakými jsou Bořek
Šípek, Milan Knížák nebo Barbora Škorpilová,
vyžaduje od autora výstavy citlivou ruku při výběru
exponátů. Z tohoto hlediska patřil Signum design
k výborně zvládnutým expozicím.
V nevelké výstavní síni s vtipně vyřešeným patrem
návštěvník nalezl nábytek, sklo a porcelán, šperky
a dokonce i ukázku architektonického designu.
Předměty stály na molech a ve vitrínách jednak

foto autor

foto autor

samy o sobě, jednak jako součásti
dvacetiletého vývoje. Výstavě se
podařilo propojit exponáty, takže
člověk mohl „projít“ cestu od čirého
funkcionalismu k futurologickému

pojetí s odbočkami k tvaroslovně
bohatým objektům několika českých
samorostů.
Uměleckoprůmyslové muzeum nabídlo prostřednictvím jedné výstavy
skvělý úvod do uměleckého oboru,
který v našich podmínkách stále ještě
nemá na růžích ustláno.
Quick

foto autor
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každý pták zpívá, jak mu zobák narostl
aneb rubrika kulturn í

Vinnetou nebo Geronimo?
Pochybuji, že se mezi čtenáři a čtenářkami Kmene najde někdo, kdo nečetl nebo alespoň ve filmu neviděl Vinnetoua. Tento slavný apačský náčelník se stříbrem pobitou puškou a neohrožený bojovník za pravdu a spravedlnost má však drobnou vadu. Nikdy totiž neexistoval jinak než ve fantazii čtenářů mayovek.
Ale přesto žil jeden člověk – náčelník Apačů – v něčem vymyšlenému Vinnetouovi
podobný a v něčem zase úplně odlišný, člověk, který snad Karlu Mayovi posloužil právě
jako předloha pro Vinnetoua. Jmenoval se prý původně Goklayeh, ale celý svět ho zná
pod jménem, které získal později: Geronimo. Jeho životní osudy jsou námětem románu
Odvedu vás do Sierry Madre, který vyšel v Klubu čtenářů Odeonu v roce 1983 a vloni
opět v reedici. Autorem je Forrest Carter (někteří jistě znáte jeho další krásnou knížku
Škola Malého stromu), současný americký spisovatel. Ačkoli nedávno ve Spojených státech probíhaly velké debaty, které autora stavěly do dosti špatného světla a byl obviněn
dokonce z rasismu, ve svých románech stojí na straně utlačovaných – Indiánů. Jeho knížka však rozhodně není černobílým příběhem o hodných Indiánech a zlých běloších. A
pokud se mi podařilo zjistit, významné události Geronimova života popsané v knize
odpovídají skutečnosti.
Předchůdci dnešních Apačů žili kdysi na samém severu Ameriky, v místech dnešní
Kanady a Aljašky. Ale už někdy v 13. – 15. století opustili svoji domovinu a vydali se na
jih. Po dlouhém putování se usadili v oblasti kolem řeky Rio Grande a pohoří Sierra
Madre, které leží na jihozápadě dnešních USA. Přišli zde mezi mnohem civilizovanější
kmeny Zuńi a Hopi, od nichž se odlišovali jazykem i zvyklostmi. Vypukly četné boje a
nově příchozí si u svých sousedů vysloužili přezdívku „apaču“, to znamená „nepřítel“.
Oni sami si tak nikdy neříkali, ale označení se vžilo i později mezi bělochy. Apači si ze
severu přinesli zvyky, jimiž se odlišovali od okolních kmenů. Neuměli sice dobře pěstovat kukuřici ani stavět mohutná puebla, zato však si velice cenili svobody, byli neobyčejně hrdí, fyzicky zdatní (proslavené jsou jejich běžecké schopnosti) a měli dosti demokratické kmenové zřízení.
Ovšem Geronimo se narodil do špatné doby, do druhé poloviny minulého století. Právě
tehdy bílí přistěhovalci v honbě za ziskem pronikali stále hlouběji do území obývaných
Indiány, jejichž životní prostor se tak čím dál tím víc zmenšoval, až byli nakonec vykázáni do rezervací, vymezených obvykle na chudých a zcela nevhodných místech. A
Geronimo byl právě jedním z těch, kteří se nemínili s tímto stavem smířit. Vedl svůj lid
nejprve do boje proti vetřelcům a později, když byl nucen uznat beznadějnost boje proti
obrovské přesile, se pokusil odvést alespoň část Apačů do těžko dostupných míst v
pohoří Sierra Madre. Zda se mu to povedlo, to se dočteš právě ve zmíněné knížce. A
mohu všechny ubezpečit, že je to čtení strhující, které chytí a nepustí dřív než na poslední stránce. Občas je děj drsný až krutý, ale není divu. Jak by tomu také mohlo být jinak,
když celý Geronimův život je součástí velké tragédie původních obyvatel Ameriky...
Bohouš
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kukaččí vejce
nebol i opsá no odjinud

