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Něco osudového...
Uběhla již řádná doba od té památné události
a strýc Emil o ní stále vypráví všem opeřencům,
na které narazí.
Stalo se tak během noci, kdy Emil, opožděn díky
potížím s větrnými proudy, přilétl až za tmy domů.
Nemoha však usnout, převaloval se na hnízdě... Když
tu bác! Buch!!! Pomyslel si, že snad nastal konec světa
a s ním i konec jejich stromu a jeho samotného.
Na obloze se nejprve objevil modrý záblesk,
pak přišel výbuch a další barevné jiskření, bouchání a praskání. Strýc Emil na to koukal jako
na zjevení. Během chvíle byli i ostatní nocležníci
na nohou. Na černém pozadí noci se rozsvěcovaly další a další sršící barevné gejzíry. Jediný
Alfréd všechno prospal, z dřímoty zamumlal jen
cosi o nejedlých plošticích a spal až do rána.
Klotylda i ostatní si pak z něj od rána a po celý den
vesele utahovali. Prý zmeškal velkolepou nebeskou podívanou, oslavu ptačího pokolení, zkrátka
něco osudového a neopakovatelného. Nemysleli
to ve zlém, sami se však ještě chvěli při pomyšlení
na první mocné detonace.
Zimní příroda odpočívá a oddechuje v rytmu
nový sníh, obleva, nový sníh, obleva. Všichni však
už cítí, že dlouho to tak nebude, a brzy zpod sněhu
vyraší první zelený klíček, sluníčko začne hřát
radostněji a přiletí nedočkaví afričtí výletníci.
Jaro visí ve vzduchu.

Omluva redakce
V textu Semínek č.12, který je torzem větší poemy
s původním názvem „Cestou k horám“, došlo při
přepisu a redakčních úpravách k nemilým chybám
a výpadkům, které mění smysl veršů nebo ruší jejich
poetické kvality. Autorovi i čtenářům se omlouváme
a prosíme, aby si opravili alespoň tyto:
na str. 2 dole: místo „lupeny“ čtěte „pupeny“,
na str. 20 uprostřed místo „rozlezlý“ čtěte „rozlehlý“,
na str. 22 místo „znamená“ patří „neznamená“.
Na str. 14 bohužel vypadlo několik řádků.
Věříme, že nejlepší omluvou bude úplné a přesné vydání
tohoto díla v dubnovém či červnovém čísle Kmene.
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Příště :
Dubnový Kmen přinese článek nejen pro
alergiky pracovně nazvaný „Co se děje v trávě“, pohled na několik skautských amatérských kapel a hudebních souborů různých
žánrů. Též se budete moci poučit z přísloví
našich předků. Pokračovat budeme v představování roverských kmenů i v Edyho zamyšleních nad knihou Jiřího Mrkvičky. Také si
připomeneme jedno velké a kulaté výročí.
Máte se nač tešit…

Nakupuj nonstop
Věřím, že jste do nového roku vykročili tou správnou nohou, s dobrou náladou a pozitivním výhledem k budoucímu.
U nás, bydlím na okraji Prahy, jsme dostali velký vánoční dárek – hypermarket, česky
snad přeložitelné jako „opravdunejvětšíobchod“.
Je konec listopadu, když z narvaného autobusu číslo 233 vybíhá houf krásných lidí.
Nebýt kulisy panelákového sídliště a nebýt toho, že je tuctové pracovní dopoledne, člověk by si pomyslel, že všichni ti pěkně oblečení, upravení, usměvaví a nedočkaví lidé
snad spěchají do kostela na nedělní mši. Uběhne pár desítek minut, duchovní událost
končí a oni se vracejí vysílení – ale šSastně vysílení – od nekonečného bloumání mezi
nebetyčnými regály zboží.
O několik týdnů později na semináři ELŠ se mi tento výjev spojuje se slovy Erazima
Koháka: „Naplňujeme prázdnotu svých životů nákupy.“ To je ono, nakupuj nonstop
a budeš šSastný jako blecha.
I když... Karlu Čapkovi by se možná podařilo odhalit souvislost mezi duchovním obsahem našeho bytí a slovem z-boží.
Daniel Friš – Mimi

Toto číslo Kmene doprovodí fotograﬁe z loňské roverské
soutěže Polibek Múzy. Verše a krátké texty z téže soutěže, ale
z roku 1998, naleznete v příloze Semínka.
Vítězný snímek Marka Vaníčka – Máry z Klatov s názvem
„Silvestrovský podvečer na Zhůři“.
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Tibet – svoboda a lidská práva
Každoročně si v březnu lidé po celém světě připomínají tibetské povstání z roku
1959. Po vpádu vojáků komunistické Číny
v roce 1950 se situace TibeSanů neustále
zhoršovala a stávala se neúnosnou.
Represivní politika agresorů, porušování
lidských práv, nezákonné obsazení jejich
země a její systematické ničení patří mezi
nejvýznamnější příčiny povstání z 10.
března 1959, které bylo krvavě potlačeno
a následkem něhož do exilu odešel nejvyšší představitel tibetského buddhismu
– XIV. dalajláma.
Proč se právě Tibet stal zemí, o níž se relativně často mluví, přestože není jedinou,
v níž dosud vládne totalitní moc? Tento
zájem má několik důvodů. Předně byla
tato země vždy pokládána za mystickou,
k čemuž přispěla staletá kulturní i politická izolace Tibetu. Na zájmu o něj se podepisuje i vzrůstající zájem euroamerické
civilizace o asijská náboženství, v tomto
případě o tibetský buddhismus.
Jednou z podstatných příčin tohoto
zájmu je ale samotná osobnost XIV.
dalajlámy. Tento mnich, vlastním jménem Tandzin Gjamccho, se nestal jen
duchovním vůdcem TibeSanů, neméně
důležitá je jeho politická role. Svým otevřeným vystupováním a snahou o lepší
svět se stal velice významnou osobností
světové politiky a boje za lidská práva.
Lze jej bez nadsázky zařadit k lidem
rozměru Nelsona Mandely či Martina
Luthera Kinga. Je proslaven svým paciﬁ smem, (marnou) snahou o vyjednávání s komunistickou Čínou, zdůrazňováním neustále pošlapávaných lidských
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práv nejen ve své zemi.
A jak se vlastně čínská okupace podepsala na tibetské zemi a na jejích obyvatelích? Od vpádu Mao Ce-tungovy armády
v roce 1950 bylo zničeno na šest tisíc buddhistických klášterů, což je jejich naprostá většina. V souvislosti se samotným
březnovým povstáním se udává počet přinejmenším 80 tisíc mrtvých. Ve věznicích,
pracovních táborech nebo na následky
hladomoru zemřel více než milion TibeS
anů. Počet exulantů, kteří se usazují převážně v severní Indii, kde je v Dharamsale
i sídlo dalajlámy a exilové tibetské vlády,
a v Nepálu, již dávno překročil 100 tisíc.
V prvních lednových dnech tohoto roku
se k nim přidal i jeden ze tří nejvyšších
představitelů tibetského buddhismu, čtrnáctiletý XVII. karmapa, pokládaný
za převtělení samotného Buddhy, když
uprchl z kláštera v centrálním Tibetu
po stejné trase jako dalajláma před více
než čtyřiceti lety. V roce 1998 bylo v čínských věznicích nejméně tisíc tibetských
politických vězňů. A za co bývají tito
uvězněni? Může to být vyvěšování tibetské vlajky, nepoddajnost při styku s čínskou mocí, požadování svobody pro Tibet,
oslavování dalajlámy a vystavování jeho
fotograﬁ í nebo třeba nahrávání tibetských písní a básní. Čína neustále přesídluje do Tibetu desetitisíce Chanů, příslušníků většinového čínského etnika. Toto
je asi největší hrozba pro existenci tibetské kultury, protože zatímco počet Tibe
Sanů je 6 milionů, Číňanů je v Tibetu
v současnosti přes 7,5 milionu.
Co ale můžeme pro změnu této situace
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udělat my? Není tento boj již ztracený?
Na světě existují stovky organizací a hnutí zasazujících se o svobodu pro Tibet,
pomáhajících uprchlíkům a podporujících lidská práva. Nejdůležitější takovou
společností v České republice je občanské
sdružení Lungta, vydavatel Tibetských
listů. Pořádá přednášky a vydává publikace s touto tématikou. Vrcholem každoročního snažení je koncert na podporu
Tibetu na počátku března. Tyto koncerty se konají po celém světě a v mnohem
větším měřítku než u nás. Ve Spojených
státech se jich účastní takové hvězdy jako
Beastie Boys, Pearl Jam, Rage Against
The Machine nebo R.E.M. Cílem těchto
akcí je především upozornit na neúnosnou situaci v okupovaném Tibetu a pomoci uprchlíkům.
Pro ty, kteří by chtěli sami v této věci
něco udělat nebo získat další informace,

lze doporučit webové stránky sdružení
Lungta na adrese www.lungta.cz a březnový koncert, o němž se na těchto stránkách brzy dozvíte.
Za svobodný Tibet
Permoník – RK Šambala, Plzeň
sambala@email.cz

Ječmen nebo pšenice?
Tibet – někomu se při zaslechnutí tohoto slova vybaví daleká země s tajemnými kláštery
v horách a mnichy, kteří dovedou ty nejneuvěřitelnější věci, jinému se vybaví část Číny,
na jejímž území leží nejvyšší hora světa Ču-mu -lang-ma, někomu se nevybaví vůbec
nic.
Tibet hraničí s Bhútánem, Barmou, Nepálem, Indií a Čínou, dá-li se to tak říci, nebo
od roku 1951 je oﬁciálně čínskou provincií. Jeho průměrná nadmořská výška je pět
tisíc metrů. Právě proto je někdy nazýván střechou světa a jméno hlavního města Lhasy
v překladu zní Země bohů. Málokdo ví, že na Mount Everest v roce 1953 jako první
na světě vystoupil spolu s Edmundem Hillarym také TibeSan Tenzing, ovšem protože
nebyl členem horolezecké společnosti, nebyl mu výstup oﬁciálně uznán.
Tibet je místo dosti nehostinné s velmi suchým vzduchem a častými větry. Aby v takovém prostředí Tibeané přežili, jsou velmi odolní. Nejvíce pěstují ječmen a chovají jaky.
Rozemletím praženého ječmene a jeho smícháním se slaným čajem z jačího másla
vznikne tradiční jídlo – campa.
Až do roku 1950 si Tibet pokojně žil oddělený od okolního světa a jen několika cizincům
se podařilo do té doby v něm nějaký čas pobývat. V roce 1950 začala tzv. Kulturní revo-
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luce. Do Tibetu vtrhla čínská vojska a začala ho postupně obsazovat. Tibet neměl žádnou armádu, a tak čínská vojska rychle postupovala. Tibetští zástupci žádali o pomoc
OSN, která se zachovala stejně jako v mnoha předchozích i pozdějších podobných případech – vydala prohlášení, ve kterém uváděla, že věří, že se vše vyřeší. A vyřešilo. 23.
5. 1951 byla podepsána deklarace, která zbavovala Tibet samostatnosti při zachování
jeho vnitřní suverenity – ta ovšem byla jen na papíře. V září byla obsazena Lhasa a od
této chvíle řídili Číňané vše. Kulturní revoluce mohla začít. Jeden příklad za všechny:
Číňané nařídili místo tradičního ječmene pěstovat pšenici. Ta je mnohem náročnější
na podmínky pěstování, a tak se téměř žádná neurodila. Následoval hladomor a velké
povstání, které bylo krvavě potlačeno.
Tibet je součást Číny, ovšem když dostanete čínské vízum, platí vám po celém území
Číny s výjimkou vojenských základen a celého Tibetu (což je asi třetina její rozlohy).
Do Tibetu je potřeba zvláštní vízum a na každý rok je určený počet turistů, kteří jej smí
navštívit. V Tibetu dostanete čínského průvodce, bez něhož nikam nesmíte. Nesmíte
navazovat kontakt s domorodým obyvatelstvem a smíte se pohybovat jen určenými místy. V každém chrámu se platí za focení. Pokud chcete něco darovat TibeSanovi, je pro
něho největším darem fotograﬁe dalajlámy.
Před několika lety dostal dalajláma Nobelovu cenu míru za celoživotní úsilí o znovunastolení svobody v Tibetu. V roce 1990 byl dokonce na pozvání prezidenta Havla
na návštěvě v naší republice.
Všichni lidé, kterým není Tibet lhostejný, věří, že jednou budou TibeSané znovu svobodným národem.

Něco o literatuře
Po roce 1989 vyšlo několik knih o Tibetu. Zájemcům
doporučuji knihy Návrat do Tibetu od H. Harrera
a knihu Život v exilu – autobiograﬁi čtrnáctého dalajlámy. O Tibetu píše také A. D. Neelová, ovšem její
knihy jsem nečetl. Poslední, o kom bych se chtěl zmínit, je T. Lobsang Rampa. Zatím u nás vyšlo pět jeho
knih (Třetí oko, Lékař ze Lhasy, Jeskyně předků,
Příběh Lobsanga Rampy a Škola esoteriky). Jsou plné
okultismu, nadpřirozených schopností a pro nás těžko
pochopitelných věcí. Doporučoval bych je číst až poté,
kdy o Tibetu již něco víte. Harrer tohoto autora velmi
zpochybňuje a také dalajláma se ve své knize vyjadřuje podobně. Tyto knihy jsou nicméně velmi zajímavé
a záleží na každém, do jaké míry jim bude věřit.
Tapin (převzato z Knihy o Pontu 1996, kráceno)
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Buddhismus
Buddhismus není náboženství v pravém smyslu tohoto slova, protože
nevěří v boha stvořitele, boha, který
všechno řídí, spíše jde o nábožensko-ﬁlozoﬁcký systém a určitý způsob života, určitý morální kodex.
Buddhismus se zrodil v severní Indii
přibližně 500 let před Kristem, kdy
Siddharta Gautama, narozený jako
princ, dosáhnul osvícení a roztočil
buddhistické
kolo
Zákona.
Buddhisté věří, že podobného osvícení (probuzení) může dosáhnout
každá živá bytost a každý z nás
se může stát Buddhou.
Základem Buddhova učení jsou čtyři vznešené pravdy, v nichž se praví,
že lidský život je utrpení, zdrojem
utrpení je žízeň po životě (lpění
na životě), utrpení je možné odstraSlonovinová socha Buddhy (foto T. Ernest)
nit jedině odstraněním této žízně
a odstranění žízně je možné sledováním osmidílné stezky, ve které jsou popsány způsoby, jak pracovat s tělem, řečí i myslí. Sledování střední cesty, tedy umírněné cesty
bez odchylek do extrémů ve všech směrech lidské činnosti, bylo jedno z Buddhových
doporučení.
Následováním osmidílné stezky je možné dosáhnout vysvobození – nirvány, a tím
se dostat z koloběhu neustálého znovuzrozování do zdejšího světa utrpení. Příští zrození ovlivňuje karma, zákon příčiny a následku. Každý čin v jednom životě má svůj
odraz v postavení a životě příštím.

Buddhovo narození
Podle pověsti mělo novorozeně všech 32 hlavních a 80 podružných znaků, charakterizujících velkou osobnost: pleS zlatisté barvy, hladkou tak, že na ní neulpíval prach,
porostlou černomodrými chloupky zatočenými doprava, protáhlé ušní boltce, ruce
sahající ke kolenům, dlouhé prsty na rukou i nohou, znamení kola o tisíci loukotích
na chodidlech, čtyřicet zubů, dlouhé řasy, ochmýřené mateřské znaménko mezi obočím, výrůstek na temeni hlavy symbolizující nadpřirozené vědění, šSastné znaménko
na hrudi apod.
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Krátký úryvek z projevu Jeho Svatosti dalajlámy
(Forum 2000, Pražský hrad, 5. září 1997)
Nejvyšší tibetský duchovní představitel – dalajláma bývá v České republice poměrně
častým hostem. Poprvé naši zemi navštívil v roce 1990, rok po pádu komunistického
režimu. O sedm let později promluvil na setkání myslitelů, politiků, vědců z celého světa, na Fóru 2000, pořádaném prezidentem Havlem.
... Jsem přesvědčen, že smyslem života je
být šBastný. Touha po spokojenosti vyplývá
ze samotné podstaty našeho bytí. Mé vlastní omezené zkušenosti mi říkají, že čím více
pečujeme o štěstí těch druhých, tím větší je
náš pocit vlastního uspokojení. Rozvíjíme-li
v sobě schopnost sblížení a vřelosti vůči druhým lidem, sami tím získáváme klid duše.
Odstraňuje to veškeré obavy a nejistoty, které jsme snad měli, a dává nám to sílu čelit
veškerým překážkám, s nimiž se setkáme. Je
to hlavní zdroj životního úspěchu. Protože
nejsme pouhými fyzickými těly, bylo by chybou, abychom veškeré naděje na štěstí vkládali pouze ve vnější vývoj. Klíčem je dosáhnout vnitřního míru. Činy a události závisí
do značné míry na motivaci. Z mého buddhisti ckého pohledu pramení všechny věci
v lidské mysli. Protože tolik záleží na motivaci, budeme vždy úspěšnější, jestliže bude
naše činnost pramenit z dobrého srdce, a už
budeme působit ve vědě, zemědělství či politice. Se správnou motivací mohou tyto činnosti lidstvu pomoci; bez ní mohou dopadnout úplně jinak. Právě proto je soucitné
myšlení pro lidstvo tak důležité. I když je
obtížné dosáhnout vnitřní proměny, která
je jeho podmínkou, stojí rozhodně za to
se o ně pokusit.
Pochopíte-li, že všichni lidé jsou si rovni
a stejně jako vy sami nejen touží po štěstí,
ale také na ně mají právo, musí to ve vás
nutně vyvolat empatii a pocit, že jsou vám
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blízcí. Vytvoříte si pocit odpovědnosti za ty
druhé: budete si přát jim pomoci, aby aktivně překonali své problémy. Skutečné soucítění není pouhou emocionální reakcí, ale
pevným rozhodnutím, založeným na rozumném uvažování. Skutečně soucitný postoj
k těm druhým se proto nemění ani tehdy,
jestliže se oni chovají nevhodně.
...
Potřebujeme se vypravit na obtížnou cestu:
rozvíjet lásku a soucítění v sobě samých.
I když je povaha soucítění přirozeně mírná
a laskavá, spočívá v něm i velká síla. Někdo
to může vnímat jako nepraktické nebo nerealistické, ale já považuji soucítění za skutečný zdroj úspěchu. Je znakem opravdové
vnitřní síly. Abychom ho dosáhli, nemusíme se obrátit na víru a nepotřebujeme ani
žádnou ideologii. Nepotřebujeme k tomu
nic jiného než rozvíjet naše základní lidské
hodnoty.
Lidstvo je nakonec jen jedno a tato malá
planeta je naším jediným domovem. Mámeli jeden druhému skutečně pomáhat a chránit tento svůj domov, potřebujeme všichni
hluboký prožitek soucítění a odpovědnosti.
Jen tyto pocity mohou odstranit sobecké
motivy, jež vedou k tomu, že lidé jeden druhého podvádějí a zneužívají.

moudrých sov houkání
aneb téma čísla

Svoboda podruhé
Ještě se vraSme k tématu z minulého Kmene krátkým zamyšlením nad oběma otázkami, které jsme před dvěma měsíci položili v malé anketě. Za sebraná moudra děkujeme
Hastrmanovi.

