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Prostě vzrůšo!!!
První paprsky jarního, zatím krapet nesmělého sluníčka pošimraly klimbající Klotyldu
po zobáčku. Ten slastný pocit se dá jen k máločemu přirovnat. Je to jako klovnutí do velkého slunečnicového květu pro lahodné semínko, jako koupel v nádherně vyhřáté kaluži.
Klotylda otevřela oko, pak druhé. Zvědavě
se rozhlédla... a srdce jí poskočilo. Stal
se zázrak! Přes noc se tráva pod stromem
radostně zazelenala. V duchu zazáviděla Pepovi
s Pepkem – zajícům ze staré hučky v nedalekém křoví, že se mohou „lážoplážo“ natáhnout
na záda a mžourat do sluníčka.
Ještě během toho samého dne se Alfréd rozhodl naladit své, po zimě notně zesláblé, vole a hlasivky. Člověk, pardon, pták, by řekl, že snad
přiletěl poblázněný chřástal. Tak to znělo.
Bystrý strýc Emil si však dobře všimnul, jak
se Klotyldě načepýřila peříčka na krku a jak
zvesela poplácala Alfréda křídlem po křídle.
Zpěv se jí líbil.
Během několika málo dní se na obloze objevily první vlaštovky. Tetka Bětka se hned stavila
na kus řeči a první jarní mušky. Nikdo se nedivil, že po takové pouti přiletěla řádně vyhládlá.
Odměnou za přivítání a chutné pohoštění bylo
všem nájemníkům její dobrodružné vyprávění.
Rozpovídala se o dalekých krajích za mnoha
pohořími a širokým oceánem, o tom, kterak
se seznámila s největším světovým opeřencem.
Prý je tak velký, že neumí létat, běhá však
stejně rychle jako ta nejobratnější z vlaštovek.
Tetka Bětka přidala navíc i historku, jak vlezla
obrovskému a tlustému praseti s velkýma ušima
do dlouhého rypáku. No prostě vzrůšo!!!

Příště :

Obsah
Ze zašlých časů 1
Otec a syn 2
V hluboké úctě a oddanosti 4
Hovory s Janem Masarykem 5
Kdo byl Jan Masaryk? 6
Pas pro Evropu podruhé 8
Děkujeme, zůstaňte 9
Soutěž 10
Dvakrát prosba o pomoc 12
Aktuality z TDC 13
Kmen je i na webu 13
Ivančena 14
Svět je báječné místo pro život... 14
Casino 16
Rozhovor k ObRoku 18
Rozhovor k Polibku Múzy 20
Z loňského ročníku soutěže 23
Hudbu máme v krvi 24
Markéta & Lazarové 25
Jak vznikal Skautskej nářez 26
Fotoodpoledne 27
Trávy 28
Hra na hledače vzácných trav 30
Co bys měl vědět o lišejnících 31
Průvodce průvodcem 32
Prázdninová Semínka 33
Vítězství nad osamělostí 34
Na jedno použití 37
Chvála výdobytků civilizace 39
Odhozené srdce 39
Touha po smyslu 40
Koncentrační tábory v knihách 41
Na slovíčku s prostitutkou 43
Shledání s básníkem 44
Déš 45
O přírodě 47
Akce, na něž jste zváni 48

Kdo bude chybět na ObRoku, dočte se podrobnosti o největším roverském setkání v červnovém
čísle. Připravujeme souborný pohled do časopisů vydávaných roverskými kmeny po celé
republice a velký zajímavý rozhovor. Nechte se překvapit. Zapojit se můžete do diskuze
nad tématem: my, rasismus a Romové, když nám pošlete odpovědi na otázky, jež najdete na
dvaačtyřicáté stránce.