Tenkrát poprvé
Truhla (16) popisuje svoj prvý skautský zážitok
Toto leto som si prázdniny užívala, ako sa len
dalo. Chodievala som so spolužiačkami k jazeru, na kúpalisko, k bratrancovi do
Tadžikistanu a podobne. Našla som si tam
mnoho nových priatebov a tešila som sa na
každé Ralšie stretnutie s nimi. Preto ma vebmi
potešilo, keR som dostala pozvánku od Gusunareho zo Somálska na ich rodinnú párty –
pečenú morku. Gusunar bol hrozne sympatický štíhly černoch, ktorý vedel perfektne prednášaL Čenkovej deti v albánštine. A tak som sa
tešila na každú Ralšiu epizódu.
O to horšie bolo pre mňa, keR mi rodičia oznámili, že sa žiadne Somálsko nekoná a idem
foto Poplife
s nimi na chatu pri Hodruši. S našimi býva
hrozná nuda, a tak mi toto rozhodnutie nepripadalo byL zrovna geniálne. Celé dni som
preležala při jazere, opabovala sa a nekonečne sa nudila. Až som v jeden teplý večer, opálená až do krikbavomodra, zbadala tlupu asi ôsmich černochov. V prvom momente ma
napadlo, že som v Somálsku a blíži sa ku mne Gu-sunarova rodina. Ale keR sa ku mne
priblížili na dostrel sekery, bolo počuL slovenský spev: „Od Kuka, do Kuka, tajomstvo aj
prekvapenie, občas malé poučenie, smiech aj dobrú zábavu, všetkých dobrú náladu!“
To, že sú belosi, som zistila, až keR vyšli z vody a z miesta, kde sa kúpali, sa začal šířiL
po celom jazere čierny fbak podobný ropnej škvrne. Z jazera šialenou rýchlosLou vyšli
všetci budia, vyskákali všetky ryby a aj zopár utopencov. Umytí mladíci sa vracali a ja
som sa šmykla na jednej rybe a hlavou sa buchla do okololetiacej vzducholode.
Okamžite ku mne pribehol jeden z bývalých černochov a pomohol mi vstaL. Kývol na
ostatných, že môžu pokračovaL v ceste, a zostali sme pri jazere celkom sami. Držal mi
okolo pliec a šeptal mi do ucha nežné slová: „Ná šak a čo si slepá? Jedna zducholoR je
tu a aj do tej sa musíš bachnúL?“ Na prvý pohlaR som zistila, že je to presne taký chalan, aký sa mi páčia – silný, šbachetný, úprimný a starostlivý. Čo na tom, že má trochu
krivé nohy. Vedela som, že nuda sa už skončila.
Pritisol sa ku mne bližšie, zdrapil svoje tričko a roztrhol ho na kusy. A vtedy som to zažila po
prvýkrát. Nikdy nezabudem na to, ako chytil tie kusy trička a vypáral z nich nitky. Vyrobil si
primitívny tkáčsky stav a utkal z nich obväz. Podišiel ku mne, nežne mi stisol hlavu a obviazal ju všade, kde to len bolo príjemné. A potom mi ukázal niečo, čo som ešte nikdy nevidela: ambulančný uzol. Srdce sa mi chvelo vzrušením a očakávaním nasledujúcich udalostí.