Co je to svoboda?
V ideálním případě taková vlastnost prostředí, která každému člověku umožňuje uplatnit nápaditost, tvořivost a touhy, a to tak, aby mohl své prostředí
skutečně měnit, avšak zároveň za to nesl následky.
Stav věcí, který si všichni nárokujeme, aniž bychom si byli plně vědomi, že z něj
pro nás taky něco vyplývá.
Svoboda sama o sobě nezaručuje nic. Tedy nic než to, že máme jistou možnost,
kterou bychom měli nějak smysluplně využít.
Svoboda není přirozenou lidskou výbavou. Je vžitým omylem domnívat se,
ze člověk se rodí svobodný. Svoboda je odvaha ducha... Svobodu tedy nemáme,
svobody se odvažujeme.
Startovací rampa pro odpovědné, milosrdná mlha pro líné, rétorické cvičení
pro politiky, denní sen pro mladé romantiky, bažina pro hlupáky.
Je dnes svoboda víceméně samozřejmá, nebo je o ni třeba každý den znovu
a znovu usilovat?
Svoboda v demokracii nekončí předáním pravomoci do rukou politika –
i potom musí člověk sledovat, jak se nakládá s odpovědností, o kterou
se s někým podělil. To někdy dokonce znamená, ze musí do dění zasahovat:
nenechávat chybné věci tak, jak jsou, a nebýt lhostejný k problémům a vzniklým
otázkám. Zkrátka projevovat se občansky.
Je to stejné jako s láskou: usilovat se o ni musí neustále, avšak je zbytečné po ní
volat, neboS na pouhé volání neslyší, a je nešSastné si ji nárokovat, protože před
egoistou utíká.
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Jak je to s ekuménou na ELŠ?
Ad Kmen č. 12, str. 6
Milá Darino,
(…) tato odpově je mým osobním st anoviskem (konzultace
s dalšími členy vedení ELŠ by byla vzhledem k našemu rozmístění po republice zdlouhavá).
Ve Tvém příspěvku jako stěžejní dominují dvě myšlenky:
a) ekumenismus není na ELŠ naplňován
b) je to zejména důsledek špatné činnosti Duchovní rady
S prvním tvrzením budu polemizovat, druhé tvrzení přímo odmítám.
Úvodem jen předestřu, že „ELŠ“ v letech 1990–1995 znamenala „jen“ základní lesní
školu a pražský seminář, v letech 1996–1999 se postupně rozšířila až na 7 vzdělávacích
akcí táborového typu (od rádcovského tábora až po instruktorskou lesní školu). Každá
z těchto akcí má vlastního vůdce a instruktorský sbor a je především na nich, jaké pojetí
(tedy i duchovní výchovy) na své akci zvolí.
ELŠ není metodicky ani jinak řízena Duchovní radou. Podobně, jako ostatní lesní školy,
má kvaliﬁ kovaný instruktorský sbor, schválený odborem pro výchovu činovníků. Náplň
činnosti ELŠ určuje její vůdce se svým instruktorským sborem, samozřejmě v intencích
skautských předpisů a řádů. Připomínky k malé či velké míře ekumenismu na ELŠ je
tak nutno adresovat přímo vedení ELŠ, resp. jejích jednotlivých akcí.
Jsem přesvědčen o tom, že se lišíme ve výkladu slova „ekumenický“ v názvu lesní školy
– jinak ho chápe vedení ELŠ a jinak ho chápe ses. Bártová.
V roce 1990 byl ekumenismus ELŠ chápán především jako otevřenost frekventantům
jiných vyznání a za jeho naplnění bylo považováno vytvoření radostného křesSanského
společenství. (…) S příchodem mladých duchovních jsou postupně zaváděny nové formy
duchovní výchovy.
Jestli jsem sestře Darině dobře porozuměl, chtěla by, aby
1. na ELŠ mezi frekventanty i instruktory bylo pestré zastoupení skautů řady vyznání
i bez vyznání
2. aby na ELŠ byla provozována duchovní praxe (bohoslužby, modlitby) pokud možno
všech zúčastněných vyznání
3. aby téma ekumenismu jako takového bylo zařazeno do programu ELŠ
Pokusím se vysvětlit, jak jsou tyto požadavky na našich akcích naplňovány a proč nejsou
naplňovány podle jejích návrhů:
Ad 1) Při náboru frekventantů ELŠ nabízí: „Jsme tu, pojAte za námi“. (...) V prvních
letech se účastnili téměř výhradně katolíci, doplnění vždy 1–2 protestanty a podobným
počtem frekventantů bez vyznání. V posledních letech se na akcích ELŠ podíl účast-
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níků bez vyznání zvyšuje až ke 30–40%. Proč podíl členů jiných církví není vyšší?
Některé možná odrazuje obava z přílišného katolicismu ELŠ, ale hlavním důvodem
je především velmi malý podíl členů nekatolických církví v našem hnutí. Mezi konfesně zaměřenými skauty v našem hnutí převažují katolíci (cca 15% členů), protestantů
lze odhadovat snad desetinu tohoto počtu (vím pouze o 2 protestantsky zaměřených
střediscích v zemi). Ostatní (a také nekřesSanská) vyznání už bychom hledali málem
s lupou. (...)
Ad 2) Zde považuji za nezbytné připomenout, že hlavním cílem ELŠ je všestranná
skautská formace činovníků. Duchovní výchova a ekumenismus není cílem, ale prostředkem. Výchova k ekumenismu je pouze jednou ze součástí programu akcí ELŠ.
(...)
Nyní je na většině našich akcí v době katolických bohoslužeb zaveden alternativní
duchovní program a další formy duchovní výchovy. (...) Pokud by ovšem na některou
akci přijela skupina účastníků jiného vyznání, pokusili bychom se zajistit duchovní program podle jejich zvyklostí (podobně, jako jsme před pár lety v řadě věcí vyšli vstříc
početné skupině slovenských účastníků). Duchovní program na akcích ELŠ je podle
možností přizpůsobován složení frekventantů.
Ad 3) Jak už jsem uvedl v odpovědi na předchozí otázku, výchova k ekumenismu není
prioritním cílem ELŠ. Mám za to, že výše uvedené naznačuje vysokou míru prakticky
naplňovaného ekumenismu. Je známo, že právě prožitek může být mnohem efektivnějším způsobem předání nějakého poznání, než dlouhé teoretizování.
Pavel Široký – Kočkodan, ELŠ (výrazně redakčně kráceno)

Já a já
Kráčíme tu my,
sami bez světel.
TeK a bez rozmyslu,
tak jak přijde,
přilepí se, už se nehne.
Slovo, myšlenka,
jde tu se mnou,
sami bez světel.
Jen v tuto chvíli vím,
že všechno má svůj čas.
Za hodinu zapomenu,
- budu zas toužit
spolu s myšlenkami na vás,
na vysněné holky,
radosti a hrdiny.
TeK a bez rozmyslu
odhazuji břemena,

ukládám myšlenky.
Budu zas moct spokojeně spát,
aspoň než se objeví,
či si vysním jiné,
hezčí.
A zase nebudu sám.
Kráčím Já a Já
tmou bez světel.
Nahoru, dolů,
se vztekem, se smíchem.
Se mnou jsem jak na kolotoči.
Nahoru, dolů,
se vztekem, se smíchem.
Pořád dokola
Vidíš, už jste zase tady
a to jsem ani nedopsal...
Petr Chaloupek, Jindřichův Hradec, 19 let

9

o největšího pašáka z hejna
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Milé rangers, milí roveři,
A dočkali jsme se. Přišla nám řešení prvních čtyř úkolů soutěže. Nezapojilo se vás
mnoho, ale znáte to: nemusí pršet...

Úkol 2 – NATO
Bludička, kmen rangers z České Lípy, provedl velmi důkladný průzkum. Děvčata se ptala na tři otázky: Co je NATO?; Patří náš stát
mezi členy NATO?; Proč je pro nás dobré
stát se členem NATO? A výsledek? Nejvíce
správných odpovědí bylo prý mezi středoškoláky a vysokoškoláky. Jen nám není jasné, jaká je správná odpověA na třetí otázku
Bludiček.

Úkol 3 – Podzim
Havrani z Prahy vyřešili úkol takto:
„Vstupenkou na tradiční podzimní výpravu,
která začíná večerem v klubovně, byl libovolný příspěvek na téma podzim. Rolf nám
pustil Vivaldiho Čtvero ročních období, Bárt
přinesl několik fotogramů, které dělal s vlčaty ...“ Bravo!
Bludička uspořádala celostřediskovou soutěž, která se vyvinula až ve výstavu k desátému výročí obnovení střediska. Na výstavu
se přišlo podívat 400 zvědavců. Výborně! Jen
škoda, že jsme neměli možnost ohodnotit
některá díla i my.

„Jeden napíše na papír jméno někoho ze skupiny a schová ho. Ostatní mají uhádnout,
koho napsal, a to tak, že se ptají na to, jaké
má vlastnosti. Hra je dobrá, i když pro někoho může být drsná. Nám nedělalo problémy
poznat, čí jméno je na papírku.“
Dnes jsou všechny úkoly spojené se zimou.
BuA se budete oddávat sněžným radovánkám nebo využijete dlouhých zimních večerů. Minule byly úkoly možná krapet jednodušší, dnes je to jen pro odvážné a drsňáky
(a samozřejmě drsňačky).
Vaše vypracování nám pošlete do 20. dubna
2000 na adresu TDC, Senovážné nám. 24,
Praha 1, 116 47.

Úkol 4 – Asertivita
Honza od Havranů si připravil krátkou přednášku s několika hrami. Tedy je jedna z nich:
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9. „Trosečníkem v drsné přírodě“ se jmenuje útlá příručka Jaroslava Pavlíčka. Nejlépe
je jí listovat doma v ušáku a představovat si,
jaké je to být trosečníkem... Brzy to přestane bavit a vy se pokusíte simulovat ohrožení života. Doma začnete míchat raciony...
Vyzkoušejte spaní na sněhu v záhrabu nebo
iglú. Ti, kdo to již vyzkoušeli, potvrdí,
že na tom nic není. Stačí jen dobrý spacák

nezávislosti? Jaké jsou v Česku podmínky
pro malé a střední podnikatele?
Očekáváme závěry besedy a vaše dojmy.
Jak je to s těmi tuneláři?
11. Se sněhem a na sněhu se dá zažít
mnoho legrace. Lyžovat, sáňkovat, změřit
síly ve sněžných bitvách. Sníh lze použít
i jako stavební materiál. Můžete postavit
iglú a spát v něm. A nebo sochy. Téma si

„Můžete postavit iglú
a spát v něm.“
(foto Aladin)
a lopata. Tedy úkol jako dělaný pro jarní
prázdniny. Návod najdete ve zmíněné příručce v kapitole „Zajištění tepla a bivak“. Hlavně
nezapomeňte někomu nezapojenému ukázat
místo, kde jste iglú či záhrab vykopali!
Očekáváme zážitky, fotky... Zkrátka zprávu o tom, jak to dopadlo.
10. „Zloději a tuneláři! Kradou a ještě si
to odepíšou z daní!“ agituje komunistka
Borůvková na pavlači u naší klubovny.
Pozvěte si na besedu malého či středního
podnikatele (netýká se tělesné výšky).
Neměl by to tedy být majitel banky, ale
malý živnostník – švec, soukromý autodopravce. Poproste ho, aby vám vysvětlil,
jaký je rozdíl mezi tím být zaměstnán
a živit se sám. Proč on(a) zvolil(a) cestu

určete sami. Co takhle Zoologická zahrada? Nebo Zimní Kuks?
Očekáváme fotograﬁe soch.
12. Čtvrtý úkol je tentokrát jednoznačně
kulturní. Využijte dlouhých zimních večerů
k návštěvě divadelního představení a napište na něj recenzi do Roverského Kmene.
Taková recenze není zápis do čtenářského
deníku. Nejdříve si jich pár přečtěte v kulturní rubrice nějakého seriózního časopisu.
Očekáváme recenzi.
A nakonec – tohle nám napsala Bludička:
„Hned, jak se soutěž objevila v Kmeni,
náš kmen vysloveně nadchla.“ Nechte
se nadchnout také.
Aladin a jeho parta
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Moot rok a půl poté
Před rokem a půl se objevily první nesmělé krůčky příprav českého kontingentu
na Moot 2000 v Mexiku. Od té chvíle naše
snažení kráčí nesmělými krůčky směrem
k Mexico City, které, jak věříme, nás přivítá už v tomto červenci. V prvním letošním dnu vznikl deﬁnitivní seznam účastníků, kteří našli dost odvahy a zapálení,
aby se do celého podniku pustili. Od té
chvíle už nejsou krůčky k Mexiku nesmělé, ale mílové, nebo práce na přípravách
rozhodně není málo.
Nový rok a začátek poslední fáze příprav
jsou vítanou příležitostí k rekapitulaci i ujasnění si představ o tom, co nás čeká. O pár
postřehů bychom se rádi podělili i s vámi.
Vendy je strážkyní naší pokladny a už rok
velmi úspěšně bojuje s jedním z největších
nepřátel skautských organizátorů – s chaosem v papírech a ﬁnancích:

„…Po roce a pár měsících příprav je již
jasné, kdo pojede do Mexika. Loňského
roku v únoru se sešlo asi 80 dotazů od lidiček, kteří postřehli jakousi možnost jet
o prázdninách roku 2000 na Moot. Po prvním setkání na Mlýně u Brna se tento
okruh podstatně zúžil a předběžné přihlášky podalo 33 lidí. Ti zaplatili zvyšující
se nevratný poplatek (400 – 1200 Kč od dubna do prosince), který kromě krytí administrativních výdajů motivoval k včasnému
přihlášení a spolupráci na přípravách.
Během minulého roku jsme třikrát měli
možnost uhradit účastnický poplatek, který byl odeslán mexickým organizátorům.
V březnu (342 USD), v září (360 USD)
a v prosinci (380 USD). Nakonec nás
za novými zkušenostmi poletí 21. Áčko
a Lucka z Mladé Boleslavi, Andy a Vendy
z Kladna, Cedník, Červenáček, Hanka,