Ze zašlých časů
V lidském životě přicházejí čas od času výjimečné chvilky, které nám navždy a navzdory
přibývajícím rokům zůstávají v paměti. Takové události si zpětně vybavujeme do nejmenších detailů. Všichni si věrně vzpomínáme na den přijímacích zkoušek nebo maturity,
na první důležitý polibek, na to, kterak jsme poprvé a naposled rozbili okno. To byl průšvih... Vyhrocené příjemné i nepříjemné pocity v nás zůstávají. Chtělo by se zvolat: Vivat
mozek! Právě něco takového, co mi už nikdo nevezme, „i kdyby mě krájeli“, a co mi
z paměti nevyprchá, jsem prožil před několika málo dny.
Poslední páteční podvečer v měsíci březnu. V televizi právě začínají večerní zprávy, když
se před Staronovou synagogou na pražském Starém Městě scházejí lidé. Muži před vstupem do nízké budovy vytahují z kapes jarmulku, usadí ji na temeno. Už jen popis nejrůznějších střihů a „designů“ jarmulek by vydal na rozsáhlé povídání. Vidím jarmulky
bílé s tmavým lemem a proužky, celé černé, pletené a barevné ala hippies.
Ženy se po sejití několika schodů oddělují od svých protějšků a vcházejí vlevo do místnosti určené právě a jen jim. Na bohoslužbu nemají přímý přístup, mohou ji sledovat jen
úzkými škvírami ve stěně.
Byl to můj přítel a zvědavost, promísená s obavami a rozpaky, co mne sem zavedlo.
Nelitoval jsem.
Přejít přes dvoučlennou ochranku dá fušku. Nejsme z „obce“, nejsme ani židé, přicházíme jen ze zájmu. Vůbec celý Josefov, těch pár ulic, které snad můžeme stále ještě
souhrnně nazývat „židovské město“, chrání nezvykle mnoho pánů v černých bundách.
Postávají u školy, u vchodu do synagog a dalších židovských institucí.
Jsme uvnitř. Dnes večer tu jsme patrně jediní nežidé. Nemusím být zvláš bystrý pozorovatel, abych zjistil, že alespoň polovina přišedších mužů jsou cizinci. Spontánně se dáváme do řeči s dvěma Američany.
Pár slov si zaslouží vnitřek synagogy. Klenutý bílý strop se sbíhá do falešných sloupů, které zanikají v kamenných listových růžicích na stěnách. Prostor hlavní „modlitební“ síně
nelze srovnávat s křes anským chrámem. Je mnohem menší, snad deset metrů do obou
stran, přesto působí masivně. Ze tří stran po obvodu místnosti sedí na dřevěných lavicích
třicet mužů. Uprostřed je zvýšený stupínek obehnaný zábradlím. Sem si každý přichází
pro posvátnou Tóru.
O půl osmé obřad začíná. Bohoslužbu uvádí mnohaminutové jednotvárné zaříkávání
jednoho z mužů, ostatní vstávají, modlí se, rychle se uklánějí. Tu a tam prohodí do monotónního projevu pár sborových slov. V bohoslužbě pokračuje rabín, celou půlhodinu
zpívá, ostatní se čas od času přidávají, listují a čtou v Tóře, střídavě vstávají a usedají
zpět do lavic. Někteří se mezitím baví, odcházejí a přicházejí zpět. Je to jako obrázek
z dávno zašlých časů...
Daniel Friš - Mimi
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Otec a syn
Začátkem března uběhlo 150 let
od narození T. G. Masaryka - z kulatého výročí se stala událost. V Praze
byla konečně po deseti letech handrkování odhalena socha prvního českého prezidenta, Masaryk tak nyní
pohlíží na sídlo hlavy státu z důstojného místa na Hradčanském náměstí. Proběhla též konference věnovaná
TGM, televizní pořady, noviny vydaly zvláštní přílohy. Masaryka, největšího Čecha (lépe Čechoslováka Společně na projíž ce v Lánech, 1934
rodinné kořeny měl na Slovensku)
20. století, zná skutečně každý školák od páté třídy nahoru.
Kdo z nás však ví, že 10. března uplynulo přesně dvaačtyřicet let od tragické smrti syna
TGM, Jana Masaryka? Tady to nebude tak slavné. Povězme si tedy něco i o něm.