42

kukaččí vejce
nebol i opsá no odjinud
Povedal, že je skaut, volá sa Hrobár a táborí kúsok odtiabto. Býval v tom istom meste ako
ja. Vraj či nechcem ísL s ním, pozrieL sa, ako to chodí na slovenskom jamboree – stretnutí
skautov. KeR mi po 15 minútach trápneho mlčania do toho obväzu vyrezal otvor na ústa
a nos, celá modrá od radosti som súhlasila. Celú cestu sme sa k sebe túlili a on mi vysvetboval, čo to v ten deň robili. Vraj sa zúčastnil hry Permoníkov chodník, ktorá spočívala
v tom, že sa brodilo blatom, behalo a súLažilo v rôznych disciplínach. Vrchol bol skok do
hlbokej bahnovej jamy, takzvaný Woodskock. Celá som sa chvela vzrušením z toho, ako
pútavo mi to rozprával. VeR to bolo lepšie, ako Gu-sunarove Čenkovej deti!
Neskôr ma odviedol k sebe do stanu, zložil ma na vedbajšiu posteb a potom sme sa dlho,
dlho do noci krásne zamýšbali nad jednotlivými bodmi skautského zákona. Ráno sme si
spravili prestávku a išli sme do hangáru na raňajky – dvojitého cheeseburga s colou.
Bolo to oveba lepšie jako otcov mastný guláš. Nakoniec ma odprevadil až na našu chatu.
Vymenili sme si adresy a ja som mu sbúbila, že sa prihlásim na skauting. Bála som sa
nášho rozlúčenia, ale on sa opäL vynašiel a spravil to strašne krásne – na rozlúčku ma
při dverách naučil lodnú slušku na kbučke. Toto bol môj prvý skautský zážitok.
S Hrobárom sa priatelím doteraz a na ten deň určite nikdy nezabudnem.
Ponaučenie:
– čím viac vzducholodí bude lietaL vzduchom, tým viac bude skautov;
– rodičovský guláš má byL menej mastný ako dvojitý cheesburger skautskej kuchyne;
– neskautom už nepomáha, ani keR sa naučila Čenkovej deti v albánštine.
-Dr. Evo-, Nitra (převzato ze slovenského časopisu Skaut, september 1999)

Výzva
Vydáváte vlastní kmenový či střediskový
časopis? Myslíte nebo jste si dokonce
jisti, že v něm vycházejí články, které by
mohly oslovit více čtenářů, než tomu bylo
doposud? Rádi byste viděli něco od vás
na stránkách Kmene, ale ještě jste nenašli odvahu k tomu, abyste příspěvek skutečně poslali?
Zde je šance právě pro vás! Zašlete nám
na adresu redakce co možná nejaktuálnější číslo vašeho časopisu.
Poskytnete nám tím nejen možný materiál k přetisknutí, ale také zjistíme, o co
mají třeba právě u vás roveři a rangers

zájem. Navíc bychom rádi ještě v tomto
ročníku přinesli obsažnější povídání
o časopisech vydávaných roverskými
kmeny po celé republice.
Neškudlete si své kmenové stříbro doma
a podělte se o něj s ostatními! Děkujeme.

Roverský KMEN
TDC Junáka
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
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nové jarn í pí sně
čili tvorba čtenářů