Setkání našich skautů s bratry z Brazílie na Jamboree v Chile
(foto Aladin)
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Jáma, Kim, Mák a Petra z Prahy, Dajda,
Hynek, Indy a Zdenny z Brna, Fidla z Písku,
Vlasy a Pea z Nového Města na Moravě,
Néta z Pardubic, J. J ze Vsetína a Káča
od Třeboně. Tedy 11 roverek a 10 roverů.
Na MootStipendia bylo vybráno 9000 Kč,
a to nevratnému poplatku, prodeji samolepek a provizím od IPB za založení studentských kont…“
Dalším mootantem, který intenzivně pracuje na přípravách je Jáma. Jeho starostí je
především vymýšlet zajímavé nabídky pro
ty, kteří by rádi poskytli našemu kontingentu nějakou podporu. Zároveň se o těchto nabídkách a Mootu obecně snaží české
roverstvo informovat, tak si nenechal ujít příležitost oslovit vás prostřednictvím Kmene.
„…Až přiletíme po MOOTu 2000 zpět
do našich domovů, zpět do České republiky, budete mít vy, všichni skauti a skautky, příležitost zúčastnit se velkolepé (dia)
show, ve které se vynasnažíme Vám přiblížit atmosféru a program nejen z roverského Mootu, ale také z cest mexickou
Amerikou a z její bohaté historie.
Ambiciózní projekt se ovšem neobejde
bez podpory a sympatií ostatních roverů
a roverek. Na českého kontingentu jsme
vytvořili fond MootStipendia, do kterého
se snažíme sbírat ﬁ nanční prostředky.
Proto nabízíme i tobě několik zajímavých
možností, jak vyjádřit své sympatie a podporu české výpravě:
• Získej letáček s originální samolepkou
loga 11. Mootu 2000 v Mexiku (20,-Kč).
• Líbilo by se ti dostat pohled přímo z Mexika
nebo víš o někom, koho by potěšil? Rádi
mu jej pošleme – stačí se zařadit do seznamu adresátů a na konci července očekávat
pohled „Přímo z Mexika“ s originální samo-

lepkou s logem Mootu! (120,-Kč).
• Informuj nás o osobě, s kterou bychom
mohli jednat o případném sponzoringu
české výpravy.
• Pokud přemýšlíš o založení Studentského konta u IPB, vyžádej si u nás
informace, jak zařídit, aby IPB darovala
fondu MootStipendia 200,- Kč za zprostředkovatelskou činnost.
Zdá se ti něco zajímavé? Pak neváhej
a kontaktuj nás na moot@junak.cz přes
www.skaut.cz/moot.html nebo na adrese
Junák-Moot, Senovážné nám. 24, 11647
Praha 1. Na těchto adresách jsou i další
informace o tom, jak těchto nabídek využít…“
Přípravy Mootu naštěstí nejsou jen o penězích – i pro kreativce se najde spousta
práce. Jejich úkolem je především vymyslet vvv.junak.cz , totiž Velmi Vychytanou
Výstavu Junáka a České republiky. Zatím
se z pod jejich pokličky doneslo, že:
„… musí to být něco vtipného, skladného
a originálního. Nechceme používat nevím
jakou techniku, neboS ta (dle Murphyho
zákonů) nebude v Mexiku fungovat tak, jak
čekáme. Zatím si pohráváme s myšlenkou
evoluce skautingu na pozadí české historie.
Měla by to být řada kartonových ﬁgurín
v kroji, z nichž každá bude nějakým způsobem reperezentovat některý z významných
milníků. Víc ale prozradíme až příště…“
Informace o Mootu přímo od zdroje z Mexika
najdete na www.moot2000.org.mx a informace od českých mootantů na již zmíněné
www.skaut.cz/moot.html, kterou pro vás
vytváří a spravuje nejmladší mootant Mák.
Nashledanou v dalších Kmenech se těší
Zdenny.
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Víkendová porada organizátorů VŠ kmenů
Se bude konat 14. – 16. 4. 2000 na skautské základně Mlýn, Ochoz u Brna. Je určena
pro vysokoškoláky, kteří v místě svého studia organizují nebo by chtěli organizovat či
se alespoň účastnit nějaké formy skautingu. Cílem akce je výměna zkušeností a shrnutí
dosavadního VŠ skautingu. Mohli bychom se také pokusit o stanovení nějakých vizí
– výhledu do budoucna. Z každého místa by se měla účastnit alespoň dvojice, či lépe
trojice (max. 6), a to nejen těch, kteří své zkušenosti budou předávat, ale také ti, kteří
budou spíše naslouchat a třeba to časem zužitkují. Na tuto poradu je zapotřebí se předem obratem přihlásit. Připravte si prosím představení svého VŠ skautského společenství. Vítány jsou písemné materiály k rozdání. Zkuste se zamyslet nad tím, co by Vás
zajímalo od ostatních a jaká další témata by mohla zaznít a napište mi to. Abychom
pořád neseděli, přivezte i praktické ukázky programů (méně známých), ven i dovnitř.
Předpokládám, že vám na základě přihlášek pošlu ještě jednu informaci na přelomu
března a dubna 2000. (Plánovaná týdenní akce VEŠKA 2000 se v září konat nebude).
Struktura přihlášky na víkendovou VEŠKU ve dnech 14. – 16. 4. 2000 na Mlýně:
kontaktní osoba – adresa včetně e-mila, studijní ročník; přezdívky ostatních přihlášených včetně studijního ročníku; co budeme prezentovat a jak dlouho; co nás zajímá, co
by mělo zaznít, návrhy apod.; hry do programu, počet hráčů, ven – dovnitř, doba; na
Mlýn trefím – netrefím, pošli informace; nikdo od nás nepřijede, protože
Ivo Brzobohatý – Ještěr, Mokrá 202, 664 04 Mokrá – Horákov, tel. 05/ 44 25 25 17

Takový úplně normální kmen
V průběhu minulého roku obeslaly roverské odbory skautského ústředí roverské
kmeny s dotazníkem, pídícím se po jejich
základních vlastnostech. Na dotazník
odpovědělo a zpět jej poslalo 63 kmenů.
Nejzajímavější výsledky zde přinášíme.

Členstvo
Ve více než dvou třetinách případů je forma roveringu kmen, v necelé třetině roverská družina.
Kmen (počítaje v to i roverské družiny)
má průměrně 17 členů, z toho 10 pohlaví
mužského a 7 ženského.
Mezi aktivní počítá v průměru 11 svých členů,
ostatních 6 patří spíše k pasivní části kmene.
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Za poslední rok přišli do takového kmene
4 noví lidé, z toho však jen jeden „zvenku“ (neskaut, nebo ten, koho ostatní ještě
před časem neznali).
Více než polovina členů kmene (tedy 9
lidí) pracuje u svého domovského dětského oddílu.
Pokud bychom chtěli stanovit pomyslnou
hranici věkového rozpětí členů, tak ta začíná mezi 15. a 16. rokem a končí v průměru
23 lety.

Kmen
Naprostá většina kmenů – tedy 49 ze 63 –
patří mezi koedukované, 12 je ryze mužských a dva ženské.

krmítkem běží šuškanda
aneb měli byste vědět
Polovina kmenů, které odpověděly
na dotazník, funguje více než dva roky,
zhruba každý třetí do dvou let a každý
devátý méně než šest měsíců.
Schůzky (akce kratší než dopoledne) pořádá čtvrtina kmenů dvakrát do měsíce, třetina čtyřikrát do měsíce a každý devátý
kmen ještě častěji.
Počet akcí delších než odpoledne nepravidelně kolísá mezi 4 a 36 akcemi ročně.

Kmenovou radu (užší vedení kmene) mají
ve 24 kmenech, v 39 buA ne, nebo neuvedli odpověA.
Čtyři pětiny kmenů mají kontakty s dalšími dvěma až třemi kmeny.
Každý šestý kmen se může pochlubit kontakty v zahraničí (Holandsko, Slovensko,
Německo, Polsko, Anglie, Dánsko,
Švýcarsko, Kanada, Chorvatsko).
zpracoval Hynek, sepsal Mimi

Už jste někdy stáli v desetimetrové výšce a rozhodovali se, jestli skočíte, nebo ne? Hráli hru
s 300 spoluhráči? Tak tentokrát budete mít příležitost. Čeká vás nabitý program plný pohybu,
diskusí a tvoření (společně i v malých skupinkách).
Celý roverský národ se sejde a vy budete moci být u toho. Poznáte malé, velké, tlusté i tenké.

ob Rok 2000

CZECHMOOT
CZECHMOOT

28. 4. – 1. 5. 2000

Jak bude vypadat rovering v novém tisíciletí?
Zveme vás na největší české roverské setkání roku 2000.
Nenechte si ho ujít a přijeSte s celým kmenem a skautskými přáteli.
Načerpejme inspiraci a společně hledejme příležitosti nového tisíciletí.
Instrukce
• podmínkou účasti je věk minimálně 15 let
• přijet může každý (žádné omezení počtů)
• cena je 70 Kč za osobu (zaplatíte na místě)
• sejdeme se na jižní Moravě (ale přesné místo setkání se dozví pouze přihlášení)
• jídlo si uvaříte sami a spát budete ve vlastních stanech
Největší roverské setkání roku 2000
Zvou vás: Pavel Drábek – Dazul, Jitka Kretová – Jitmelka, Petra Nováková – Fidla,
Jana Kučerová – Prcek, Jan Přibyl – Čik, Hynek Sládeček, Petra Šamšulová,
Markéta Vránová – Marka, Josef Výprachtický – José a další
Pořádají odbory pro výchovu roverů a rangers (Junák – OVR&R, Senovážné nám. 24, 116 47
Praha 1). Přihlášku (kolik vás je, odkud jste, kontaktní adresa, e-mail, jakou aktivitu můžete
připravit pro ostatní) pošlete hned, nejpozději však do 31.3.1999 poštou nebo e-mailem.

http://www.skaut.cz/www/obrok, e-mail: obrok@junak.cz
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co viděly oči ptáka Alfréda
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Petrohrad 1999

(foto Marek Vaníček – Mára)

Brněnské dýchánky
Dýcháme na sebe již čtvrtý rok. Občas dýcháme vehementně, abychom sklep na faře
dostatečně zadýchali a nebyla nám zima. Jen posíláme-li si zrovna krabičku od sirek z nosu
na nos, trochu dech tlumíme. Občas skoro nedýcháme, to když jsou nové lavičky čerstvě
natřené nitrolakem. To naopak větráme a utíkáme do brněnských ulic hrát „Venkovana“,
poznávačku šalinových zastávek, nebo „Křižovatky“, bloudění po jezdících schodech. Při
svátečních příležitostech a menším počtu zasedneme do lokálu ke třem druhům čaje
a přemítáme, zda se za hodinu dá sníst dvacet tatranek. Někdy také zamíříme do kina,
do divadla, nebo zaplujeme do plaveckého bazénu, kde na sebe vydechujeme pod vodou.
Obyčejně takto vesele respirujeme v úterý večer, avšak pro stále se zvyšující počet účastníků od letoška i ve středu. Pro lepší orientaci ve všech aktivitách jsme si do sklepa pořídili obrovský plánovací kalendář. Co všechno byste se v něm ještě mohli dočíst?
Zhruba jednou za čtyři měsíce vyhrazujeme datum pro „Akci Upír“, bezplatné dárcovství krve. Na konci ledna tradiční RS Country bál, na jehož předtančení spolupracují
choreograﬁcké talenty z našich řad a vtipné duše vymýšlí dřevěné dorty polité čokoládou do tomboly. Před Vánocemi loutkové divadlo pro opuštěné matky s dětmi. Exkurze
po vysokoškolských kolejích, několik výprav po České republice a několik akcí na Mlýně.
Podrobněji ke dvěma naposled jmenovaným:
1) Složení brněnského dýchánku je velmi pestré. Tu ten z oné univerzity, tu ta z oné
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fakulty, převaha lesáků, pár ﬁlozofek, jeden voják a jeden pracující. Bohatá sbírka individualit ze všech koutů naší vlasti. Proč nevyužít půvabů našich odlišných domovů?
R&R jsou tvorové zvídaví, dobrodružní a po nových krajích lačnící, proto jsme začali
organizovat výpravy do rodišS každého z nás. Nejaktivnější jsou zatím východní Čechy,
jednou Broumovské stěny a jednou Orlické hory, nicméně všichni doufáme v brzkou
kompenzaci někde na jihozápadě.
2) Mlýn je skautská základna kousek za Brnem, v blízkosti proslulé jeskyně Pekárna.
Podniky zde bývají zlatými hřeby roku. Akce zde se jmenují například „Stavění lešení“, neboS Mlýn potřebuje mnoho stavařských úprav a zvelebení. Jiné se nazývají třeba
„Jogurtovopyžamová party“. Tu se z transparentů dovídáme, že kdo nejí jogurt, jako by
nebyl. Kolem stolu kolují jogurty všech druhů a značek, přičemž jejich míchání má účinek podobný alkoholu: panuje bujaré veselí a vzápětí mírná nevolnost. Pohled na vousatého bratra v dámské noční košilce je k nezaplacení. Zkrátka – kterému skautovi by
se v Brně nelíbilo? Dýcháme na sebe, obláčky se nám odpařují od úst a spojují se všechny v jeden dech divoce se proplétající při koulovačce na Špilberku, spojují se v jeden
dech a jeden duch. Po takových úterních dýcháncích se hned lépe studuje.
Lenka

První svazek Letokruhů je na světě
V prosincovém Kmeni Vás Zet a Bobo seznámili s novou skautskou edicí pracovně nazvanou jako Knihovnička Kmene. Od té
doby vzaly události na rychlosti, a my vám tak můžeme oznámit několik dobrých zpráv:
1) knihovnička má již svůj název - Letokruhy
2) v lednu již vyšel první svazek „Cestou za uměním“, který
bude rozesílán v březnu na adresy předplatitelů
3) předplatné na první tři svazky této edice stojí 180 Kč a je možné
jej uhradit až do konce února (prodlouženo o jeden měsíc), při koupi samotné knihy „Cestou za uměním“ zaplatíte 130 Kč
Knihu napsal Milan Klíma, profesor anatomie na univerzitě ve Frankfurtu nad
Mohanem a současně hostující profesor na tamější Akademii výtvarných umění.
Německá kritika jej označuje jako malujícího anatoma, vy jej však můžete znát i jako
vynikajícího přispěvatele našeho časopisu. Stejně přístupným, objevným a poutavým
způsobem líčí na více než stovce stránek svůj osobní vztah k umění, popisuje jeho dějiny, provází čtenáře jeho tajnými uličkami. V knize naleznete i barevnou přílohu s desítkami reprodukcí známých děl největších malířů, s fotkami architektonických skvostů a
uměleckých děl od antických dob až do současnosti.
Mimi

17
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Bu3te připraveni!
V časopise „Krí“ plzeňského střediska Šipka položil Dr. Skála – Čily otázku „Jak Ti pomohla léta
strávená v oddíle překonat útrapy války“. Na ni odpověděl bývalý rádce Jiří Schubert – KAT, který
se vrátil jako příslušník zahraniční armády, následujícím dopisem.

Milý bratře,
ptal ses mne, jak mi prospěly mé skautské znalosti v letech německé okupace, když jsem
byl hostem v koncentračních táborech porůznu v Říši.
V prosinci 1941 jsem byl poprvé vyzván, abych odjel na svůj první nedobrovolný skautský tábor, tentokrát do Terezína. A od té doby jsem nepřestal skautovat až do června
1945. Byly to ocelové tábory a v sázce nebyla putovní soška sv. Jiří, ani skautská sekera.
Něco více – vlastní život. Stokrát od té doby jsem hrál Kimovu hru ve všech obměnách
a vždycky vyhrál, nebo jsem se naučil vidět, slyšet, kombinovat. Naučil jsem se tušit
nebezpečí o zlomek vteřiny dříve, než nastalo. Prošel jsem řadou táborů a stokrát přemýšlel o útěku, ale vždy jsem věděl: teA ne, není ještě čas.
Dlouho jsem čekal a připravoval se na ten „happy end“. A přišel, když jsem zavítal
konečně do svého posledního koncentráku v Blechhammeru. Za tři dny poté jsem zmizel. Putoval jsem krajinou, kterou jsem viděl jen jednou, když nás tudy vedli kordonem.
Všiml jsem si každého kopce, háječku, křižovatky, abych později nezbloudil a abych
nemusel projít vesnicí, která byla mým nepřítelem. A to bylo skautování. Utíkal jsem
též krajinou, kterou jsem nikdy neviděl, bez mapy, bez kompasu.
Odhadoval jsem vzdálenost, skrýval se, vařil jsem a stavěl přístřešek, plížil jsem
se a pozoroval přírodu. Kolikrát jsem si vzpomněl v tísni na Čilovy přednášky na táborech a praktický výcvik. Tábory na Podkarpatské Rusi a na Slovensku mne dokonale
připravily, abych mohl o osm let později vyhrát svou hru. Více než týden jsem skládal
„Tři orlí pera“ tak poctivě, jak nikdy předtím. Žil jsem v lese se zvěří a prchal s ní,
když ona utíkala. Kulky kol mé hlavy vytvářely krtčí hromádky a zavrtávaly se do svalů
štvanců. Tu vezmeš kamínek, přiložíš na tepnu mezi svaly nahoře pod paždí, utáhneš
cárem košile. A hle – krev přestala utíkat. Znovu jsem skládal odborku zdravotnictví
a první pomoci. Bojuj s chorobou bez léků, ošetři zraněného bez obvazu a usiluj o hygienu v dolíku páchnoucího bahna. A přece lze bojovat a vyhrát. Lze a tu si vzpomeneš
na Kralovany anebo na podkovu stanů nad Prudkou Tisou. Víš, jak se nosí ranění, víš,
jak zastavit krvácení, víš, jak jednou zápalkou uvaříš brambory v rozmoklém sněhu, víš,
jak nezabloudit v noci, je-li obloha zatažena. Víš, jak nejlépe splyneš s krajinou, víš, jak
lze vařit bez nádobí, jak se uchránit zmrznutí. Víš, víš, víš!
A tak jsem utíkal, nechávaje po levé ruce hrot oje Malého vozu, a to bylo správné, neboS tak jsem
se blížil velebnému hřímání, které mělo znamenat život. Co vám mám ještě povídat? Zvítězil
jsem, protože jsem se vyučil na našich táborech. Tak mi tedy prospěly mé skautské znalosti.
Váš Kat

18

štěbetání na drátech vysokého napětí
aneb rozhovor

Jak svět vidí nevidomá aneb povídání s Katkou
Ve dnech 20. – 28. 8. 1999 se konal
v Maršově u Uherského Brodu čekatelský
lesní kurs. Mimo jiné jsme zde vydávali
časopis „Baroko“, který vycházel každodenně. Na kurzu s námi byla jedna dívenka jménem Katka, která by se chtěla ČLK
zúčastnit v příštím roce. Má můj obdiv – je
jí 14 let a od narození je slepá. Říkal jsem si,
že by rozhovor s ní byl výborný námět k přemýšlení, a tak jsem ho zařadil do časopisu,
jehož jsem byl šéfredaktorem. Ze stejného
důvodu jej zasílám i vám, protože si myslím, že může hodně ovlivnit vnímání světa
dospívajících R&R. Z celého kursu mně její
přítomnost dala nejvíc.

Kam se chystáš na školu, co bys chtěla v životě dělat a kde bys chtěla bydlet?

Katko, proč jsi vůbec na kursu?

Jo, já bych ji uvítala, ale ti, co chtějí pomoct
můžou slepce dokonale zamotat, takže je
lepší, když třeba uděláš jen to, o co tě
požádám, ale ne nic navíc.

No, z části je důvodem mamčina jízdenka,
kterou jako průvodce nevidomého nemusí
platit. Ve skautu jsem skoro 10 let a chodím do dívčího oddílu v Hodoníně.
Jaké máš koníčky?

Moc jich nemám. Skaut, hrozně ráda zpívám, ráda se dívám na televizi na zimní
sporty, hlavně na hokej.