Tomáš Garrigue Masaryk 1850-1937
TGM byl původním povoláním filozof, jeho doktorská práce o sebevraždě však měla blíže k sociologii. TGM se nikdy jako veřejně známá osoba a politik nevyhýbal názorovým
střetům nad často konfrontačně vypjatými tématy.
Vždy hájil svůj názor bez ohledu na to, zda mu v očích veřejnosti uškodí či naopak.
Vystupoval kriticky k podvrženým „raným českým spisům“ a při procesu s židem
Hilsnerem se obrátil proti antisemitským předsudkům ve společnosti. Už jako prezident
neváhal jít do sporů s předními českými politiky, zejména s nacionálně a pravicově vypjatými Národními demokraty. Dnes bychom řekli, že byl „levičák“. Ač neměl příliš široké
pravomoci, dokázal svým vlivem rozhodujícím způsobem řídit českou politiku, přes jeho
neformální nesouhlas například nemohl usednout do vlády nový ministr. TGM si už
za první světové války vybral za svého nejbližšího spolupracovníka Edvarda Beneše, jeho
potom vždy prosazoval na místo ministra zahraničí a jako svého nástupce. Přes odpor
ostatních politických špiček první republiky se mu to nakonec i podařilo. Zemřel v roce
1937 a můžeme se jen domnívat, jak by se hypoteticky zachoval jako prezident napadeného státu o rok později.

Jan Masaryk 1886-1948
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Jan Masaryk přežil svého otce jen o deset let a několik měsíců. Syn Tomáše Masaryka
a Charlotty Garrigue se v mládí těžce protloukal životem, později se ovšem stal důstojným nástupcem Beneše v křesle ministra zahraničí a jeho důvěrníkem v těžkých chvílích
války i v roce 1948. Zeptejte se svých prarodičů, zda poslouchali rozhlasové projevy Jana
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Masaryka přenášené z Anglie v době války.
Jan byl skvělý společník, laskavý člověk, který dokázal lidi odlišných názorů stmelovat.
„Měl dar velkých básníků zhustit do jediné věty nejsložitější, nejnevyjádřitelnější věci,
často moudrost mnoha pokolení,“ vzpomíná na něj Viktor Fischl. Tato vlastnost z něj
udělala patrně jednoho z největších diplomatů své doby.
Šídlo, Praha

Ke čtení

Tomáš G. Masaryk
Karel Čapek, Hovory s T. G. Masarykem, Praha: Čs. spisovatel, 1990
Asi nejznámější kniha věnovaná TGM. Karel Čapek se stal velmi blízkým Masarykovým
přítelem, poskytuje tak vhled přímo do základů jeho myšlení. Týká se věcí filozofických a obecných, nevyhýbá se však ani věcem soukromým a méně „vznešeným“.
Antonín Klimek, Boj o Hrad (2 svazky), Praha, 1996 a 1998
Vydařené a dosti rozsáhlé dílo velmi podrobně, takřka den po dni, popisuje a analyzuje politickou situaci první republiky (od října 1918 do abdikace TGM v roce
1935). Ta v mnoha směrech může připomínat situaci dnešní (politické půtky, zájmy
stran a silného nadstranického prezidenta). Neidealizuje TGM, naopak v mnoha
směrech bourá idealistické stereotypy s ním související.