Bzukot včel
Říkejme mu pan Dlouhý. Byl řídícím učitelem na jedné malé vesnické škole na Českomoravské vrchovině. Byl o hodně starší než já, když jsme se seznámili. Krátce před
důchodem. Nevím, proč si oblíbil zrovna mě. Platil totiž všeobecně za poněkud mrzoutského podivína a měl jsem ten dojem, že ho většina lidí vůbec nezajímá. A také většina
lidí ho neměla právě v lásce. Přesto to byl svým způsobem milý člověk. Ze všeho nejraději vysedával za teplých letních dnů pod košatou lípou na školní zahradě poblíž svého
mohutného včelínu a naslouchal bzukotu včel. Sedávali jsme tam často spolu na malé
lavičce těsně vedle sebe a naslouchali bzukotu včel společně. Moc jsme toho nenamluvili, ale přesto, nebo snad právě proto, jsme si moc dobře rozuměli.
Později jsem odjel na nějakou dobu do ciziny. Jak bylo mým zvykem, psával jsem občas
dopisy či pohlednice přátelům a známým domů. Chystal jsem se právě napsat taky panu
Dlouhému, když v tom jako bych zaslechl vzdálený bzukot jeho včel a něco mi řeklo nepiš. Nepiš, protože on právě zemřel. Věděl jsem to v tu chvíli naprosto jistě, i když
jsem se samozřejmě snažil tu myšlenku nejdřív zaplašit jako zlou, ničím nepodloženou
chmuru, která, bůhví proč, straší v mém nitru. Nebyla to však jen pouhá chmura.
Po svém návratu domů jsem se dověděl, že pan Dlouhý skutečně v tu dobu zemřel.
O několik let později jsem měl obdobný zážitek. Hleděl jsem právě na nekonečnost
moře nedaleko severního polárního kruhu, když se mi náhle sevřelo nitro, jako by
k němu dolehlo jakési vzdálené smutné poselství. Jedna z mých tet, kterou jsem měl
velmi rád, právě zemřela. A také tentokrát to nebyla jen nějaká pošetilá a mylná představa, ale trpká skutečnost, jak jsem si ověřil později.
Nemyslím, že bych měl nějaké zvláštní parapsychologické schopnosti. Nemívám dokonce ani ty obyčejné předtuchy, jimiž mne leckteří z mých bližních občas udivují. Považuji
sám sebe za veskrze všedního a normálního člověka. Jak to, že jsem tedy dvakrát v životě pocítil něco tak neobvyklého? A jak to, že jsem neměl ani tušení o smrti svých rodičů, mé sestry, lidí, kteří by mi měli snad být bližší než pan Dlouhý a než ta teta? Proč
mne to poselství smrti zastihlo právě od těch dvou? Snad proto, že oba žili dosti osamoceně a že já jsem byl jedním z mála lidí, možná dokonce tím jediným, s nímž si hluboce rozuměli. A tak je tedy docela dobře možné, že v okamžiku smrti si vzpomněli
právě na mne a že ty jejich myšlenky si našly cestu ke mně málem přes půl světa.
Jen se klidně smějte mé pošetilosti a mé snaze najít pro všechno nějaké vysvětlení. Ale
možná to není tak logické vysvětlení. Ale možná to není tak pošetilé a ani tak nelogické. VždyL víme, že v lidském mozku vznikají elektrické proudy, že vysílá určité vlny.
Ne nadarmo slouží lékařům jako jedno z kritérií smrti právě stav, kdy jejich přístroje už
žádné elektrické proudy v mozku pacienta neregistrují. Svět je plný neviditelných vln.
A když jsou naše rozhlasové či televizní přijímače schopné vybrat si z toho množství vln
ty pravé, proč by nemohl citlivý přijímač člověk zachytit vlny jemu určené? Nevíme.
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Třeba je to všechno nesmysl a mezi nebem a zemí existují přece jen síly, o nichž nemáme ani potuchy, a které se zcela vymykají našemu poznání.
Naše vnímání a naše komunikace s okolním světem jsou určeny a omezeny především
našimi pěti smysly. Ve srovnání s některými živočichy, kteří jsou mnohdy vybaveni tak
podivuhodnými smysly, že si jejich funkci jen stěží umíme představit, je na tom člověk
poměrně uboze. Ale třeba se nalézáme právě ve stadiu vývoje, kdy se náš nejvyspělejší
orgán, lidský mozek, stává zároveň naším novým smyslovým a komunikačním orgánem
a netušenými možnostmi. A bude-li nám dopřán nějaký ten milión let dalšího vývoje pokud ovšem mezitím lidstvo samo sebe nevyhubí - jistě budeme jednou vnímat svět
jinak, než jak ho vnímáme dnes.
Pustil jsem se však do příliš utopických a futuristických úvah, takže smysl celého toho
povídání poněkud uniká. Co bude za milión let je dnes většině z nás patrně lhostejné.
Nemělo by nám však být lhostejné, jak zacházíme se schopnostmi, jimiž jsme byli obdařeni už dnes. Jak zacházet s tím, co nazýváme naším nitrem, s naším myšlenkovým a
citovým vybavením, s tím, co teprve dělá člověka člověkem. Nemusíme se stát proroky,
mystiky, ani hluboce
věřícími lidmi, ale měli
bychom poznat a zvelebovat to, čemu říkáme duše. Nosíme
možná v sobě vlohy, o
nichž ani nevíme.
Třeba odkryjeme v
sobě nové možnosti
poznání.
Je
jistě
mnoho cest, které
vedou do hlubin našeho nitra. Měli bychom
se snažit je hledat a jít
po nich celý život. Je
to možná důležitější,
než všechno ostatní.
Milan, Frankfurt nad
Mohanem