Chtěla bych se dostat na hodonínský
gympl. Láká mě právo, chtěla bych být
třeba obhájcem. Nechtěla bych bydlet
v Hodoníně, spíš v menším městečku,
někde tam, kde by byla zima. Já totiž strašně nesnáším horko, a taky kvůli tomu,
že mě baví zimní sporty.
Uvažovala jsi někdy o tom, jak by vypadal
svět, kdybys viděla?

No, jo. (dlouhá pauza) Já si myslím, že se to
nedá popsat slovy.
Stojí vidoucí o pomoc?

Co chceš vzkázat všem ostatním na ČLK?

Berte každého takového, jaký je.
Pajda (kráceno)

Kam chodíš do školy a jak vnímají ostatní
tvoji přítomnost?

Chodím na základku v Hodoníně, půjdu
do osmé třídy s „normálními“ spolužáky.
Ne že by jim moje přítomnost vadila, ale
když něco potřebuji, tak mě najednou
neznají.
Proč nechodíš do speciální třídy pro nevidomé?

Ve třídách pro nevidomé jsou všichni izolovaní a když potom vyjdou ze školy, tak
se špatně smiřují s realitou, s tím, že se jim
někdo směje a tak.

(foto Aladin)
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RK Živel Přelouč
Úvodem
RS Živel Přelouč letos oslaví
pět let činnosti. Za tu dobu
jsme toho už dost zažili
a dokázali. Nezapomněl
jsem však, jak bylo těžké
shánět nápady v době našich
začátků. Proto bych chtěl
tento článek napsat tak,
abyste z něj vy, kteří začínáte, mohli čerpat co nejvíce.

Začátky
Náš kmen byl založen
na svatého Jiří 24. 4. 1995.
Z pardubického RS Mootu 1999 (foto Ink)
Šest odrostlých skautů, které jsem pozval na mimořádnou schůzku, se tehdy rozhodlo, že založí roverský kmen.
Hned od začátku se podařilo prosadit, že vedle lákavých víkendových akcí budeme
pořádat také pravidelné schůzky. Bez nich by to nešlo, protože v patnácti na víkendovky
bez dospělého vůdce každého nepustí.
Bylo nutné se hodně učit a získávat cenné kontakty, a tak jsme co nejvíc jezdili na srazy
a další akce.
Po letním čtyřdenním puSáku v Českém ráji jsme se v září rozhodli rozšířit kmen o rangers a počet členů se tak rozrostl zhruba na čtrnáct. Konečně jsme mohli připravovat
i náročnější hry a nebyli závislí na tom, zda se dostaví všichni.
Snažili jsme se také o to, aby R&R vnímali zásadní rozdíl v organizaci oddílů a kmene.
Na konci schůzek se každý mohl vyjádřit tím, že oznámkoval jednotlivé body programu.
Později se do přípravy akcí zapojovalo více a více lidí.
Vždy jsem však trval na tom, že vedoucí kmene musí být jeden, aby bylo jasné, kdo tvoří celkovou koncepci programu, dbá na to, aby byl vyvážený, a nese za vše osobní zodpovědnost.
Kmen se neuzavřel, ani když se už zdálo, že nováčky nepotřebujeme. Je naprosto typické, že každá generace roverů vnímá zpočátku tu, co přichází po ní, jako nezralou,
nezkušenou a pro vstup nepřipravenou. Kde se však dá proniknout do roveringu lépe
než ve fungujícím RS kmeni? Stále jsem vysvětloval, že kmen, který se zpočátku uzavře, časem zestárne a není již schopen přijímat nové členy.
Abychom si vydobyli postavení na středisku, museli jsme se dost snažit a vedle vedení
družin pomáhat i jinak. Řada oldskautů na nás totiž zpočátku koukala jako na vychytralce, kteří si chtějí jen hrát.
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Pravidla
Není tajemstvím, že lidé cítí daleko více příslušnost ke společenství, jehož činnost
mohou ovlivňovat. Proto jsem již poměrně brzy sepsal jakousi Magnu Chartu, kde
byla stanovena pravidla vedení kmene. Všichni řádní členové mají právo se jednou
ročně na sněmu vyjádřit k důležitým otázkám a zvolit si vedoucího, zástupce, hospodáře a rádce družin. Ti společně tvoří radu kmene. Vedoucí bez souhlasu rady nemůže
například přijímat a vylučovat členy a nebo některá další rozhodnutí.
Přijímání nováčků dostalo určitou formu. Dorůstající skauty a skautky, mající zájem
o činnost, zveme ke vstupu do kmene. Řádnými členy se mohou stát už za tři měsíce
od přizvání. Závisí to jen na jejich snaze.

Přitažlivost
Roverský věk nabízí nepřeberné množství nejrůznějších atraktivních činností, což je
ohromná možnost i závazek. Nevyužijete-li jí totiž, může se vám brzy stát, že vám část
lidí uteče tam, kde význam některých programových aktivit pochopili lépe nebo v horším případě k pasivní či dokonce rizikové „zábavě“.
Čím je program rozmanitější, tím lepší. My pořádáme jak klasické schůzky, tak dálkové
pochody, vandry, expedice, rádcovské, manažerské a další kurzy, horolezecký výcvik, poslechovky, návštěvy kina, divadla a koncertů, volejbalová, nohejbalová a další odpoledne, čajovny, videovečery, besedy, „orvávačky“, recesní šílenosti, brigády a další akce pro středisko,
humanitární a kulturní projekty pro veřejnost a řadu aktivit pro nebo s kmeny z okolí.
Nevyhýbáme se ničemu, co může naši činnost jakkoli obohatit, neodporuje-li to skautskému zákonu! Nezapomínáme také na to, že každý v kmeni je jinak starý, zkušený
a má jiné rodiče. Proto například vedle letní expedice Ukrajina 97 proběhl také minipu
Sák Labské Pískovce a třeba
vedle Expedice Ruská tundra
99 se konal přechod Šumavy.

Orientace
Často se setkávám s názory,
že R&R mají školu a vedou oddíly, což je samo o sobě dostatečně velká zátěž. Program kmene
by tedy měl být pouze nezávazným doplněním energie.
Kmeny, jež se tímto řídí, mají
však zpravidla málo aktivních
členů a přes menší počet akcí
i slabší účast. To si vysvětluji
tím, že kmen prostě potřebu-

Hra „Gruppen dáma“ z téhož Mootu (foto Ink)
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je ke svému fungování přitáhnout členy nabitým atraktivním programem a ti ho potom
zařadí na jedno z předních míst na své stupnici priorit.
Důležitý je také pocit prospěšnosti. Veřejně prospěšné akce tak nejen pomáhají okolí,
orientují členy nesobeckým směrem a skvěle propagují hnutí.
Vedle celostátních akcí (zapojili jsme se do Kapky Naděje, Květinového dne nebo
Betlémského světla) jsou nesmírně užitečné i projekty, které si vymyslíte sami. Jejich
společná příprava v organizačních týmech (třeba v návaznosti na další organizace) je
skvělou šancí něco se naučit. My jsme třeba sbírali hračky pro děti z dětských domovů,
bleskurychle uspořádali Sbírku na Kosovo, v září tradičně pořádáme hry soutěže a oheň
pro děti z města (na nábor pak přišlo kolem šedesáti zájemců – viz Skauting 38/2),
z našich cest po světě děláme série veřejných diaprojekcí, s okolními kmeny připravujeme ekologickou akci pro 300 dětí – Alko 99, velký ohlas vzbudila i výstava k deseti
letům od sametové revoluce a tak mohl bych pokračovat.
Díky těmto akcím se o nás ve městě ví, místní tisk o naší činnosti pravidelně informuje
a radnice nás stále více (nejen ﬁnančně) podporuje.

Bibelot
Nejen prací živ jest člověk. Nejsem biolog, ale slyšel jsem, že průměrná buňka v lidském
těle spotřebuje 60% z energie, kterou vyprodukuje, na to, aby sama přežila.
Na konci roku 97 přišel Filozof s návrhem vybudovat z nevyužívané klubovny za městem roverský klub pro naše pohodové akce. Místnost jsme vymalovali, sehnali pohodlný nábytek, vybavili kazeSákem, televizí, CDčkem, starším videem a centrálně ozvučili. Stavba pódia, vybavení čajovny, konečná výzdoba a zakrámování nutnými, milými
i zbytečnými věcmi zhruba po půl roce zakončilo budování.
Klub je využíván několikrát týdně na skautské akce, večerní posezení členů s přáteli
nebo jako studovna.

Společenství RaR na Pardubicku
V listopadu 98 jsme oslovili čerstvě obnovený kmen Pars z Pardubic a menší roverský
kmen Sevraz ze Sezemic k pravidelné spolupráci.
Živel byl v té době na okrese již známý a řada roverů každoročně jezdila na přeloučské srazy. Po schůzce vedoucích kmenů byl akceptován návrh na první společnou akci
v Bibelotu. Živel dále připravil kurz sebeobrany, 4. sraz R&R v Přelouči a Internetový
seminář. Pars uspořádal dvě výpravy do Teplických skal a Sevraz Noční orienSák.
Společným projektem bylo Alko. O podzimních prázdninách Živel uspořádal velkou
pětidenní akci – Pardubický MOOT, jehož se zúčastnilo přes šedesát (!) RaR z regionu,
kde ještě před rokem roverská činnost většinou skomírala.
Činnost se znovu zpestřila a komunikaci usnadňuje dvouměsíčník Blecha, kde má každý kmen vyhrazený prostor. Dále se přes čtyřicet lidí každý měsíc sejde na večírcích
v Bibelotu. Vznikla nová přátelství a partnerství.
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Z minulosti do budoucnosti
Za pět let fungování jsme uspořádali přes čtyři sta akcí a vydobyli si prestiž na středisku, okrese i ve městě. Přesto jsme se nevyhnuli problémům.
Kolem roku 1997 začala být problémem komunikace. To vyřešily informační Akcáky,
kde je termínová listina všech akcí s označením důležitosti. Některé jsou tzv. skoropovinné, jiné doporučené nebo zájmové.
V současnosti máme jedna třicet členů, což je příliš mnoho na jeden kolektiv. Proto byl
na posledním sněmu vytvořen družinový systém. Tři (15–16, 16–18 a 19–26 let) koedukované družiny začínají fungovat částečně samostatně a zajišSují téměř polovinu programu.
V družinách si každý také lépe vyzkouší přípravu programu pro vrstevníky, což by mělo
napomoci řešit i další problém s postupným předáváním vedení mladším.
Neskrývám, že jsem po pěti letech vedení kmene již v některých směrech vyčerpán
a že často nemám tolik nadšení, co jsem míval. Uvědomuji si však, že mně toho rovering
dal strašně moc a cítím, že i mí mladší přátelé to vnímají podobně. Proto vím, že po nás
budou pokračovat. Budou to dělat po svém a věřím, že dobře.
Ink
http://zivel.bbs.ﬁdo.cz

Všechno špatně, zpátky na stromy (foto Ink)
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Napište si vlastní knihu
Snad každý člověk roverského věku vyráží v létě s rancem do světa. Snad každý člověk
roverského věku se alespoň jednou pokusil psát si na svých cestách deník. A kolika
z nás se to podařilo? To je otázka… Ale nezoufejte a čtěte dál, mám pro vás jedno
řešení. Jak to děláme my na Vsetíně. Vezmu to po pořádku a pěkně ze široka.
V roce 1993 se uskutečnila první prázdninová akce vsetínských roverů s honosným
názvem EXPEDICE. Tehdy Dazul zburcoval půl Vsetína a půl republiky, aby se rozjel
poznávat krásy severských zemí.
Další rok se trošku uskrovnil a zamířil s dvaceti nadšenci vlakem na Ukrajinu po stopách Nikoly Šuhaje.
V roce 1995 se zrodil nápad projít Český les a pak jet na kolech podél Dunaje.
V létě následujícím chtěly naše romantické duše okusit něco z dobrodružství, které sliboval
Míla Nevrlý v Karpatských hrách. Vydali jsme se do rumunského Bihoru a na Vladeasu.
Mnozí zůstali věrní a vrátili se do Rumunska letos už po čtvrté. Po Trascau a Godeanu
jsme zamířili do pohoří Rodnei a Suhard.
To všechno sami znáte? Taky jste tam byli? A co vám z těch cest zbylo? Expediční tričko, pár fotek, kamínky, zápis v deníku? Tak to já mám v knihovně opravdové poklady –
expediční knihy.
Co to je, jak to vypadá a co je na tom tak úžasné?
Tak tedy: jde o útlé knížečky nejrůznějšího formátu, plné zážitků, vzpomínek, fotek,
obrázků a atmosféry proběhlých expedic....
Vrátím se na skok zpátky, k tomu, jak ty naše knížečky vznikaly.
Musím to přiznat. Z první expedice – Polar Flare – expediční kniha vzniknout měla,
ale nepovedlo se. Lidí bylo hodně, ale málokdo napsal, co slíbil.
Po ukrajinském putování se podařilo posbírat pár příspěvků, nakonec však vyšly pouze
v našem časopise.
První opravdová expediční kniha vyšla až po pěšo-cyklistické expedici v roce 1995. Při
dělbě práce před prázdninami jsem si její napsání vzala na starost. Shodou okolností
jsem však s ostatními neodjela. Na cestu jsem jim však přibalila kroužkový blok, ﬁxy
a několik obálek s dopisy ode mě. Duševně jsem je posilovala v jejich putování a připomínala jim psaní deníku. I podařilo se, a tak mohla být vydána knížčka s názvem
„Dopisy Jitmelce z RS expedice Anofeles“. Dokážete si snad představit, jakou jsem
měla radost. Bylo mi však jasné, že příští kniha by mohla být ještě lepší.
Po rumunských horách se opět nesl kroužkový blok s novými listy. Byla zvolena lepší strategie.
Každý měl zaznamenat jeden den putování a k tomu ještě napsat příspěvek jiného typu –
básničku, pocit apod. Expediční kniha „Munti 96“ tak byla mnohem objemnější a obsáhlejší.
Na dva roky jsem ze hry vypadla. Tradice se udržela a i v následujících dvou letech
knihy z expedic vyšly. Mám obě – „Osmnáct“ i „Gugu“.
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Letos nás bylo v Rumunsku pouze osm. Publikace s názvem „S Kukačkou ve větru“
byla hotová v rekordním čase již měsíc po expedici.
O expedičních knížkách jsem se zmínila jako o pokladech. Když si uprostřed břečkovité zimy zalezu pod peřinu a s knížkou v ruce se přenesu daleko, daleko… a je mi
báječně, nostalgicky, smutně. Prožívám znovu dny slunečné i deštivé, chvíle radostné
i ty, ve kterých mi bylo těžko. A těším se na léto a na další cestu.
Proto i vy, až budete zanedlouho se svým roverským kmenem plánovat prázdniny, nezapomínejte na příští zimu.

Jak u nás vzniká expediční kniha?
• Před akcí – když už je rozhodnuto, kdo, kdy a kam se pojede, vezme si jeden (spíš jedna) z účastníků na svá bedra vznik
expediční knihy. Je potřeba nabalit si do batohu dostatečné
množství papírů a propisek (takových, které se nerozpíjejí).
• Během akce – dotyčná zodpovědná osoba každý den přesvědčí jednoho z účastníků, že právě on tento den popíše nejlépe. Nejméně 8krát a až 10krát denně pak všem připomíná,
že by měli své záznamy odevzdávat, nebo se nezadržitelně blíží konec expedice. ZvlášS vhodné je to v době, kdy ležíme půl
dne v teplém spacáku ve stanu či salaši, protože venku se čerti žení nebo zkrátka prší. Dobrým místem je také zastávka či
nádraží, kde, zvláště v zemích námi navštěvovaných, strávíte
spoustu času. Poslední šancí je pak cesta domů. Velmi dobré
je mít člověka na zaznamenávání „střípků“, tj. nejrůznějších přežbleptů a chytrých vět,
kterým rozumějí jen účastníci expedice a při jejichž přečtení si dokonale vybavíte atmosféru okamžiku, kdy byla věta řečena.
• Po akci – dodatečně se vymáhají nenapsané příspěvky. Nečitelné klikyháky zručné
dívky (či chlapci) přepíší do počítačové podoby – Word 97, písmem Times New Roman,
velikost 12, odstavce oddělit pouze klávesou ENTER. Z nekonečného množství převážně automatových fotograﬁí vyberou
chlapci ty nejlepší a za pomoci scanneru je dostanou též do PC.
Tito nadšenci potom vysedávají po nocích u zářícího monitoru
a vše graﬁcky zpracovávají do formátu, který si vymysleli. Když
si myslí, že jsou u konce, zjistí, že to dělají špatně, případně
se zhroutí počítač a oni radostně začínají znovu.
• Kolem Vánoc slavíme narození expediční knihy. Každý účastník si ji za drobný peníz koupí a ještě zbude několik kusů pro
příznivce a sběratele.
Přeji hodně zábavy při tvoření vašich vlastních knih.
Jitmelka
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Ukázka
2. 8. 1999 (Bejba)
...V jednu hodinu jsme dobyli INEU (2259 m.n.m.). Výjimečně se roztáhla mlha. Byl
poměrně dobrý výhled. Viděli jsme pleso LALA MICA a část plesa LALA MARE.
Začali jsme sestupovat k výše jmenovaným plesům. Pes šel stále s námi. Sestoupili
jsme k rozcestí nad plesem MICA. Byl tam rumunský DĚDEK (pro ty, co nevědí, kdo
je DĚDEK: „DĚDEK je muž od padesátky nahoru, který se vyskytuje nad hranicí
kosodřeviny až do neomezené výše. Je nebezpečné se s ním pouštět do delších debat,
neboS je to zpravidla bývalý profesor. V žádném případě se ho nesnažte předběhnout“).
Měl u sebe dva vlčáky. Rusky nám začal popisovat cestu do sedla Rotunda. BuA přes
vrchol INEUT, nebo okolo ples. Rozhodli jsme se pro plesa. Chtěli jsme DĚDKOVI
nechat našeho psa, když už má dva. DĚDEK se zasmál, ukázal na psy a řekl: „Ti nie
moji.“ Zasmáli jsme se a pochopili, že psi tady běžně cestují po horách s turisty. Sešli
jsme k největšímu plesu LALA MARE (0,7 Ha) a udělali velkou pauzu...