Jan Masaryk
Viktor Fischl, Hovory s Janem Masarykem, Praha: Mladá Fronta, 1991 (totéž v pátém
vydání, Praha: nakl. Hynek, 1998)
Milá, čtivá kniha odhaluje velmi dobře charakter Jana Masaryka. Fischl shrnuje své rozhovory s ním podle jednotlivých politických i životních témat. Koncept knihy od začátku
směřuje k tragickému Masarykovu konci. Přečíst se dá během dvou večerů.
Antonín Sum, Osudný krok Jana Masaryka, Příbram: pro edici JANUA a Masarykova
demokratického hnutí vydavatelství ELEPHANT, 1996
Podrobný pohled na události bezprostředně předcházející Masarykově smrti od bývalého ministrova tajemníka. Doplněná nikde jinde nepublikovanými dokumenty
a osobními vzpomínkami na JM. Vhodné zejména pro ty, kdo hodlají více zjistit
o únorových událostech roku 1948.
Vladimír Vaněk, Jan Masaryk, Praha: Torst, 1994
Mapuje přístupně a věcně celý Masarykův život, využívá řady citací z historických dokumentů. Vytknout bychom mohli zejména nedostatek a nízkou kvalitu fotografií.
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Karel Čapek: V hluboké úctě a oddanosti
Koncem minulého roku vydal Masarykův ústav výbor z korespondence TGM s K. Čapkem.
Obsahuje řadu dopisů z doby kolem roku 1926, kdy byla u nás vládní krize a politický
neklid. Zároveň je v něm otištěno několik jen málo známých rozhovorů. Jako vzpomínku
na 150. výročí Masarykových narozenin si některé jeho myšlenky ocitujme – pro poučení
i přemýšlení.
„Člověk k člověku má vrozenou sympatii, lásku, cit lidskosti, ten cit je sám v sobě ospravedlněný, nemůže být dokazován, prostě je. Ale
může být zesilován, prohlubován, zušlechován.
Přikázání lásky k bližnímu stačí pro všecko jednání vůči lidem; už Pavel správně všechny zápovědi desatera odvozoval z přikázání humanitního.
Vedle lásky k bližnímu má člověk lásku k sobě;
není to jen vrozený egoismus, nýbrž uvědomělá
starostlivost o sebe. Se sebou jsme stále, na sebe
stále můžeme působit, a proto se musíme o sebe
starat, aby druzí se nemuseli starat o nás. Ježíš
správně řekl, že máme milovat bližního svého
Na Bílé hoře, 1928
jako sebe samého. Láska je proto činností, prací, spoluprací. Láska není sentimentalitou, sentimentalita je egoismem. Láska k bližnímu je v plánu světa a zejména lidské společnosti; nestačí mít k spolučlověku milý cit, ten
cit lidskosti musí být ztělesněn v práci, spolupráci. Láska musí být uvědomělá.“
(str. 122)
„Dosud jsme si plně neuvědomili, že naše obcování s lidmi, že vykonávání našeho povolání, vůbec způsob, jak jednáme a jak žijeme, to vše, že je také politickou funkcí každého
občana. Demokracie, tudíž demokratická politika se má v tom občanském životě jevit
jako slušné obcování, jako snášenlivost, jako schopnost diskutovat a ne se hádat. Rádi
naříkáme na poměry, na tu republiku: Nezapomínejme, že republika bude prostě taková, jaká bude většina občanů.“
(str. 134)
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„Sexuální výchova? Ano, je nejen pro mládež, ale i pro dospělé. Přemáhat nejen neznalost, ale i pokrytectví, předsudky, slabošství, pohodlnictví, pohlavní sobectví a pohlavní
útisk. Láska k člověku, úcta člověka k člověku je posledním slovem i pohlavní etiky... Co
bude s láskou, jak se říká, velikou? Bude a bude častější: jasné poznání lidské přirozenosti, poznání sebe a budoucí ženy a budoucího muže zmenší počet hloupostí, kterým
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se v dekadentním žargonu říká: životní zkušenost, právo na vášeň a podobná kulatá slova... Ano, rozumí se, láska muže a ženy je něco jiného než láska k bližnímu. Ale v manželství, v poměru muže a ženy musí být také reverentia, vzájemné uznání osobnosti, úcta
jednoho k druhému – vedle lásky. Myslím ovšem na lásku a manželství, jak se říká, ideální... Láska muže a ženy není jen sjednocením těl, ale i duší, láskou se lidé stávají hrdiny
a hrdinkami, láska dělá lidi velkodušnými, šlechetnými, obětavými – dělá je duševnějšími
a duchovnějšími.“
(str. 115, 116)
vybral Václav Břicháček

Viktor Fischl: Hovory s Janem Masarykem
„Můj otec řek‘ a napsal moc hezkých věcí o humanismu. On celý život nemyslel na nic
jiného a všecko, co udělal, vyrostlo z téhle filosofie. Já toho za celý život nepřečet‘ a
nepřečtu ani zlomek toho, co on spolykal za rok. Ale tohle mi je jasné i bez velkého
študia. Člověče, mysli trochu na druhé. Nemysli si, že jenom ty jsi důležitý. Na každém
záleží zrovna tolik jako na tobě. On má totiž každý zrovna tak nesmrtelnou duši jako ty.
Jseš zrovna takové zrníčko písku jako ten druhý a s odpuštěním prd záleží na tom, jestli
se budeš na slunci lesknout trochu víc nebo míň než ty druhý zrníčka. Hlavní věc je, aby
se nesesul břeh. Tak nemysli tolik na sebe a radši drž a podpírej ty druhý zrnka písku.
Jasné? Takhle já rozumím humanismu.“
(str. 83)
„Já se vždycky díval s velkou rezervou na lidi, kteří nemají rádi muziku. Něco s nimi není
v pořádku. Něco vážného. Jako s lidma, kteří nemají rádi louky a lesy a děcka. Ona to
není náhoda, že lidi na venkově zpívají víc než lidi ve městě. Všecky krásné lidové písně
na celém světě se narodily na vesnici. Kdo, prosím vás, zpívá ve městě? Posluhovačky,
když drhnou podlahu, a pradleny nad valchou. Malí lidi. To se ví, protože jsou lepší než ti
ostatní. Já, kdybych mohl, tak zavedu pro každého, kdo chce dostat nějaké veřejné místo,
včetně prezidentů, ministerských předsedů, poslanců a sekčních šéfů, zkoušku, a připustil
bych jenom ty, co mají rádi muziku. Já lidem, kteří nemají rádi muziku, nedůvěřuju.“
(str. 111)
„Tohle je jedna z nejhorších věcí na životě; že člověk nemůže vždycky dělat, co by chtěl.
To se ví, ono to má moc důvodů. Za některé nemůžeme. To můžu chtít stokrát orat pole,
ale když vidím, že sousedovi hoří chalupa, musím nechat pluh pluhem a dělat hasiče.
Můžete si celý život říkat, že chcete studovat, jak se pářejí motýli, pak najednou přijde
Hitler, musíte zahodit sí a chytnout flintu a místo pavích oček jdete honit Němce. Ale
za moc věcí si můžeme sami. Lidi myslejí moc na peníze, na slávu, na zlato, na kráglu.“
(str. 144)
vybral Daniel Friš
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Kdo byl Jan Masaryk?