foto Ladislav
Sitenský
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Meditace prvopavlicova
Sedím tady u skomírajícího ohně a dívám se do plamenů, které už dávno ztratily sílu a
nenasytnost svých předchůdců. Jak tak pozoruji jejich mihotavý tanec, cítím, jak se má
mysl čistí a vyprazdňuje od všeho toho každodenního táborového ruchu. Nechávám plameny tančit a svou mysl volně plynout na vlnách melodie beze slov. Nevnímám nic než
rudé tanečníky. V mém srdci sílí pocit, že kdyby Galileo opravdu sháněl onen pevný
bod, díky němuž by pohnul zemí, našel by ho tady, na té krásné úsečce mezi mnou a
ohněm.
Chvilková vazba je však přetržena, ani nevím čím. Zvedám hlavu a překvapeně se rozhlížím, skoro jako bych své okolí viděl poprvé. A vlastně ano, ještě s rudými odlesky na
sítnici se rozhlížím po krajině postříbřené měsíčním svitem. Když hledím po louce dozadu, můj zrak se setkává s obzorem a stoupá kolmo vzhůru. Při pohledu na nebesky rozesetý hvězdný prach, zahříván plamínky znovu zakouším „dítě ohně, dítě hvězd“ (z našeho roverského pokřiku) – sevřen mezi symbolem pomíjivosti a symboly věčnosti...
Vracím se k ohni, beru do ruky klacky od loučí a rovnám polospálené klády. Trochu na
mne padá splín a hledícímu na zuhelnatělé zbytky vybaví se mi pohled na původní stavbu ohně, na mohutné hučící plameny, jak ji olizují, a na podivnou zhroucenou konstrukci, která se z ní stala, jak večer planul... Je to jak s lidským životem. Napadá mě stokrát otřepaná fráze, ale je to opravdu tak.
Čas a život plyne a letí, stravuje a hoří,
šlehá, vypíná se a žhne stejně jako oheň, a
co zbude z našeho těla než pár zbytečků,
životem spálených uhlíků...?
Kouzlo se rozplynulo... Už jsem jen tak
seděl a staral se, aby konečky klád opravdu
shořely, jak jen to půjde. Byla to taková
malá architektonická hříčka, skládat je na
sebe a přes sebe, posouvat, rychtovat a štelovat, aby chytly a hořely alespoň trochu a
já mohl jít spát. I když jsem byl unaven a
spacák mě zdaleka lákal do svého hřejivého
objetí, tyhle myšlenky mi v hlavě zůstaly, a
nevím, bylo-li to kouzlo prvního ohně,
jemuž jsem byl palivcem, nebo jen chvilkový exces. Každopádně dík za něj.
Tomáš Matějíček – Hibi
foto
Tomáš Ernest
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Heslo noci: řeka
Oranžové tee-pee má válečnou poradu. Stojí odděleně od ostatních bílých stanů a žhne
jako lampión ve znamení ohně ve svém středu. Zevnitř osvětlená plachta vystupuje do
noci jako očarovaná. Ve vlhké tmě cítím teplo útrobí uctívaného stanu a slyším praskot
měnícího se dřeva.
Na nebi září hvězdy. Jako rozlité mléko se spojují do zrakového vjemu, jako zastavený
okamžik rozlitého mléka na černou plotnu před tím, než pláty zasyčí. LabuL znovu trpělivě nabízí svůj odvěký kříž, rukověL meče, vesmírnou pomoc tomu, kdo dlí na hlídce.
S mečem v ruce dnes já obcházím na stráži a hledím vzhůru skrze rošty indiánských
stanů. Máchám své botaskové mokasíny v mokré trávě a našlapuji obezřetně. Šněruji
svými stopami snící tábořiště. Kdyby mě někdo přepadl, řeknu jen: „Heslo?“ a on odpoví: „Řeka!“ a připojí, že jde na latrínu.
Mokrý a přesto hřejivý pocit nás dnes ukládal k spánku. Vytahovali jsme traverzy, trubky, plechy, igelity, pytle, konzervy z řeky, aby voda směla zůstat křišLálová. (Našel se
i dětský traktůrek, mrtvé kuře a deštník. Podivuhodnosti.) Hřejivý pocit: maličkým štikám se teR neplete alobal mezi zuby. Vidím je před očima, hladím je po hřbetě, stojím
po kolena ve vlnách odrážejících bílé nebe a nažloutlé sluneční záření. TeR jsem to já.
Vyčištěný proužínek České republiky. Pás průhledné vody, hnědého kamení a měkkého
zeleného slizu.
Mezi půlnocí
Jako by nade mnou ve hvězdách, v mléčné dráze bublala řeka. Jako by přelévala
Mezi půlnocí a ránem se čas potácí
svou mohutnost přes lesklé hroty labutího
jako banda vyšumělých jazzmanů,
meče. Dávám pozor na vyvýšeniny a dolíkteří už jen při holení
ky v terénu, abych snad nezakopla a
vidí v zrcadlech odlesky
nepustila tu zbraň.
diamantových úsměvů slávy
Máchám si nohavice. Žár oranžového teestarejch dobrejch časů.
pee už je sotva znatelný. Žádný kouř
Láska je sólo a je jedno,
nevychází z chlopní: rada skončila. Hrdě
zda na kytaru, saxofon,
střežím ztmavující se plátěný obvod a jeho
anebo si jen pískáš.
živoucí obsah: obrovská srdce. Vyšlapuji
Mockrát si na něj vzpomeneš,
do země velké osmičky a přemítám, kdo
ale když ho někdy budeš chtít
se do nich ráno první zaplete.
zahrát znovu, bude pryč,
Čas tiká v kuchyni. Tábor se zahalil do
protože bylo úzkým kuželem
tmavé přikrývky noci. Jeden proužek oné
bílého světla plným potlesku.
deky je oranžový a dva modré jako nosí
Už vždycky bude
vůdci na tričku nebo trenkách. Je teplo a
jen dopitou skleničkou
vlaho a blaho.
skotské bez sody.
Lenka
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přileťte, jste zvá ni
aneb brzy bude
14. – 16. 1. 2000
Putování krysí královny na Nandá Déví
I tentokráte záleží na tom, co Krysí královna přichystá za překvapení, slíbit můžeme
jen něco málo z „hard rover s games“.
Kontakt: jana.kolouch@post.cz
11. února 2000
ŠAMBALA DANCE & TRANCE
– již druhý ročník neotřelého, navíc klasického tanečního večera
Místem konání je Plzeň, ale v záloze jsou
i atraktivnější prostory. Zaručujeme dobrou
muziku, zábavu a pro unavené tanečnice a
tanečníky i něco na zub. Srdečně jsou zváni
tancechtiví R&R z blízka i dáli.
Kontakt:
RK Šambala Plzeň, Pony 019/273073
njouma@post.cz
www.webhost.cz/sambala