Střípky
Bejba: „Když píšu tyto řádky, již nejsem mezi živými.“
Bejba v bývalém vojenském prostoru: „To by mě zajímalo, kolik ovcí tady za rok vybuchne.“
Fantík hodnotící jedno z rumunských nádraží: „To je hezké. To je jako vězení.“
(ukázky z expediční knihy S kukačkou ve větru)

Meditace
Pod pojmem meditace se rozumí mnoho
nejrůznějších metod a technik práce s myslí, při kterých se člověk zabývá svým vnitřním světem a snaží se dosáhnout nějakého
nového poznání. Snad ve všech kulturách
je nějaký způsob meditace znám, existují
meditace křesSanské, islámské, hinduistické a další. Každá meditace mívá nějaký předmět, objekt, ke kterému se upíná
pozornost meditujícího. Může to být myšlenka, stav mysli, proces dýchání, zvuk
nebo konkrétní věc, to se liší v různých
technikách.
Pokusím se popsat jednoduchou techniku
meditace, která vychází z buddhistického
pojetí. Principem je být plným svým vědo-
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mím, plnou svou všímavostí u toho, co se děje
teA a tady. Takže mohu meditovat při jídle,
kdy se soustředím skutečně jen na to, že teA
právě jím a nerozptylují se hovorem či čtením, mohu meditovat při chůzi, kdy vnímám
své kroky a v podstatě při jakékoli činnosti.
Sám jsem před 4 lety absolvoval desetidenní intenzivní kurz meditace, jejíž technika
vychází právě z buddhismu. Jedním ze způsobů, jak se naučit být u toho, co se děje právě teA a tady, je meditace všímavosti dechu.
Tady je její stručný popis.
1. Pohodlně se posaAte. Nezáleží na tom,
zda to bude na židli či na zemi. AS vás
netísní žádná část oděvu, opasek apod.
2. Udělejte vědomé rozhodnutí, že násle-
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dujících např. 20 minut budete vnímat jen
svůj dech. Dejte přes sebe dlaně do klína
a spojte oba palce na rukou. Uvědomte si
jejich dotyk, dotyk těla s podložkou.
3. Přesuňte svoji pozornost na břicho a prociSujte, jak se břišní stěna zvedá s každým nádechem a klesá s každým výdechem. Důležitý je právě tento fyzický prožitek. Jeho sledování doprovázejte vnitřním komentářem: „zvedání, zvedání, zvedání... klesání, klesání, klesání“ po celou
dobu trvání pohybu břišní stěny.
4. Zjistíte-li, že vaše pozornost někam
„ulétla“, třeba k nějakému zvuku, myšlence či tělesnému nepohodlí, v duchu
to komentujte jako: „porucha, porucha“
a přiveAte svoji pozornost opět k dechovému pohybu břišní stěny, který doprovázíte neustále vnitřním komentářem „zvedání, zvedání, klesání, klesání“.
5. Když se rozhodnete meditaci ukončit,
odpočítejte takto posledních deset dechů:
„zvedání, zvedání, deset, klesání, klesání,
devět, zvedání, zvedání osm...“.
6. Potom přeneste svoji pozornost k jednotlivým smyslům. Uvědomte si svůj dotyk
s podložkou, dotek spojených palců, uvědomte si, zda něco čicháte, jakou máte chuS
v ústech, co slyšíte za zvuky. Na závěr pomalu otevřete oči a podívejte se, co vidíte před
sebou a kolem sebe.
7. Pomalu se protáhněte a rozhýbejte, tím
je meditace u konce.
Meditace tohoto typu může být užitečná
pro každého, není vůbec podmínkou, aby
člověk byl vyznavačem určitého náboženství nebo ﬁlozoﬁe.
Přináší zlepšení koncentrace, uvolnění
a při častějším provádění i lepší porozumění svému tělu a snad i duši.

Existuje mnoho knih o mnoha různých
meditačních technikách, orientace je
obtížná. Z duchovna se stal bohužel pro
mnoho lidí dobrý kšeft. Výše zmíněnou
techniku podrobně zpracovanou můžete
najít v těchto knihách:
Mirko Frýba: Abhidhamma, základy
meditativní psychoterapie a psychohygieny, nakl. Stratos, Praha, 1991
Mahási Sayadó: Meditace všímavosti
a vzhledu, nakl. Stratos, Praha, 1993.
Obě knihy však jsou dosti obtížné na čtení,
proto je doporučuji jen vážnějším zájemcům. Navíc z knih se člověk těžko naučí
praxi, je lepší zkusit si to na vlastní kůži
na nějakém kurzu. Tady je však situace
ještě nepřehlednější než mezi knihami,
jsou kurzy dobré i špatné a bohužel musím
varovat: existují i kurzy a techniky, které
mohou být nebezpečné. BuA pro vlastní
zdraví či tím, že se můžete dostat do nějaké sekty. Zde je dobrá rada drahá, nejbezpečnější je sice nic nezkoušet, na druhou
stranu, kdo nic nezkusí, nic neprožije a nic
se nenaučí. Malá zkušenost: kurzy (i knihy), které slibují nejvíc, přinášejí obvykle
nejméně. Takže všem, kteří se sebou chtějí něco dělat, přeji, aby vybrali dobře.
Bohouš

(foto Quick)
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do čeho zobnout a do čeho raději ne
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Zákon o ochraně přírody
Čeho se zákon dotýká?
Zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny má za úkol starat se o celou přírodu (jak
ostatně naznačuje název), a proto se s jeho
paragrafy potkáváme všude možně, včetně míst, která už mohou být dotčena např.
zákony o lesích (289/95) nebo o vodách
(138/73). Podrobnější, ale důležité údaje
k některým ustanovením zákona 114/92
uvádí vyhláška MŽP 395/1992.
Ochrana přírody zavedená tímto zákonem
má dvě rozdílné podoby – obecná a zvláštní ochrana. Zákon také vymezuje působnost orgánů ochrany přírody. Vyhláška pak,
kromě zmíněných upřesnění k paragrafům,
obsahuje jako přílohy seznamy chráněných
území a chráněných rostlin a živočichů.

Obecná ochrana přírody
Obecná ochrana přírody je velmi důležitý
princip, který má ve své podstatě mnohem
širší působnost než tzv. ochrana zvláštní. Je
to taková ochrana, která se týká všech (proto obecná) volně žijících organismů, přírodních ekosystémů, ale i neživé přírody a krajiny. Jednotlivé paragrafy zákona říkají, jak
konkrétně je obecná ochrana prováděna.
Obecná ochrana rostlin a živočichů. Všechny
druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před
takovým zacházením, které by je mohlo ohrozit na životě, způsobit zánik populace (třeba
jen malé místní) nebo zničit jejich prostředí.
Nelze proto např. hromadně sbírat léčivé
rostliny na jednom místě ve velkém, rozorávat či vypalovat velké plochy trávy (je to
prostředí pro řadu bezobratlých) atd., ačkoli
se třeba jedná o druhy nechráněné a všude
hojné. Podotýkám jen, že podle zákona jsou
i houby rostlinami.
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Ochrana dřevin rostoucích mimo les.
Dřeviny, rostoucí osaměle, ve skupinkách
a také na území obcí (i na soukromých
pozemcích!) jsou chráněny před ničením
(tzn. nelze stromu oloupat kus kůry, aby
uschnul) a pečovat o ně musí vlastník.
Chci-li pokácet strom či prořezat křoví,
musím požádat příslušný orgán (nejčastěji
obecní úřad). Je-li to na mém vlastním
pozemku, týká se podání žádosti jen stromů od určité tloušky a keřů od určité plochy nahoru (popisuje to vyhláška 395/92).
Ochrana krajiny (přírodní park). Opatření
k ochraně krajiny jsou značně důležitá
zejména při umísSování staveb. Za účelem
ochrany krajiny však může orgán ochrany přírody (nejčastěji okresní úřad) vyhlásit přírodní park. Na tomto území, které
nesmí být jinak chráněno a které soustřeA
uje estetické, ale i přírodní hodnoty, může
vyhlašující orgán omezit rušivé činnosti.
Takováto omezení mohou být tedy v každém přírodním parku jiná, ale neměla by
moc omezovat běžné činnosti při pohybu
v přírodě, nebo jsou-li v přírodním parku
prvky hodné ochrany, měly by být prohlášeny za zvláště chráněné území.

Zvláštní ochrana přírody
Když víme, co je ochrana obecná, dojde
nám, že ochrana zvláštní se vztahuje
na určitá přesně deﬁnovaná území, rostlinné a živočišné druhy a také na jednotlivé stromy. Území se v podstatě rozlišují
podle toho, co chrání (NP a CHKO oproti tzv. maloplošným územím) a jak moc
je to významné. Také ochrana druhů je
odstupňována podle vzácnosti.
Národní park (NP). Za NP může být
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vyhlášeno rozsáhlejší území obsahující
převážně přirozené ekosystémy málo
ovlivněné člověkem. Ty jsou však velmi
vzácné, a proto NP představuje nejpřísnější územní ochranu. V NP se smí tábořit a rozdělávat oheň jen na vyhrazených
místech (v podstatě jen veřejná tábořiště). Pouze na vyhrazených místech se také
smí horolézt, jezdit na kolech mimo silnice a sjíždět řeky. S výjimkou lesních
plodů je zakázáno sbírat rostliny (znovu
připomínám i houby) a chytat živočichy.
Na území první zóny NP (ta je nejpřísněji
chráněna) se smíme pohybovat jen po značených cestách, přičemž hranice této zóny
musejí být v terénu vyznačeny, na cestách
jmenovitě cedulkami. NP máme u nás již
čtyři (Krkonoše, Šumava, Podyjí, České
Švýcarsko) a vyhlašují se zákonem. Každý
NP navíc má svůj návštěvní řád, který
uvádí podrobnější omezení a povinnosti.
Chráněná krajinná oblast (CHKO). Jedná
se taktéž o rozsáhlejší území, kde ovšem
není prvotní ochrana přírody jako tako-

vá, ale její soulad s hospodařením v krajině, která je ještě z hlediska přírodního
i kulturního zachovalá. Proto je jediným
význačnějším omezením na jejím území
zákaz táboření a rozdělávání ohňů mimo
vyhrazená místa. CHKO na našem území je 24 a uvažuje se o vyhlášení několika
dalších. Při vyhlášení CHKO mohou být
stanoveny další ochranné podmínky.
Národní přírodní rezervace (NPR). NPR
představuje ze všech čtyř druhů maloplošných území nejpřísnější stupeň ochrany.
Zaměřuje se totiž na ochranu nějakého
jedinečného ekosystému. Proto se mimo
vyhrazená místa nesmí tábořit, rozdělávat
oheň, vstupovat mimo vyznačené cesty, sbírat rostliny a živočichy a provozovat již zmíněné sporty, zkrátka podobně jako v NP.
Přírodní rezervace (PR). Název rezervace naznačuje, že i zde se chrání. Z obecných ochranných podmínek PR se na nás
vztahuje zákaz sběru rostlin a živočichů
kromě lesních plodů.
Národní přírodní památka (NPP). Je-li

Schladmingské
Alpy 1999
(foto Marek
Vaníček)
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místo ekosystému chráněn nějaký geologický útvar nebo naleziště chráněného druhu,
užívá se označení památka. Dá se snadno
usoudit, že v geologickém útvaru či nalezišti druhu je mnohem méně narušitelných
vazeb než v ekosystému, proto se zde uplatňuje mnohem méně omezení, která zákon
souhrnně nazývá zákaz poškozování.
Přírodní památka(PP) je tentýž prvek
jako NPP, ale opět s podřadnějším významem. Zde zákon už neuvádí vůbec žádné
ochranné podmínky.
Všechna chráněná území musí být na přístupových cestách označena státním znakem a názvem kategorie (u velkoplošných
i názvem území). Mimo přístupové cesty
jsou vyznačena maloplošná území a 1.
zóna NP. Dělá se to pomocí červených
pruhů (resp. kruhů) na stromech. Zevnitř
území je jeden pruh, zvenku dva. Při pohybu v terénu je to jediné vodítko, jak zjistit,
jestli už jsem v chráněném území.
Zvláště chráněné druhy. Chráněné druhy
živočichů a rostlin se podle stupně ohrožení rozčleňují na kriticky ohrožené, silně
ohrožené a ohrožené. Jejich seznam, spolu
se seznamem chráněných území, je přílohou k vyhlášce 395/92. Těmto druhům
se nesmí nijak ublížit, nelze je ani rušit nebo
ničit jejich prostředí. Rostlinou a živočichem
se rozumí všechny jejich vývojové části, tedy
např. i plody u rostlin nebo vejce živočichů.
Památné stromy. Jsou jimi významné
stromy či skupiny stromů. Pochopitelně
se nesmějí poškozovat a nesmí se narušovat jejich vývoj. Jsou označeny sloupkem
s malým státním znakem.

Některá další ustanovení
Přístup do krajiny. Tento paragraf nám
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dovoluje vstupovat na pozemky, které
nevlastní fyzické osoby (čili hlavně státní
a obecní pozemky), pokud budeme respektovat práva vlastníka. Neplatí to ovšem
pro zastavěné pozemky, dvory a zahrady.
Na pole a louky se smí jen tehdy, když
nemůžeme poničit porost nebo půdu (třeba vzrostlé obilí nebo pěstovanou píci).
Stráž přírody. Ta nás může, po předchozím prokázání se odznakem, legitimovat
nebo nám uložit pokutu do výše 5000 Kč.
Orgány ochrany přírody. Ty nás zajímají proto, že občas od nich potřebujeme nějaká povolení. Obecní úřad smí povolovat jen kácení
stromů, ostatní záležitosti příslušejí okresním
úřadům. Na území CHKO a NP je orgánem
ochrany přírody správa NP či CHKO.

Nějaké odkazy na internet
Texty právních předpisů o ochraně přírody
a ŽP naleznete na stránkách Ministerstva
životního prostředí - www.env.cz
Ze stránky Správy CHKO ČR se dozvíte
leccos o CHKO a dostanete se na jejich
stránky - www.schkocr.cz
Velmi bohatá je stránka o Biosférických
rezervacích - mab.kav.cas.cz
Tímto považuji kratičký výlet do zákonů
za uzavřený. Přiznávám naprosto upřímně, že než si pamatovat, co se kde smí či
nesmí, mi přijde jednodušší řídit se vlastním citem a úctou k přírodě...
Kukačka
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Jaro ve fraku
V dnešní uspěchané době nemáme moc příležitostí zastavit se a vychutnávat krásu
a poklidnou atmosféru mnoha různých událostí. Spěcháme, hlučíme a málo vnímáme to,
co se nám samo nabízí. Jdeme příliš po povrchu, protože v hloubce se nedá spěchat.
Jestliže hovořím o událostech, mám nyní na mysli prosté skutečnosti související s koloběhem přírody. Komu z nás dnes připadne nevšední, že zjara vykvetou bledule? A přessto je to okamžik, který se v roce uskuteční jen jednou, je prchavý, krátký a snad i proto nádherný. Zkrátka, je to okamžik hodný řádné oslavy. A zaslouží si oslavovat lépe
a plněji, než leccos jiné, nebo zde byl tisíce let před námi a bude snad i dlouho po nás.
Lidský život a jeho jubilea jsou ve srovnání s věčností přírody trapnou epizodou.
Pokuste se tedy najít v roce takový okamžik, který bude takto výlučný a krásný a pokuste se ho pěkně oslavit. Někde to bude kvetení bylin, jinde první listí na stromech či
přílet stěhovavých ptáků... Když však oslavujete, pak musíte být přímo tam, kde se událost děje – tedy v přírodě. Na každou pořádnou oslavu se také musíte slavnostně obléci, nebo se tak ve svátek činí. Možná, že si někdo bude ukazovat na čelo, až vás v obleku nebo v šatech potká kdesi v divočině, ale nic si z toho nedělejte. Člověk
čas od času potřebuje vybočit z vyjetých
kolejí. Obvykle se také ve slavnostních
chvílích připíjí. Vezměte s sebou sklínky a jistě najdete čistý potok nebo studánku, jejíž voda je chladivá a lahodná.
A vůbec, vnímejte po celou dobu přírodu všemi smysly. Poslouchejte zvuky
přírody, zjistíte, že jich jindy naprostou
většinu přeslechnete. I mokrý mech
a suchá tráva mají svou vůni. Přijdete
i na to, že nejen knedlíky živ jest člověk.
Ochutnejte trávu a mladé listí. Zjistíte,
že toho ještě hodně málo víte. K oslavám rovněž patří proslovy. NechS každý z hostí pronese krátkou oslavnou řeč,
jak je při přípitku zvykem.
Obřad oslavy můžete tedy spojit s celou
řadou cvičení a různých her. Domnívám
se, že by se mohla z takové akce vyvinout i kmenová tradice, dokážete-li vše
plně prožít. Zkuste to!
(foto Kaktus)
Hastrman, Liberec
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O mapách a tak
Lekce třetí
Povídali jsme si s panem Friesem, který provozuje internetový obchod s mapami, o jeho
zkušenostech. Debata se brzy zobecnila a on vyřkl myšlenku, která se mi zapsala
do paměti. „Nechápu, jak někdo může cestovat bez mapy. Já bych nesnesl pomyšlení,
že nevím, co je za kopcem.“ Pro ty, kteří chtějí vědět, co je za kopcem, je určen tento
díl naší cestovatelské rubriky.