du v Československu pevně drželi v rukou
komunisté podporovaní Sovětským svazem, mohla být Masarykova smrt dobrovolnou obětí a posledním zoufalým činem,
jak dát demokratickému světu vědět, že ne
všichni jsou s touto osudovou prohrou
demokracie smířeni.
Pane Sume, v jednom rozhovoru jste zmínil Váš
důvěrný rozhovor s Janem Masarykem den před
jeho smrtí. Zpětně z tohoto rozhovoru usuzujete, že byl již rozhodnut spáchat sebevraždu?

Fotografie z válečných let v Anglii
Přinášíme krátký rozhovor s Antonínem
Sumem, bývalým starostou Junáka, o jeho
působení ve funkci tajemníka ministra zahraničních věcí Jana Masaryka ve zlomovém
období našich novodobých dějin.
Antonín Sum se stal Masarykovým tajemníkem v roce 1947 a v prvních měsících
následujícího roku byl jako devětadvacetiletý zaměstnanec Ministerstva zahraničních
věcí jedním z těch, kdo stáli po boku pana
ministra až do jeho tragické smrti 10. března. Brzy ráno toho dne bylo Masarykovo
mrtvé tělo nalezeno na dlažbě pod oknem
koupelny jeho bytu v Černínském paláci.
Nikdy se patrně s neotřesitelnou jistotou
nedovíme, zda šlo o sebevraždu či vraždu.
Pan Sum patří mezi zastánce teorie sebevraždy. V již beznadějné situaci, kdy vlá-
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Ano. Ten rozhovor proběhl 9. března, když
pan ministr přijel ze Sezimova Ústí, kde
byl kvůli novému polskému vyslanci. Bylo
to opravdu nezvyklé, protože pan ministr
přišel okolo druhé hodiny odpoledne. Byl
jsem zrovna sám v kanceláři a on mi povídá: „Poj si sem sednout na chvilku.“ Měli
jsme tam zelenou plyšovou soupravu, kde
jsme si sedli. Udělal poznámku o tom, jak
jsme na tom špatně. Říkal jsem mu: „Vždy
nás přece naši spojenci Amerika a Anglie
nenechají ve štychu. Vždy to přece není
možné.“ A on na to: „Tady to bude ještě
hrozně dlouho trvat. Ty se toho možná
dožiješ, až tady bude svoboda, ale já určitě
ne.“ A to řekl - „určitě ne“.
Tato slova zřejmě souvisela s různými
jinými náznaky, které provedl předtím.
Arnošta Heidricha (diplomat MZV) například vedl pan ministr v bytě nahoře, kde
bydlel, k oknu a řekl mu: „Tak se podívejte. Tak tady budu zanedlouho ležet.“
Soukupovi (druhý tajemník J.M.) zase
řekl ve chvíli, kdy ho informovala šéfka
Gottwaldova kabinetu, paní Köhlerová,
že na 10. března je svolána vláda do parlamentu a aby tam přišel o půl hodiny dřív,

moudrých sov houkání
aneb téma čísla
že se bude fotografovat, zcela evidentně:
„Tam už nepůjdu.“
Jak si vysvětlujete, že Jan Masaryk zůstal ve své
funkci i v poúnorové vládě?