Radostné Vánoce
a pevnou rovnováhu
v novém roce
přeje
čtenářům Kmene
jménem redakce
Mimi
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18. – 20. 2. 2000
Předěl 2000, VI. ročník
– zimní táboření pro otužilé sněhulačky a sněhuláky (viz tento Kmen)
Již šestou zimu proběhne víkendové táboření ve stanu na sněhu, v iglů či v záhrabu.
Sobota bude naplněna hrátkami na sněhu i
pod ním. Podmínkou účasti jsou běžecké
lyže, věk od 16 let, dobrý zdravotní stav.
Lyžařská dovednost nemusí být zrovna na
špičkové úrovni, ale na druhou stranu by
nebylo dobré stát na běžkách poprvé. V případě touhy poznat zimu v Jizerkách se ozvěte do půlky ledna 2000.
Přihláškou je zaslání následujících údajů:
jméno, příjmení, přezdívka, adresa, PSČ,
telefon, rodné číslo, číslo a název střediska a
oddílu, e-mail
Kontakt: Jan Špička – Hastrman, Vodňanská
603/4, 460 14 Liberec 14, tel./záznamník
048/512 44 35 domů, 048/539 03 42 do práce
(6 – 14 hod.); e-mail: hastrman@volny.cz
e-mail na Vévu: urban@sce.cz