V království map
Znáte to volání dálek! Doma je to už nesnesitelně stejné, vaši kamarádi si stejně jako
tažní ptáci štěbetají o dalekých krajích. Zkrátka, je čas zvednout kotvy. Nechám na vás,
zda si cíl své cesty vybíráte podle knížek z dětství, nabídky letenek „last minute“
nebo podle toho, kam jedou ostatní roveři. Všichni cestovatelé se nakonec sejdou
ve specializovaném obchodu s mapami.
S vládou jedné strany odvály doby, kdy
mapy zabíraly jeden malý stojan v knihkupectví. V takovém mapovém obchodě
objevíte místa, o kterých se vám ani nesnilo. Většinou nenajdete to, pro co jste přišli, ale spoustu jiných užitečných map.
Nyní vážně. Každý správný obchod s mapami vám nabídne automapy, které poslouží
k základní orientaci v zemi či regionu,
do které máte namířeno. Podrobnější mapy
si koupíte až na místě, i když i v Česku lze
sehnat neuvěřitelné. Našinci se zdá nepochopitelné, že si může koupit turistickou
mapu Lapchi Kangu. Ale mapy rumunských hor nebo Kavkazu nejsou k mání.
V Česku jsou běžně k sehnání turistické
mapy slovenských hor, rakouských a italských (nikoliv švýcarských) Alp. Musíme
mít na paměti, že kartograﬁcký standard
je v různých zemích různý. Proto buAte
shovívaví.
A kam tedy pro mapy? V Česku je stále
málo obchodů, které by si zasloužily označení „mapstór“. V Praze pátrejte v Kiwi,
Jungmannova 23 nebo v Prodejně map
(foto Aladin)
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ITM, Senovážné nám. 6 (www.mapvitm.cz), v centru Brna, Dvořákova ulice, je úžasný
obchod Geokart, menší mapová centra jsou v Plzni a Českých Budějovicích.
Začala konkurence. Bohužel? Pro internetové fanatiky můžeme doporučit stránku
http://mapy.atlas.cz.
Česko má snad nejhustší síS turistických značených cest na světě, tradice turistů v pumpkách a podkolenkách (i těch méně ortodoxních) je u nás ojediněle silná. Před listopadem
měla u nás monopol na turistické mapy Karitograﬁe Praha. Hned po revoluci se objevila edice map KČT na podkladu vojenských speciálek v měřítku 1:50 000 a milovníci
turistiky zajásali. Jsou však i druzí, kteří si stěžují, že je tu příliš neužitečných detailů.
Každý, kdo tyto mapy používá, může potvrdit, že zakreslená síS lesních cest má občas
daleko k realitě. VKÚ již vydal úplnou řadu, některé tituly v několika reedic ích.
V Kartograﬁi Praha proběhly v minulém roce velké změny, jak jste možná zaregistrovali v médiích. Turistické mapy 1:100 000 se vyprodávají. Má je nahradit plánovaná
ucelená řada „padesátek“, které mají velmi podobnou kartograﬁi jako jejich předchůdci
a vznikají ve spolupráci s nakladatelstvím Shocart. Na světě je již zhruba 15 nejžádanějších titulů.
Shocart vydávává cykloturistické mapy 1:75 000, které zatím na trhu chyběly. Komplet
tvoří mapa a knížečka, kterou Shocart nazývá hrdě průvodce. Je to jen seznam ubytování, cykloobchodů, zajímavostí a doporučené trasy (vhodné spíš pro rekreační cyklisty). Z vlastní zkušenosti musím varovat, že v mapách je mnoho věcných chyb, informace
v průvodci rychle stárnou. Dále Shocart tiskne vodácké mapy a kilometráže řek, zimní
mapy. Turistické mapy dále vydává Geodézie ČS (www.geodeziecz.cz), dříve ve spolupráci s Freytag & Berndt, připravuje edici Geobáze. Některé jejich mapy mají velmi
příznivý záběr (Máchův kraj).
Poučení na závěr? Map turisticky frekventovaných oblastí je široká nabídka. Můžete,
tedy lépe řečeno musíte, vybírat.
Aladin
příště: Průvodce průvodcem
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Děti volají: „Haló, haló.“
Máme tady jalo, jalo.
Na louce zas kvete tláva, v lese loste mech.
Do plasivek nekopeme, ty je taky nech.
Jdu si lesem na plocházku, a mám to lát velice.
Najdu vceli - us mne vezou, do nemocnice.
Z nemocnice do málnice, no, co se to stalo.
Děti, včely nedrážděte, užijte si Jaro.
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Jalo

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce

Řešení konﬂiktů jako klíč k dospělosti

KU

Knížka význačného skautského psychologa Jiřího Mrkvičky „Hovory s Tebou“,
kterou jsme s Mimim pro vás vybrali jako
vhodného průvodce na roverské stezce,
končí první polovinu kapitolkou nazvanou „Tanec na hrotu jehly“. Přímo se v ní
navazuje na to, o čem jsme spolu hovořili
minule: Jak – obrazně řečeno – nejen stát,
ale skutečně chodit na vlastních nohou.
Čili – jak přejít ze světa dětství do světa
dospělosti. Seberealizace a sebevýchova –
to byly klíčové pojmy. Spojovaly to, co jsme
tak či onak získali od druhých – a co z toho
uděláme my sami. Jiří Mrkvička na rozdíl od řady jiných autorů, jejichž knížky
vycházejí v hojných nákladech a mnohdy
ve velmi atraktivním provedení, to se svými čtenáři nejen myslí poctivě (vždy svou
knížku vlastně psal pro své dva dospívající syny, kteří jsou dnes skautskými vůdci
ve Slatiňanech u Chrudimi) – ale nemá ani
tendenci k povrchnosti a zjednodušování.
Jistě je to dáno jeho velmi dobrým vzděláním – ale – a to možná ještě více – jeho velmi bohatou praxí. Komunistický režim ho
totiž „uklidil“ jako praktického psychologa na psychiatrické oddělení nemocnice v Pardubicích. Jiří Mrkvička to „zhodnotil“ tím, že o člověku „ví své“ – zná
jeho světla i stíny. Vidí ho velmi realisticky. A to je pro nás nesmírně důležité. Protože jenom tak se můžeme
dotknout pravdy své situace –
i situace těch, na nichž nám
záleží. A tak nás upozorňuje na něco, co bychom
nikdy jako dospělí
lidé neměli přehlížet. Upozorňuje
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nás na nezrušitelný paradox lidské existence:
V jedné prastaré knize se praví: „Tedy
otevřeny jsou oči obou dvou – a poznali,
že jsou nazí.“ Člověk je bytost otevřených
očí a už je nemůže zavřít. ...člověk je schopen poznávat. Chce poznávat stále víc,
chce poznávat všechno, touží po vševědoucnosti. Ale zároveň tuší, že některé
důležité věci jeho poznání stále unikají.
Ocitá se v situacích, které mu odhalují,
že i sám sebe zná nedokonale: bývá zaskočen svými city, vášněmi, o kterých netušil, že jsou v něm skryty. Tím, že člověk
„prohlédl“, uviděl své možnosti. Chtěl by
je rázem všechny uskutečnit. Chtěl by mít
moc k jejich realizaci. Chtěl by víc: chtěl by
všemohoucnost. Ale zároveň pocítil svou
slabost. Poznal, že jenom málo z toho,
k čemu ho žene touha, se dá uskutečnit
v několika málo letech lidského života.
Poznal, že zvolí-li jednu možnost, ztrácí
druhou. To je všechno obsaženo v obraze,
že „člověk prohlédl a poznal svou nahotu“: poznal, že není chráněn živočišným
bezpečím vrozených instinktů. Jeho údělem se stala nejistota. Je to tvor, který
se ptá. Tedy tvor, který čeká odpověA, jíž
by se nejistota proměnila v jistotu. A přitom ví, že každá odpověA znamená pouze
novou otázku – a že tento rozhovor, tato
„hra na otázky a odpovědi“ bude pokračovat tak dlouho, pokud budou lidé. A tak
vidíš: být člověkem není lehké.
Na téma tohoto biblického obrazu o „lidské nahotě se navyprávělo kde co.
Většinou dosti ubohé bláboly. Tady jsme
Jiřím Mrkvičkou naopak přiváděni
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„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce
k původnímu smyslu: nejhlubší touhy naší
bytosti – touha po jistotě a touha po svobodě – jsou v rozporu. Alespoň v tomto
způsobu života, který žijeme na této zemi,
budeme stále hledat ten nejlepší poměr
mezi vlastní jistotou a svobodou, protože
velmi snadno lze získávat jistotu na úkor
svobody (krajní podobou tohoto pokusu
jsou všechny možné totality od despotické rodiny přes sekty až k politickým režimům), nebo naopak svobodu na úkor jistoty (to jsou naopak ony různé podoby
„nihilismu“, které končí šílenstvím nebo
nějakým druhem sebevraždy).
Pro hledání tohoto nejlepšího poměru
mezi dosažením jistoty i svobody byly
a jsou vymýšleny různé metody. Dnes jsou
u nás například v módě různé meditační
techniky, které k nám přišly z Východu
(pravda – mnohdy v „západním obalu“).
Rozhodně by bylo chybou na ně pohlížet

automaticky s despektem. Přesto bych
radil – v souhlasu s Jiřím Mrkvičkou –
začít sice méně efektně, ale o to přiměřeněji naší kultuře a civilizaci. A kde?
V řešení situací, kdy narazíme na překážku. Kdy – obrazně řečeno – „balvan trčí
v naší cestě a brání nám jít dál“. Co tedy
s tím?
Nejpřirozenější odpovědí na frustraci je
vztek. Chceme vzít překážku útokem
a vztek násobí naše síly. Přitom se navenek může vztek projevit různým způsobem. Někdy opravdu zaútočíme proti překážce pěstí – a občas dokonce prorazíme.
Jindy to je jenom útok „hlavou proti zdi“.
Někdy se spokojíme jenom slovním útokem – výsměchem, nějakým podtrhem –
ve vzteku se řekne ledacos. A někdy si
vztek vylijeme na něčem úplně jiném, než
je ta nešSastná překážka… Opakované
frustrace vyvolávající vztek, útok, agresi

Chvíle okouzlení (foto Aleš Adamec)
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mohou být terénem pro vznik chorobné
osobnosti. Člověk se tak už od dětství učí
reagovat jediným způsobem, totiž právě
vztekem. Agrese se stane pro něho jedinou použitelnou životní šablonou, rozvine se agresivita jako životní postoj při
řešení nesnází, vytvoří se agresivní povaha. A s ní i neschopnost řešit životní konﬂikty. Což je hrubý životní defekt, protože umění řešit konﬂikty patří k životnímu
mistrovství. Protože s tím, že se jim budeš
vyhýbat a všelijak je obcházet, se také
daleko nedostaneš. Tvá cesta bude křivolaká a tvé počínání krátkozraké: konﬂikt,
který jsi jakž takž obešel, se vzápětí vynoří
v nové podobě. Řekli jsme si přece, že člověk je bytost paradoxní, konﬂikty nutně
patří k jeho životu. A chceš-li se otevřít
životu, musíš se otevřít i jeho konﬂiktům.
Tenhle závěr byste si měli někam zapsat
„zlatým písmem“. Zvláště lidé, kteří se snaží o co nejlepší vztahy s druhými – a k nim
jistě patří i skauti – velmi často sdílejí předsudek, že konﬂikty samy o sobě jsou zlé.
Že něco takového mezi přátele „nepatří“.
„Kamarádi se přece nehádají.“ Jenomže
tohle je hluboké nepochopení naší situace (která je sama v sobě rozporná) a tedy
i toho, oč vlastně v konﬂiktech má a může
jít – o dospělý pokus s touto neodstranitelnou rozporností žít tak, abychom nejen
mohli jít dál, ale dokonce abychom mohli
jít dál s druhými.
VždyS mnohdy konﬂikty nevznikají kvůli
tomu, že na jedné straně stojí „dobro“
a na druhé „zlo“, nýbrž většinou proto,
že jsou pořádně „propletené“ – nebo – že je
nutno vybrat mezi různými, vesměs dobrými možnostmi, přičemž volbou jedné
zaniká možnost druhé. Jenomže – a prá-
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vě o to jde – aby se konﬂikty nezvrhávaly
ve zničující „hádku“. Pak je to skutečně
prohra všech zúčastněných. Tohle opravdu
přátelům nesvědčí. Jak tedy proplout tou
úzkou soutěskou mezi „zametáním problémů pod koberec“ a „seriálem zničujících hádek“?
Na čem záleží naše schopnost řešit konﬂikty? Něco z ní je vrozeno. Někdo už
je od přírody takový, že ho jen tak něco
nerozhází a hodně snese. Záleží totiž
na naší vitalitě, životní energii, na temperamentu. Také na naší životní zkušenosti
i na tom, zda jsme si vypracovali nějaké
techniky na řešení konﬂiktních situací.
A pochopitelně na naší rozumové výbavě
– totiž na tom, zda dokážeme situaci dobře celkově přehlédnout, odlišit podstatné
od nepodstatného – a zvolit vhodnou techniku řešení. Ale nakonec to nejdůležitější – to jsou vlastnosti charakterové, volní a ty, které vytvářejí naši sebekontrolu.
Protože není snadný recept. Ten jediný,
který znám, totiž zní: trpělivě, krok za krokem, aniž by ses spoléhal na nějaké zázračné prostředky, se dopracovávat stále hlubší jednoty své osobnosti, stále hlubší osobní integrity, celistvosti. Pak se totiž dokážeme v konﬂiktové situaci nasadit celou
osobností, dokážeme „do hry“ vstoupit
celí, a to i tehdy, když se rozhodneme pro
kompromis. Pak bude i náš kompromis
celým řešením a nezůstane jen známkou
váhání a polovičatosti.
Dobré, že? TeA to ještě začít také uplatňovat v praxi. Vy na to máte ještě čtyři,
pět – možná i šest desítek let k dispozici.
Já už jen jednu nebo dvě.
Edy

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce

Myšlenky
Karel Čapek (9. 1. 1890 – 25. 12. 1938)
povinnost
Jsou tedy dvě mocnosti v mravní oblasti:
„svědomí“, které mnohé nedovoluje,
a „povinnost“, která dovoluje, co nedovoluje svědomí; tím je vyplněna palčivá
mezera, kterou svědomí nechává ve světě
činů. Povinnost je mocné
a uklidňující slovo, jež uvádí
do světa pořádek.

neplodný
Plodné a kladné je věřit,
že můj náčelník má pravdu;
neplodné je domnívat se, že já
mám pravdu. NeboS skepse
je neplodná. Plodné je být
starostou v Hostivaři, ale
neplodné je hloubat o věčné
blaženosti; plodné je kandidovat na staré pravdy, ale neplodné je
vymýšlet nové; neboS hloubání je neplodné. Rovněž snění je neplodné, a v říši přírodní neplodné je kvést, ale plodné je trhat
ovoce.

vůle
Vezmi slovo „vůle“, přidruž k němu jiné
slovo, zatřepej obojím a pak ukaž: vznikne „Vůle k moci“, „Vůle k vítězství“, „Vůle
k dramatu“, „Vůle k víře“, vůle k čemu
chceš; v užaslém divákovi tím vyvoláš
dojem, že ta moc, ta vítězství, to drama,
ta víra je už skoro tady, téměř na dosah
ruky, že je to vykouzleno mocným zaklínadlem, které jsi pronesl. Zázračnost vůle
je ta, že nás vítězně přenáší přes citelné
nedostatky.