Beneš nechtěl připustit krveprolití. Původně
byli dohodnutí s Masarykem, že se oba vzdají funkcí a odejdou. Také v té kritické chvíli
po demisi ministrů byl Jan Masaryk rozhodnut, že ve vládě nezůstane. Beneš ho však
povolal na Hrad a žádal jej, aby ve funkci
zůstal. Masaryk měl přitom už v kapse
s sebou připravenu listinu, že se vzdává
funkce ministra. Beneš původně hodlal
rezignovat také, ale neměl chu v té době
připustit boj, který nebylo možné vyloučit.
Je třeba vidět také to, co se dělo v ulicích.
Vzpomínám si, že do Prahy byl v tu dobu
stáhnutý pohotovostní pluk SNB. Potom
tady byly závodní milice a také byly vyhlášeny dvě obrovské seance závodních rad
a JZD v bývalém Parku Julia Fučíka. To
byly další tisíce lidí. Také ruská vojska byla
na hranicích.
Gottwald sám potom, když už bylo po únoru a nová vláda byla potvrzena, říkal
Masarykovi: „Oni na mě vystrčili pr... a já
jsem je do ní kopnul.“ Měl samozřejmě
na mysli demisi ministrů. Všechno ukazuje, za jakých okolností situace probíhala.
Lze tedy smrt Jana Masaryka pokládat za dobrovolnou obě ?

Ano, úplně jasně. Jinak se to nedá vykládat. Ale co jen těch nejrůznějších vražedných historek kolem smrti Jana Masaryka
vzniklo. Já jich znám asi osm. Každá je přitom naprosto „přesná a neomylná“.
Poznal jste Jana Masaryka hodně zblízka.
Můžete krátce povědět, jaký byl člověk?
Například se často tvrdí, že se celý život cítil

ve stínu svého slavného otce.

To bych vůbec neřekl. Dávno předtím, než
jsem přišel na MZV, jsem znal vztahy
v Masarykově rodině. Alice Masaryková a můj
otec se velmi často stýkali. Také v Londýně
jsem byl u pana Masaryka na návštěvě.
Choval se k lidem skutečně přátelsky.
Ke všem, i obyčejným lidem, byl ohromně
přátelský. Mezi obyčejnými lidmi z něj byl
normální člověk, mezi politiky se stal politikem a diplomatem. Také si dovedl uchovávat něco, co já nedovedu a nikdy jsem
nedovedl, totiž humorný styl. Dovedl blbé
věci převrátit na srandu. A to nedovede
každý. Lidi si dokázal ohromně přiblížit.
Navenek tedy charismatická osobnost. Dovnitř
byl však spíše samotář?

Ano, samotář. To nebyl člověk, který by
měl radost z toho, že je uctíván.
Daniel Friš

Text lístku, který u sebe
Jan Masaryk v posledních
dnech života nosil:
„Mysli včas na to, abys odešel ze svého
místa. Nejsi-li již schopen své místo zastávat, nenechávej se ovlivnit lakomstvím
nebo hrdostí, abys na místě zůstal - ale
stáhni se zpět raději tehdy, dokud tvé
síly jsou dosud aktivní. Když tě zavedly
záslužné služby ke slávě, je čas, abys
poslechl nebeského zákona a stáhl
se do ústraní. Neodejdeš-li zavčas, pak
neztratíš jen svoji slávu, ale - protože již
nebudeš schopen řádně plnit své povinnosti - zradíš také sám sebe.“
Lao‘c, rok 604 před Kristem
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Pas pro Evropu podruhé
Ad Kmen č.12, str. 9