14. – 16. 4. 2000
Rikša 2000
– roverský závod dvoučlenných hlídek.
Přihlášky do 28. 2. 2000.
Kontakt: Jan Saifrt, Maršovská 1520/8, 415 02
Teplice v Čechách, saifrt@fzp.ujep.cz
25. 4. 2000 – 1. 5. 2000
Lužický pacifik + Lužoman 2000
– akce pro všechny rovery a rangers (skauty a
skautky) od 14 do 20 let.
PojeRte s námi na několikadenní jízdu Lužickým
Pacifikem, která bude mít své oficiální zakončení
startem 3. ročníku prestižního štafetového závodu
Lužoman, tentokrát 2000.
Kontakt:
http://www.elaso.cz/kasiopea/; dd@nowaco.cz
2. – 4. 6. 2000
RUPRNO 2000,
V. ročník
– netradiční triatlon
smíšených dvojic (viz tento Kmen)
Že si tvé tělíčko už dlouho pořádně nehráblo?
Zkus Ruprno! Sežeň partnera pohlaví opačného, šlapání znalého, v lodi zkušeného, běhuchtivého, věku přiměřeného, zdraví nezchátralého,
bicyklem vybaveného a začátkem června volného. Jeden z vás nemusí být členem Junáka. S ním
(a také s ostatními) si užijete pětikilometrové
pádlování na přehradě, půlstakilometrovou projížRku na kole napříč Jizerskými horami a patnáctikilometrový výklus půvabnou krajinou.
Cestou potkáte jen několik zastavení s občerstvením a povzbudivým slovem. Mladí můžete
být 16 let a výše. Své odhodlání k účasti nám
sdělte do posledního dubnového dne roku 2000.
Kola lze poslat vlakem, lodě zajistíme. Startovné
stovka na hlavu.
Přihláškou je zaslání následujících údajů: jméno, příjmení, přezdívka, adresa, PSČ, telefon, rodné číslo,
číslo a název střediska a oddílu, e-mail
Kontakt: Jan Špička – Hastrman, Vodňanská
603/4, 460 14 Liberec 14, tel./záznamník 048/512
44 35 domů, 048/539 03 42 do práce (6 – 14 hod.);
e-mail: hastrman@volny.cz
e-mail na Vévu: urban@sce.cz

pátek 16. června 2000
KAPKA NADĚJE
– druhý ročník celostátní roverské humanitární
akce (viz Kmen č. 11).
Akci pořádá plzeňský RK Šambala ve spolupráci s Nadací pro transplantaci kostní dřeně, na
jejíž konto putuje výtěžek z celé akce.
Jedná se o mytí skel automobilů přijíždějících na
čerpací stanice a provádění osvěty v oblasti činnosti Nadace. Akce probíhá mezi 10 a 18 hodinou. Je to jeden ze způsobů, jak dát o Junáku
vědět nejen ve Vašem městě, ale i v celostátním
měřítku.
Získávání dalších informací a přihlašování (do
konce dubna) na těchto místech:
www.webhost.cz/sambala
sambala@post.cz
Permoník 019/7431922
12. – 27. 8. 2000
NADĚJE 2000, V. ročník
– tábor, na který se nezapomíná
(viz tento Kmen)
Věk mezi 16 a 21 lety je jako stvořen pro prožití šestnácti letních
dnů na úpatí Jizerských hor v kruhu vrstevníků
z celé republiky. Není-li ti cizí přemýšlivost, hravost, zdatnost, zručnost, veselost, spolehlivost,
vytrvalost, přijeR zažít pestrý, místy nepředvídatelný program. Poznáš své možnosti, odhalíš své
schopnosti či některé nedostatky. Spatříš novou
krajinu, nové přátele, získáš další náměty na
skautskou a roverskou činnost. A to vše za stokorunu na den. Ke spánku spočineš na své
proutkové posteli v týpku. Půlka června 2000 je
konečným termínem přihlášení.
Přihláškou je zaslání následujících údajů: jméno,
příjmení, přezdívka, adresa, PSČ, telefon, rodné
číslo, číslo a název střediska a oddílu, e-mail
Kontakt: Jan Špička – Hastrman, Vodňanská
603/4, 460 14 Liberec 14, tel./záznamník 048/512
44 35 domů, 048/539 03 42 do práce (6 – 14 hod.);
e-mail: hastrman@volny.cz
e-mail na Vévu: urban@sce.cz
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Zpívala
Nejdřív zpívala o svobodě.
Zpívala
a po tvářích se jí leskly slzy.
Zpívala
o větru, písku, o horách, o moři
a potom umlkla.
A z ticha
se zrodila melodie o místě,
jež obsáhneš srdcem,
jež je velké
jako zavřená dlaň,
o domově dvou samohlásek
a tří souhlásek.
T. Navrátil