Bůh
Toto vymírající slovo nechalo své mocné
stopy ve dvou slovech, která budou aktuální i v časech sebenevěrečtějších. Vždy
budou lidé nebozí, to jest patrně zbavení
boha, dalecí od boha, a zase lidé bohatí,
kteří mají podle všeho – aspoň etymologicky – k bohu jaksi blízko.
Ovšem v té poetické době,
kdy se vyráběla slova, „bohatý“ člověk nebyl někdo, kdo
mnoho vydělává a utrácí,
nýbrž někdo, kdo mnoho užívá; kdo mnoho, velmi mnoho jí, má mnoho, velmi mnoho žen a dětí a sedě slavně
ve stanu kraluje stádům převelikým. Nikoliv majetek, ale
božské a slavné užívání věcí
vložili naši veselí předkové
do posvátného slova „bohatý“.

vlastnictví
Víte, kdo je nejbohatší? To se rozumí,
že milenci; ne však pro různé duševní
poklady a državy, nýbrž pro celou spoustu
hmotných věcí, které si beztrestně přisvojují. „Pamatuješ se, Pepo, na tu naši lavičku? Víš, tam v našem lese, co jsme tenkrát
šli?“ Těm nestydům stačí, aby tamtudy
jednou šli, a už je to jejich!
úryvky z knihy „V zajetí slov“
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Kouzlo lidové melodie

(foto A. Cuhrová)

Bylo to v létě na Novém Hrozenkově na Valašsku. Jakási příležitost přivedla mne a brattra Zeta k účasti na místní občanské slavnosti, završené hudbou místní cimbálovky
a zpěvem. Všiml jsem si, že Zet poslouchá velmi pozorně a se zjevným zaujetím; také
mne se postupně zmocňovalo kouzlo těch valašských melodií i půvab prostého hlasu
místní zpěvačky; podléhal jsem i náladě, vyvolané společným zpěvem přítomných.
O pár dní později jsem něco podobného zažil v Buchlovicích na jižní Moravě, tentokráte při hudbě jiné skupiny, se zpěvem lidových písní slováckých z okolí Uherského
Hradiště. V obou případech jsem cítil, že se mne dotýká něco ryzího – něco, co nenahradí sebeatraktivnější moderní písničky, kde cit – jde-li vůbec o skutečný cit – vyznívá
nepravdivě, povrchně, vyumělkovaně. A vycítil jsem z obou venkovských vystoupení
něco jako dech prapůvodní Moravy, pocit jejího života, její vůně.
A ptal jsem se v duchu, proč tolik dnešních „moderních“ lidí opovrhuje nebo dokonce
nesnáší tuto „venkovskou“ hudbu, proč stále víc mizí zpěv lidových a národních písní?
Snad nejblíže pravdě je toto vysvětlení: tak jako v Praze v minulém století se odrodilé
měšSanky styděly za češtinu, že je to už jen řeč služek a podomků, dnes také „moderní“ městští lidé se podvědomě stydí za svůj venkovský původ (všichni přece pocházíme
z venkova!) a tyto prosté, čisté, ale nemoderní melodie jim nastavují nežádoucí zrcadlo. V konfrontaci s jeho upřímností a ryzosti pociSují klamnost všech umělých hodnot
a měřítek, které nás inﬁkují, např. pochybné televizní seriály. Takto ovlivnění a stále víc
odnárodnělí lidé se vyhýbají takovému setkání s pravdou.
NeboS lidová píseň, lidová melodie i lidová řeč pravdivé jsou.
Ladislav Rusek – Šaman
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Znáte Idu Kelarovou?
V úvodním slově k desce „Staré cikánské písně“ Ida Kelarová píše: „Každý, kdo zpívá,
tvoří. Tvoří, protože písnička je sebevyjádření, hledání pravdivého hlasu v hloubi sebe
sama, zvláště u Romů. Měli bychom se proto učit chápat smysl jejich zpěvu..., abychom
také uměli vyzpívat své každodenní starosti či radosti. Tóny a rytmus, to je jen cesta,
aby člověk nezabloudil. Po ní můžeme jít pomalu nebo rychle, sejít kousek do trávy,
zastavit se podle své nálady, abychom se cítili dobře.“
Ida Kelarová je podle svých slov na přebalu posledního alba, které nahrála minulý rok
se skupinou Romano rat (Romská krev), „vyladěná“ a našla „pravdivý hlas v hloubi
sebe sama“. Zpívá a hraje na klavír výhradně romské písničky – staré lidové i současných romských autorů. „Po patnácti letech hledání své identity jsem se vrátila ke svým
kořenům.“
Tatínek Koloman Bitto byl Rom a pocházel z jižního Slovenska. „Měl krásné čisté romské srdce.“ A byl též všestranným muzikantem, jak se na lidového primáše patří. Podle
slov Idiny sestry Ivy Bittové celá rodina vždy žila hudbou. Byla to hlavně hudba lidová
– cikánská, moravská, slovenská i česká.
Je-li dnes Ida Kelarová „vyladěná“, tak předchozí čtyři desky musíme chápat jako proces vylaAování. Věřte, že stejně zajímavě zní Ida Kelarová ladící a hledající.
Po první komornější a studiové desce „Můj domov je, kde jsem já“, kde zazní jediná
původní píseň z celé dosavadní autorčiny diskograﬁe – „Jsem lehká“, pořádá a natáčí tři
pražské koncerty se svými zpívajícími a hrajícími hosty. První se uskutečnil 8. 4. 1997 v
kostele sv. Šimona a Judy v Praze. „Sbor nastudoval přes 30 písní různých etnických
kultur, kde se každá sólistka podílela na pedagogické činnosti v oblasti zpěvu. Zpívalo
se 10 hodin denně. Písně byly nastudovány v devíti naprosto odlišných jazycích, poetikách a rytmech.“ Podobnou atmosféru má i třetí z těchto velkých a nahraných koncertů, nazvaný „Na koštěti do nebe“. Účinkovaly pouze sólistky české a romské, kumštýřky různých hudebních žánrů a zpěvu. Často se tak představily v pro sebe netradičních rolích. Na desce jsou zaznamenány výstupy Věry Bílé, Ivy Bittové, Jany Koubkové,
Zuzany Lapčíkové, Vlasty Průchové, Věry Špinarové a Idy Kelarové.
Druhá živá nahrávka z Paláce Akropolis „Staré cikánské písně“ má k poslední desce
nejblíže. Obě spojuje romská lidová píseň. „Romský folklór je živý!“, říká Ida Kelarová.
I v Akropoli, jako na koncertě v kostele sv. Šimona a Judy, účinkoval mezinárodní ženský sbor Bogoro, Věra Bílá a Kale, jako zvláštní host houslista Karel Giňa.
Vyberte si jakoukoliv desku Idy Kelarové a jistě Vás naladí a ohromí síla její osobnosti.
Nemusí být vidět a slyšet, ale je za vší tou opravdovou muzikou cítit!
„Kdo zpívá ze srdce každou notu…, najde v sobě velkou lásku. Zpíváme a hrajeme naše
písně pro všechny a hlavně bez rozdílu barvy pleti. Hudba nás spojila.“ Ida Kelarová
„Toto CD věnujeme všem těm, kteří hledají cestu k sobě.“ Romano rat
Jack
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chronologický seznam desek Idy Kelarové:
Můj domov je, kde jsem já
Ida Kelarová a hosté
Staré cikánské písně
Na koštěti do nebe
Ida Kelarová & Romano rat

Jsem lehká (Ida Kelarová, Vladimír
Václavek)
Já ve dne v noci zpívám, má loutno sladce hrej
Jsem lehká, nezapírám, lásku mám na prodej
Jsem ledová i žhavá, i něžná umím být
Mdlá, opojená, dravá, jak Pán můj chce mě mít
Jsem ledová i žhavá, i něžná umím být
Mdlá, opojená, dravá, jak Pán můj chce mě mít
Jsem ledová i žhavá, i něžná umím být
Mdlá, opojená, dravá, jak Pán můj chce mě mít
Jsem ledová i žhavá, i něžná umím být
Mdlá, opojená, dravá, jak Pán můj chce mě mít

Praha s titulem
Již téměř dva měsíce se může naše hlavní město pyšnit titulem „Evropské město kultury
roku 2000“. Není ovšem samo, společně s Prahou udělila Rada ministrů kultury Evropské
unie tuto výsadu dalším osmi evropským městům – Avignon (Francie), Bergen (Norsko),
Bologna (Itálie), Brusel (Belgie), Helsinky (Finsko), Krakow (Polsko), Reykjavik (Island),
Santiago de Compostela (Španělsko). Každé z nich navíc dostalo do vínku i tématické
zaměření celoročního programu. Za myšlením a spiritualitou tak například můžete vyrazit do polského Krakowa, příroda je poselstvím Reykjaviku a vědeckotechnický pokrok
Helsinek. Kulturní dědictví – to je pro tento rok hlavní specializace české „matky stověžaté“. Praha se tak na dvanáct měsíců může stát skutečnou kulturní metropolí Evropy.
Co má tedy očekávat našinec, který tu a tam zaběhne za kulturou? Ocituji pár slov
z materiálu našich pořadatelů: „Základním principem projektu je prezentace města
jako města kultury, historie a vzdělání, ale také jako hospodářského a ﬁnančního centra České republiky, připraveného pokračovat v trendu stát se plně i centrem evropským.
K tomu jsou určeny akce a projekty, realizované v hlavním městě, i akce, koncipované
ve spolupráci s osmi vybranými evropskými městy. Praze a české kultuře se tak dostane
možnosti představit se komplexně prostřednictvím mimořádné celoroční kulturní aktivity, probíhající v kontextu integrující se Evropy.“
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Zde je třeba dodat i to, že Praze a Krakowu se skutečně dostalo zvláštního ocenění.
Jsou totiž prvními „Evropskými městy kultury“ z nečlenských zemí Evropské unie.
Kulturní program ovšem nevypukl s prvními vteřinami nového roku, ale započal již v průběhu září, kdy mohli návštěvníci Královské zahrady na Pražském hradě obdivovat svítící
skleněný krystal KIDE a též se mohli prostřednictvím moderní technologie a televizní
obrazovky podívat na obdobné krystaly v ostatních osmi Evropských městech kultury.
V současnosti probíhá v Praze v rámci projektu několik velkých výstav. První z nich –
„Zrození metropole“ v Obecním domě není věnována pouze Praze a její architektuře,
ale zabývá se i ostatními evropskými metropolemi. Zhlédnout můžete architektonické
studie a plány, na jejichž základě vznikala současná tvář měst, trojrozměrné modely,
autentické fotograﬁe a dobové ﬁlmy.
Expozice „Příběhy Jiřího Koláře“ ve Veletržním paláci představuje výtvarné dílo bezesporu jednoho z největších českých umělců tohoto století. Kolář přitom není znám
jen svými kolážemi, rolážemi, muchlážemi, které jej proslavily po celém světě, ale je
též výtečným básníkem. Výstava by neměla uniknout vaší pozornosti třeba už proto,
že Kolářovu výtvarnou techniku může skutečně každý vyzkoušet doma na kuchyňském
stole nebo na šicím stroji.
Mimi

Vyzkoušejte:
Praha mizerná (televizní dokumenty) - každé úterý na ČT 2 až do 28. 3. 2000
Zrození metropole 1890 – 1937 (výstava) - v Obecním domě až do 1. 3. 2000
Příběhy Jiřího Koláře (výstava) - ve Veletržním paláci až do 15. 3 .2000
Akce, slovo, pohyb, prostor (výstava) - v Městské knihovně až do 26. 3. 2000

Malostranské
sřechy
(foto Blanka
Radiměřská - Eida)
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Víte, co je to...
Idea časopisu vznikla na Ústavu etnologie
na FFUK, když se někteří studenti rozhodli vytvořit diskusní fórum, kde by si lidé
vyměňovali rozmanité názory na antropologická témata.
Česká etnologie, která se v dřívějších
letech zabývala především zkoumáním
zvláštností „českého lidu“, trpí dodnes
padesátiletou mezerou ve vědeckém vývoji. Vzpamatovat se může jen pokud
se začne trochu rozhlížet kolem sebe.
Antropologie zakotvená v západní vědecké tradici je sjednocující společenskou
vědou, která je schopná účinně zkoumat
současnost. Tématem antropologova
výzkumu může být jak „exotický domorodec“, tak i vy nebo váš soused, zajímat
jej mohou speciﬁ ka náboženských hnutí,
příčiny etnických konﬂ iktů, projevy nacionalismu, procesy migrace či globalizace, i pouhý rozhovor, který se odehrál
mezi lidmi stejné či odlišné kultury.
Antropolog se snaží vnímat nesamozřejmost lidského konání a rozluštit jeho
zakódované významy.
Svůj první řádný ročník zahájilo Cargo,
Časopis pro kulturní/sociální antropologii
v roce 1999, vychází čtyřikrát ročně.
Cargo je k dostání v Praze v knihkupectvích Fišer, na Ústavu etnologie v Celetné
20, dále v Plzni, v Brně a v Bratislavě
na vysokoškolské půdě a je možné si ho
také předplatit.
Kontakt: cargocas@email.cz nebo
V domcích 3/27, Praha 6, 162 00
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... antropologie? Čím se zabývá etnolog?
Pokud ne či pokud jen mlhavě tušíte, tak
právě pro vás jsou určeny tyto řádky. I ti, co
odpovědi na obě otázky znají, však nepřijdou zkrátka. Přinášíme krátkou a zajímavou ukázku z časopisu Cargo, vydávaného
studenty – našimi vrstevníky na Filozoﬁcké
fakultě UK.
Pokusme se při našich cestách podívat
na okolí očima antropologa. Zjistíme,
že svět a lidé jsou ještě barevnější, než
jsme si až doposud mysleli.

Etnologem na Balkáně
K pohybu v místní společnosti musí badatel jako cizinec hrát určitou roli, společností přijatou, musí být „čitelný“, jinak
může vzbudit širokou nedůvěru, nebo být
přijat jen úzkou částí společnosti. V úvahu
v zásadě přicházejí dvě role: novinář nebo
etnograf.
Není jistě potřeba zdůrazňovat, že předpokladem úspěšného výzkumu je zvládnutí
alespoň základů jazyka (na škodu není naučit se také pár ustálených frází). V mém případě šlo celkem pochopitelně o srbochorvatštinu, jíž se lze bez problémů domluvit
i ve Slovinsku, vcelku úspěšně i v Makedonii
a do značné míry i mezi Albánci.
Seznámil jsem se s jednou dobrou ženou,
postarší a bezdětnou poloviční Češkou, s níž
jsem se sblížil a z jejíhož bytu v středobosenské Zenici se časem stala jedna z mých pobytových základen. Začal jsem jí říkat „teta“
a ona mne podle tiché dohody začala označovat za svého vzdáleného příbuzného.
V myšlení domorodců pojmy „Čech“,
„Česko“ s pojmy „Pražan“ a „Praha“ v pod-
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statě splývaly (stejně jako stereotypní obrázky typu: Česko/Československo byla vždy
rozvinutá, průmyslová země, „Zlatá Praha“ – nejkrásnější město Evropy... atd.), byl
jsem tedy od počátku čitelný, zařaditelný.
Není obvyklým zvykem jít si s dívkou, přítelem nebo partou někam sednout a strávit
tam celý večer. Běžné je za večer vystřídat – podle velikosti města – několik kaváren
a barů (aniž je nutné něco vypít)...
Pozor při placení – platit odděleně vlastní účet není běžné. Už při objednávání je typické
objednávání v rundách (každému, co kdo chce), pokud si ke stolu přisedne někdo další,
někdo z přísedících se ho zeptá: „Co si dáš?“ a objedná mu. Platí se hned číšníkovi.
Tamější lidé obecně mají silně rozvinutou schopnost udržovat si přehled o tom, kolikrát
zhruba byli kým pozváni a kolikrát sami zvali, a poněvadž se každý den mnoho lidí
setká, sedne, něco vypije s mnoha jinými lidmi, udržuje se i obecné povědomí o tom,
kdo hostí a kdo ne.
Sociální rozčlenění prostoru před domem odráží strukturu společnosti: nejblíže ke vchodu (většinou na schodech) sedí muži, povídají a občas hrají společenské hry (třeba pantomimu – hádání názvů ﬁlmů či knih). Na trávníku nebo plácku před domem řádí menší děti, větší děti se točí blíže k sedícím mužům. Ženy se vyklánějí z oken a komunikují
se svými protějšky, volají z balkónu na balkón, anebo si telefonují a referují o tom, co
se právě u nich děje.
Běžnému chodu domácnosti jsem se přizpůsobil snadno. Potíže nastaly, když jsem chtěl
například umýt nádobí nebo vyluxovat. Tyto činnosti jsou dosud nejčastěji chápány jako
striktně ženská práce. Nakonec jsme tento bod vyřešili dohodou: směl jsem mýt nádobí
i luxovat (tetička rychle přišla na to, že to vůbec není špatné), ne však před cizími (tetičku by ostatní pomluvily, že je líná a nechává za sebe pracovat – považte! – chlapa).
Za války, ale často i v mírových podmínkách jsou určité oblasti ovládány místními bossy; to se týkalo a týká především Bosny a Hercegoviny a Chorvatska. Za války to obvykle byli vojenští velitelé. Seznámení nemusí být těžké, poněvadž jde často o osoby, kterým
novinářův zájem lichotí. Jde o formu moci, která má na Balkáně hluboké kořeny, a co
je podstatné, vyznačuje se v jistých ohledech značnou ﬂexibilitou: za války jsem několikrát překročil frontu tím, že si mne místní bossové (nikoli osobně, ale prostřednictvím jejich ozbrojené složky) navzájem předali, přestože reprezentovali strany navzájem
nepřátelské; převzetím druhý z nich přebíral závazek ochrany od toho, ke kterému jste
se uchýlili dříve. Jednou jsem naopak toto zanedbal a právě na pomyslné hranici jsem
byl okraden o všechny věci.
...na závěr přidám něco pro odlehčení: vězte, že Čecha poznati podle vztahu k pivu.
Jednou jsem kdesi uprostřed Bosny řešil nějakou záležitost na místí policii. Než přišel
velitel, nabídli mi pivo, ostatní policisté si otevřeli také každý po lahvi, povídali jsme,
dorazil velitel: „Kde je ten cizinec?“ Pozval mne kývnutím k sobě, já automaticky sáhl
po nedopité láhvi. „Čech, že jo?“ reagoval velitel.
Filip Tesař (Cargo 1/1999, výběr)
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Přítel pilot
Snad mi mělo být varováním už jeho křestní jméno. Wolf. Ne, nebyla to zkratka onoho
známého jména Wolfgang, jímž bývá od dob Johanna Wolfganga Goetheho v zemi, kde
žiji, pokřtěno mnoho chlapců. Ne Wolfgang, ale zkrátka Wolf. Jakoby v tom vlčím jménu byla soustředěna veškerá dravost a bezohlednost šelmy, která je vlastně jinak docela
sympatická. Ale taková úvaha je samozřejmě nesmyslná a nevede k ničemu. A tak tedy
od začátku.
Nejdřív jsme se vlastně seznámili s jeho ženou. Milá, inteligentní, vzdělaná. Bylo to
v kurzu španělštiny. V létě jsme pak jeli do Španělska. Trochu jsme váhali, zda opravdu využít pozvání a zastavit se při té příležitosti u nich na lodi, ale pak jsme přece
jen odbočili a zajeli do přístavu Empuria Brava, kde měla být jejich jachta. Byla tam
opravdu. Ta největší a nejpřepychovější v celém přístavu. Kotvila tam jako královna
a také se tak jmenovala. Queen. Strávili jsme pak na ní nádherných čtrnáct dní, brázdili Středomořím a měli pocit nekonečné svobody. Hostitelé výborní. Rozuměli jsme
si velmi dobře a porozuměly si kupodivu i naše děti, takže vládla všeobecná shoda.
Stát na kapitánském můstku a smět aspoň na chvíli ovládat supermoderní řízení bylo
požitkem, o jakém se mi v mých skautských dobách při sjíždění českých řek na pramici
ani nesnilo. Wolf byl příjemný společník, i když na můj vkus trochu moc suverénní
a chvástavý. Ale má na to právo, myslel jsem si. Kdo se svým vlastním přičiněním zmůže na takovou jachtu, ten může být právem hrdý. Nic mu nespadlo zadarmo do klína.
Neměl bohaté příbuzné, nedědil. Začal u benzínové pumpy, tu si později najal, pak si
půjčil na pilotní kurz, absolvoval ho v USA, nějakou dobu létal pro jednu americkou linku, později se osamostatnil a založil sám malou leteckou společnost pro nákladní přepravu. Obdivuhodné. Přesto mi trochu vrtalo hlavou, jak je možné dopracovat se takovou činností tak velkého jmění.
Spřátelili jsme se. Podnikali jsme leccos společně, často jsme se navštěvovali. A ještě
častěji se stýkaly naše ženy, naše děti. Wolf měl velkou zálibu ve zbraních. S potěšením mi jednou předváděl svou sbírku pistolí. Ačkoliv jsem na vojně zpravidla vyhrával
všechny soutěže ve střelbě, odmítl jsem střílet z jeho pistolí. Zklamal jsem ho, když
viděl, že nemám zbraně vůbec rád. Jindy se pochlubil tím, že „byl v novinách“. Dal
mi číst starší výstřižky ze Sternu, kde o něm psali v souvislosti s nějakými pokoutnými
obchody se zbraněmi. A o něco později, když Idi Amin hromadně masakroval nepohodlné obyvatele své země, byla to Wolfova letecká společnost, která k tomu potřebné
zbraně přepravovala. Dodával zbraně Izraelcům i Arabům. Netrápilo ho svědomí. Často
pilotoval sám. Miloval vzrušení rizika. Ale ještě častěji nechal létat za sebe. Když jednou jeho Boeing plný zbraní musel nouzově přistát v Athénách a jeho posádka byla
odsouzena k několika letům těžkého žaláře – Wolf sám u toho nebyl – mysleli všichni,
že to je Wolfův konec. Ale nebyl. Proplul šikovně džunglí paragrafů a jeho hlavní starostí bylo sehnat pár milionů do té doby, než se vrátí jeho lidé z athénského vězení,
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aby je mohl náležitě odškodnit. Byl přesvědčen – a asi to dobře věděl – že by mu
jinak šlo o život. Milióny sehnal, své kumpány uchlácholil a odškodnil. A pak se mu
povedl opravdu husarský kousek. Přes svoji leteckou společnost zakoupil Airbus, tehdy
jedno z nejmodernějších letadel, skrz na skrz vybavené nejnovější automatickou technikou, která byla ovšem přísně tajená. Byl to malý div technického pokroku, o který
se velmi zajímali Rusové. A Wolfovi se podařilo nemožné. Oklikami prodal letadlo
do Sovětského svazu. Byl z toho velký poprask, ale Wolf se z toho zase nějak vymotal.
A zbohatl natolik, že už nikdy v životě nemusí nic dělat. Pokud vím, je znovu ženat a žije
luxusním životem veskrze spokojeného otce veskrze spořádané rodiny. Ale to trochu
předbíhám. VraSme se o něco zpět.
Ty poslední vylíčené události neznám přímo, ale jenom z poslechu anebo z tisku. V době
řádění Idi Amina v Ugandě, o němž jsem se zmínil výše, jsme se s Wolfem často nepohodli. Jak můžeš dodávat zbraně do zemí, kde řádí občanská válka, kde vládne teror
a násilí? Jenom se smál mému rozhořčení. Když tam s nimi nepoletím já, poletí tam
jiný. Tak proč ne já? Že se lidé navzájem zabíjejí? To dělali přece vždycky a budou to
dělat dál. Bez ohledu na to, jestli jim já dodám zbraně nebo ne.
Samozřejmě jsem nebyl schopen ho
ovlivnit. Mohl jsem z toho všeho
vyvodit nejvýš důsledky sám pro
sebe. Přece se nemohu přátelit s takovým člověkem! Můj vlastní morální
kodex obsahoval určité principy, které jsem nikdy neporušil. Jedním
z nich bylo například nevstoupit
nikdy do té jediné strany, co u nás
po čtyřicet let vládla – a tuto zásadu
jsem navzdory několika naléhavým
„pozváním“ dokázal dodržet. Trpěl
jsem výčitkami svědomí, když jsem
pracoval dva měsíce u vysokých pecí,
kde se tavil hliník pro válečná letadla. Hnusil jsem se sám sobě, když
jsem musel šaškovat na vojně u tankistů a o moc lepší to nebylo ani
později u černých „pétépáků“, když
nám dali stavět raketové základny.
Nemohu se tedy stýkat s člověkem,
který vydatně napomáhá vzájemnému vybíjení lidstva. Jaký je to para- M. C. Escher (1898 - 1972) Ilustrace z Milanovi
dox, sedět tu s ním, vyprávět si o moři
knihy „Cestou za uměním“ z edice Letokruhy
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a o lodích, popíjet přátelsky z jedné láhve – a přitom vědět, že možná právě v tom samém
okamžiku letí jeho letadlo se smrtonosným nákladem do nějaké vzdálené země...
Ale řekněte příjemnému a sympatickému člověku, který pro vás osobně udělal jen dobré a s nímž vás pojí přátelská pouta, řekněte mu jednoduše – jsi hovado, nechci s tebou
nic mít. Dostanete se do rozporu sami se sebou. Asi se budete dlouho rozmýšlet, dlouho váhat. Jen s námahou budete sbírat sílu k rozhodným slovům.
Po dlouhém váhání jsem byl konečně tak daleko. Ano. Rozejdu se s ním. A taky jsme
se rozešli. Ale vůbec ne tak, jak jsem si to představoval. Ne, nevmetl jsem mu do tváře
své rozhořčení, jak by se to asi odehrálo v každém správném románu. Vůbec jsem
se nedostal k tomu, abych mu znovu udělal morální kázání a nekompromisně ho postavil před své rozhodnutí. Ne, odehrálo se to všechno úplně jinak. Rozešel se se svojí
ženou a protože jsme se s ní a jejich dětmi stýkali víc než s ním, řekli jsme mu prostě
aS se nezlobí, ale že zůstaneme v kontaktu s jeho bývalou rodinou a nikoli s ním. Tak
prosté to bylo.
Přesto se dodnes stydím. Zachoval jsem se zbaběle. Vyčítám si, že jsem tak lacino využil okolností a porušil své principy. Ale pak zase ve mně vrtá červík pochybnosti. Čím
se vlastně vyznačuje přátelství? Mimo jiné přece tím, že bereme přátele tak, jak jsou,
tedy i s jejich chybami. Zachoval jsem se tedy správně? Nevím. Dodnes jsem nebyl schopen dát si na tuhle otázku uspokojivou odpověA. A obávám se, že tu odpověA nenajdu
nikdy.
Milan (převzato z časopisu RBR Banana Times)