V lednu se v redakci sešly dva velmi podobné
dopisy týkající se soutěže Liga Pasu pro Evropu
a Pasu samotného. Bára Nováková z Rovenska pod
Troskami píše:
Ahoj redakce Kmene!
Nedávno se mi dostal do rukou Váš časopis a jsem
velmi ráda, že něco takového existuje. Je mi 15 let
a vedu družinu holek, které jsou o dva až tři roky
mladší. Občas je tedy velmi složité vymyslet společný
program a získat autoritu. Velmi mě zaujal Pas pro
Evropu. Chtěla bych Vás požádat, zda byste mi jednu
obálku neposlali a ještě k tomu nějaké informace.
Váš časopis je opravdu skvělej a celkem jsem si v něm
početla a inspirovala se. Doufám, že Vám vydrží
humor a trpělivost při vytváření časopisu. Mnoho
nových témat a stále plnou hlavu myšlenek! Předem děkuji za zaslání obálky.
S pozdravem Bára
Podobný dopis přišel elektronickou poštou na naší mailovou adresu kmen@junak.cz
od Pavla Kobery z Heřmanova Městce:
Vážení!
Předem mého mailu přijměte pozdrav a pochvalu za dobré a užitečné informace roverského
časopisu Kmen. Touto cestou bych se vás chtěl zeptat a poprosit o informace o Pasu pro
Evropu. Informace v posledním čísle Kmene se mi nezdají dostačující. Doufám v kladné
vyřízení mé žádosti. Děkuji.
S pozdravem...
Máme rádi takové pochvalné dopisy a děkujeme za ně. Co se Pasu pro Evropu týče –
redakce vám jej bohužel nemůže přímo poslat, ani to není v našich silách. Obra te
se s objednávkou (stačí pár slov na „korespon áku“) přímo na distribuci TDC (adresa
v tiráži), kde vaši prosbu vyslyší a pošlou vám Pas pro Evropu i se složenkou k zaplacení.
Pasů je stále dostatek, s kompletní výbavou (obálka, úvod a rozšiřující informace, šest
tématicky zaměřených letenek s návody na roverskou činnost a pas, do něhož si podle
letenek vyplníte splněné úkoly) stojí 35 korun.
Práce s Pasem pro Evropu pak může vypadat například takto: hledáte námět na činnost
a právě jste dostali na adresu vaší klubovny obálku se vším výše vyjmenovaným. Nejprve
se prostřednictvím úvodních informací seznámíte s podrobnostmi, pak vyberete jednu
z letenek. V každé je deset úkolů zapadajících do dané oblasti. V letence „Lístek k obje-
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vování“ si vyhlédnete tento prázdninový úkol: Kontaktuj kmen na druhé straně hranice. Zorganizujte společný projekt na vytvoření nebo obnově hraniční stezky. Navrhněte
vlastní mapky a vysvětlivky. Vše provedete podle zadání, přidat však můžete i vlastní
nápady a zlepšení. Po splnění projektu si jej zapíšete do samotného Pasu.
Tolik krátce k doplnění. Může se to zdát složité, ale jen do chvíle, kdy budete držet Pas
pro Evropu v ruce.
A ještě jedna dobrá zpráva: soutěž Liga Pasu pro Evropu naleznete též na internetu
na bohatých a pestrých stránkách Junáka.
Mimi

Děkujeme, zůstaňte
V rukou držíte v pořadí již čtvrtý Kmen tohoto ročníku. Myslíme, že nastala pravá chvíle
zdvořile poděkovat všem, kteří nám s jeho utvářením pomáhají.
A tak děkujeme:
Všem, kteří nám dali vědět svůj názor na novou podobu Kmene, sdělili nám své připomínky či náměty. Zejména pak Bohoušovi z Olomouce, Hastrmanovi z Liberce, Hynkovi
z Prahy, Inkovi z Přelouče, Permoníkovi z Plzně, Berušce ze Znojma, Mekovi z Chrudimi,
za pochvalná slova pak všem ostatním. Zvláště pak děkujeme všem těm, kteří se s námi
podělili i o kritická slova. Kmen je časopis všech roverů a rangers a všichni mají co mluvit do jeho současné podoby.
Všem, kdo nám již poslali vlastní příspěvky k otištění. Mezi nimi především Šamanovi z
Olomouce za trpělivost, krásné texty a linoryty. Není v našich silách na tomto místě vyjmenovávat všechny ty, kdo nás zásobují svými krátkými postřehy či delšími články. Prolistujte
si všechna čtyři čísla, již to dělá pěkný řádek jmen. Pokud jste vlastní dílko poslali a v
Kmeni se dosud neobjevilo, neznamená to, že je pošta nedoručila, nebo že jsme je kdesi
zašantročili či rovnou vyhodili. Všechny příspěvky pečlivě zařazujeme do archivu a vracíme se k nim podle potřeby. Některé musí počkat na zimu, jiné na prázdniny, některé
zkracujeme, z jiných „vyzobáváme“ jen to nejpovedenější. Žádný však nezapadne.
Těm, kdo nám poslali nebo jinak poskytli roverské a jiné skautské časopisy, RK Šambale
za Mrmel, Řešetlákovi z Vršovic za sborník básní, z něhož jistě brzy něco otiskneme,
všem z RK Pařez za časopis Proklov a znojemské Berušce za jejich střediskový zpravodaj
Tuk Takee.
Všem, na něž jsme výše zapomněli.
Hlavní dík však patří vám, čtenářům, kteří nám zachovávají přízeň. Počet odběratelů
Kmene stoupá a pohybuje se kolem tří tisíc. Děkujeme, zůstaňte našimi čtenáři.
redakce