Betlémské světlo
Je třiadvacátého, den před Vánocemi. Před chvílí jsem trochu brnkal na kytaru, louskal
v novém Kmeni a mám strašnou chuS něco napsat. Přede mnou hoří Betlémské světlo,
maličký, mihotající se plamínek, který u mnohých lidí vzbudí jen letmý, nechápající
úsměv, pro některé však je darem, vzpomínkou, pozastavením...
Včera jsme s ním byli v domově důchodců. Tekly slzy, chvíle dojetí – tak i k „nim“ dorazily Vánoce... Dnes, už za šera, jsem se vracel z mé služby na nádraží, kde světlo hoří.
Vzal jsem to přes naše oldskauty a mé přátele. Bylo šero, sníh křupal, krásná zima. Měl
jsem krásný pocit z toho, že jsem dnešní den přispěl k vánoční pohodě, udělal „obyčejnou“ radost několika mně neznámým lidem, jejich rodinám a dětem... Těm, kteří ještě
dokáží mít radost z toho mihotajícího se plaménku z Betléma.
Tesák (RK Rodruzel, stř. Javor, Česká Třebová)
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Smrt?

Je neděle 30. listopadu, dva dny před
svátkem Dušiček, a náš dívčí RS kmen
Bludička z České Lípy se sešel k další akci
pod heslem „Služba“. Ani si neuvědomujeme, jaké máme štěstí, že neprší. Na konec
října je až překvapivě teplo a bezvětří.
V klubovně dáváme dohromady, co kdo
přinesl – několik krabiček svíček, zápalky, špejle, nůž... Velkou svíčku, tu, co
s námi prožila spoustu tichých chvilek
na letošním táboře, dáváme doprostřed
stolu. Zatahujeme závěsy – venku je sice už
tma, ale pouliční osvětlení by mohlo rušit.
Při světle skromného plamínku posloucháme příběh Viki – dívenky, která zvítězila,
přestože zemřela. Potom potichu odcházíme z klubovny, jdeme na hřbitov. Postupně
zapalujeme malé světélko na každém hrobě, aby i těm zemřelým, kteří už na světě

Světlá hora (foto B. Radiměřská - Eida)

nikoho nemají nebo na které živí zapomněli, svítila aspoň chviličku „jejich“ svíčka. Trvá to dost dlouho, ale když je hotovo,
je to něco nádherného. Držíme se za ruce
a potichu broukáme Večerku. Během rozsvěcování a roznášení světélek jsme měli
spoustu času na přemýšlení. TeA se vracíme do klubovny. Nálada není stísněná
nebo depresivní, jen taková..., taková přemýšlivá. Za svitu svíčky posloucháme otázky, které se ptají po dojmech, pocitech,
prožitcích, myšlenkách, které nám běhaly
hlavou v uplynulých minutách. Máme čas
na uvažování, snažíme se své úvahy zachytit na papír. Shodujeme se na tom, že jsme
dnes prožily něco neobvyklého a krásného. Chcete-li, můžete si některá z těch
svědectví přímých účastníků přečíst.
Lidé se narodí a ostatní mají radost, že se jim
narodil někdo další, blízký, někdo, koho
můžou mít rádi, s kým se můžou radovat,
veselit, ale s kým mohou procházet i svými
smutky. Máme blízké lidi, které máme rádi
a pokud oni nám odejdou, jsme z toho smutní, protože už nemáme s kým se bavit, smát
se... Proč lidé odcházejí, když je má někdo
rád? Když žijí pro někoho, když jsou milováni, když milují? Narodili jsme se pro tento
svět a pro někoho, s kým prožijeme ten svůj
život. A on? On se také narodil, buA pro nás,
anebo pro někoho jiného. Když se narodí
nový člověk, pláče. Žijme tak, aby, až budeme odcházet, všichni plakali. Protože když
pláčou, jsou smutní, že jim odchází někdo
milovaný. Kdyby neplakali a nebyli smutní
z toho, že odcházíš, nedal jsi jim to, pro
co jsi tu byl. Lásku, porozumění, přátelství,
shovívavost, nebyl jsi pro ně tím nejdražším,

47

nové jarní písně
čili tvorba čtenářů
co měli... Když někdo zemře, mnoho lidí je
smutných, oni si nezaslouží být smutní, ale
on si také nezaslouží být mrtvý. Proč musel
zemřít? Proč, když tu má nás? Proč nás tu
zanechal? Proč, vždyS my jsme ho měli rádi?
Proč? Proč? Proč?
Koňáli, 15 let
O čem jsem přemýšlela? Třeba o tom,
proč ti lidé vlastně umřeli, jestli byli staří
a nemocní nebo je něco v životě potkalo
špatného a oni si proto vzali svůj život.
A kdybych já umřela, jestli by si někdo
na mě vzpomněl... Loni, když jsem jela
s našima na hřbitov, tak tam byli mladí
lidé a dávali na hrob věnec a ten hoch
říkal, aby už šla, že je mu zima. Nevím,
jestli přemýšlel o tom, že až on umře,
možná tohle někdo řekne u jeho hrobu.
Vzpomínala jsem na dědu a na tetu, co mi
umřeli, i na souseda, co zemřel před dvěma lety. Vzpomínala jsem taky na malého
Vendu, vlče z našeho oddílu. Tak malý a už
si nemůže užívat života jako my, nemůže
se radovat z toho, co měl rád a co ho
bavilo. Pokaždé, když jsem dávala na hrob
svíčku, šel mi mráz po zádech. Přála jsem
těm mrtvým, aS spí v pokoji. Jenom Bůh ví,
jak to všechno dopadne. Myslím si, že to,
co jsme udělaly, bylo správné. Že si zaslouží i ostatní, kteří neměli zapálenou svíčku
nebo ti, kteří tam neměli ani věneček, mít
svoje světýlko. Bylo dobré, co jsme udělaly a jsem ráda, že jsem mohla být při tom.
Věrka, 18 let
Je to zvláštní pocit rozsvěcet svíčky
na pomníčcích lidí, které jsme neznaly. V té
chvíli pocítíš jistou sounáležitost s nimi
a jejich životy. Tehdy cítíš, že i ty tu jsi jen
na chvíli. A v tom okamžiku ucítíš možná
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rozhodnutí, která ovlivní celý tvůj život.
Když si uvědomíš, že ty, tvoji rodiče, sourozenci, přátelé, tu nebudou stále, dokonce
že zítřek, příští měsíc, rok... může tebe nebo
tvé blízké připravit o život, tehdy budeš vděčen za každý okamžik, který s nimi můžeš
strávit. Tehdy každému odpustíš všechny
křivdy vůči tobě a budeš rád, že žiješ.
Budeš se víc a upřímněji radovat z každého
okamžiku, víc a upřímněji pomáhat slabším a nemohoucím, víc a upřímněji sloužit
lidem kolem sebe, víc a upřímněji milovat.
Život, svět, i ty, kteří jsou ti drazí.
Mauglí, 19 let
Mám radost, protože jsme udělaly záslužnou
činnost. Dokázaly jsme všem a hlavně sobě,
co je v nás, že dokážeme myslet i na druhé,
a to i na ty, kteří tu mezi námi nejsou a my je
třeba vůbec ani neznáme. Ale třeba se s nimi
jednou tam nahoře potkáme. Třeba jednou
i nám, až odejdeme z tohoto světa, někdo
ochotně zapálí tu naši svíčku, která bude
hořet plamenem jasným. Vždycky jsem si
myslela, že smrt je taková černá a strašně
se jí bála, ale bojím se i teA. To přeci není
možné, že jednou neuslyším zpívat ptáky,
neuvidím kvést květiny, neuvidím rodiče,
kamarády... Bude to jednou nebo co bude,
až přijde okamžik smrti? Vždy přeci každý
den může znamenat smrt, stačí trochu nepozornosti a... Je těžké umírat, smrt není těžká, ale umírání ano.
Je smrt pokračováním života? Nebo to je
jeho konec? Na tyto otázky se snaží po dlouhé doby odpovědět určitě spousta lidí. Podaří
se jim to? Mám radost, mám radost z toho,
že žiju, že je dneska neděle a já můžu být
tady, tady na Zemi s tou celou spoustou
bytostí. VždyS tu zítra třeba nebudu.
Holmík, 17 let

přileťte, jste zváni
aneb brzy bude
Grantové programy
S veškerými dotazy a konzultacemi týkajícími se grantových programů (sepsání a podání projektů, formuláře, další informace)
se můžete obracet na Jardu Jičínského – Nétu,
02/ 24 10 24 51, jaroslav.jicinsky@junak.cz.
Vítáni jsou zájemci o spolupráci, kteří mají
zkušenosti s podáváním grantových programů, nebo ti, kteří by je rádi získali a něco
nového se přiučili. Počítáme se zpracováním
metodiky pro grantové programy a oblasti
tak, aby je jednotliví zájemci z celého hnutí
mohli pro činnost oddílů lépe využít.
Další informace týkající se grantů a neziskového sektoru naleznete v lednové příloze
časopisu Skauting „Junák hlásí“.

5. – 8. 5. 2000
5. sraz RaR v Přelouči – „Zpátky
do pohádky“
Akci pořádá roverský kmen Živel (viz tento
Kmen). Připravena je velká srazová hra, v níž
se tentokrát vydáme do pohádky. Přestože
slovo pohádka zní klidně až idylicky, nebudou ani letos chybět lana, drsňárny, recesní
šílenosti, napětí, voda, srandahry a další
náležitosti živláckých srazů. Vše proběhne
v romantických prostorách přeloučských
písníků. Akci zakončí pátý výroční oheň
kmene. Zúčastnit se mohou všichni RaR,
zvláště pak zveme lidi z Pardubického regionu. Odhadovaný počet je šedesát až sto
účastníků. Předpokládaná cena 80 Kč.
Uzávěrka přihlášek 24. 4. Podrobnosti zašle-

me na požádání a dále je budeme zveřejňovat na Internetu.
Kontakt: Pavel Matous – Ink, Pardubická
132, Přelouč, 535 01, tel: 0457/ 29 46, email:
matous@student.upce.cz, http://zivel.bbs.ﬁdo.cz.

18. - 27. 8 2000
Fontikulus 2000
V předposledním srpnovém týdnu od 18.
do 27. 8. proběhne na utajeném místě
v Čechách motivačně-zážitkový kurz pro
mladší rovery Fontikulus 2000. Jeho cílem
bude ukázat účastníkům alespoň úzkou
výseč roverských aktivit, probudit v nich
zájem o hledání nových cest a vytvořit
základ pozdější mezikmenové spolupráce.
Kurz je určen pro dívky ve věku 15 – 17
let a o rok starší chlapce. Předběžné
přihlášky se jménem, adresou, datem narození a informacemi o kmeni posílejte do konce března na adresu: Martina Dvořáková,
Chlebovická 493, 199 00 Praha 9 nebo e-mailem na petr.kavka@junak.cz

Horká zpráva pro Kmen
Dne 19. 11. 1999 si v Brně řekli své ANO
výchovná zpravodajka III. brněnského
výchovného okrsku Lucie Lacinová – Precla
a předseda Brněnské rady Junáka Bedřich
Horný – Nab. Blahopřejeme.
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Jaro
Frontální systém od severozápadu
ukončí příliv teplého vzduchu.
Sněhové přeháňky
vítr o rychlosti
noční teploty klesnou...
Obdivuji rostliny, že dokážou přežít
jaro
a ještě se zazelenat
a ještě rozkvést.
Ostatně i my lidé
jsme dokázali přežít svoje dějiny
a ještě se radujeme.
Te& právě z jara.
Jiřina Čechová, Znojmo