e-mail: kmen@junak.cz
www.skaut.cz
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aneb soutěž Kmene

Milé rangers, milí roveři,
předpokládám, že jste se uložili k zimnímu spánku nebo vás odnesla velká voda. Ač nerad,
musím přiznat, že zimní úkoly nikdo neřešil. Doufáme, že jarní úkoly vám sednou lépe.
Z minulého Kmene nějak vypadla tabulka s hodnocením. Čili stav po prvním kole byl
(a je):
Draci
Bludička
Havrani

NATO
6

Podzim
8
9

Asertivita
6

Bodů celkem
14
15

Úkol 13.

Na 22. duben připadá každoročně jeden svátek, který se oslavuje zamyšlením a prací.
Správně tušíte, že myslím Den Země.
Náš úkol je jednoduchý. Zjistěte, kde, kdy a jak vznikl nápad slavit Den Země, a nějakým
konkrétním činem pomozte Zemi ve svém okolí. Očekáváme výsledky pátraní, popis
vašeho projektu (tedy co jste dělali), fotku před a po zásahu vaší „zelené eskadry“,
pokud možno.

Úkol 14.

Na úvod tohoto úkolu mě nenapadá nic jiného než hitovka z Pyšné princezny. Tedy,
poznávat stromy a keře podle pupenů jistě umíte ze skautského oddílu. Vyberte si jeden
strom, jednu větývku a jeden pupen. Sledujte ho každý druhý den po nejméně dobu dvou
týdnů. Při každém pozorování udělejte jednoduchý náčrt, tak aby vznikl jakýsi komiksový seriál přeměny pupenu v květ. V kmeni zkuste pozorovat každý jiný strom, aby nakonec vznikla celá galerie. Přesné datum, kdy začnete črtat, si musíte samozřejmě zvolit
sami podle druhu stromu, lokality, ...
Očekáváme vaše komiksy.
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Úkol 15.

„Hodyhodydoprovody, dejte vejce malovaný! Nebo desetikorunu!“ Takhle probíhají
Velikonoce u nás.
Vyberte si jeden tradiční velikonoční zvyk, nejlépe typický pro váš region. Zkuste vypátrat, jak vznikl, zda má nějaký racionální prapůvod. Je stále živý?
Očekáváme popis, historii a srovnání, jak se obyčej praktikoval dříve a dnes. (Za nápad
díky Netopýrovi.)

Úkol 16.

„Holka zlatá, boubelatá, dej mi salátku! / Kde bych já ho chudá vzala, nemám zahrádku!“
Boubelka nebyla skautka a nevěděla, že v jarní přírodě lze najít lecco chutného
a zdravého na zub. Avšak v zálesáckých příručkách bývá mnoho nebezpečných receptů,
které se tradují a nikdy je nikdo nevyzkoušel.
Připravte jarní salát pouze z ingrediencí, které lze najít volně v přírodě (pro sůl
samozřejmě nemusíte do Salzburgu a pro trochu jogurtu až do Frankfurtu). Pokud byste
byli zcela ztraceni, nápovědu najdete v příručce Skautskou stezkou, str. 101.
Neočekáváme vzorky! Pouze recepty a popis, jak vám šmakovalo.
Vaše vypracování nám pošlete do 20. června 2000 na adresu TDC, Senovážné nám. 24,
Praha 1, 116 47.
Aladin a jeho parta

Připomínáme
Knihovnička Kmene edice Letokruhy právě začíná
Milan Klíma

Předpla te si jedinečné publikace
určené všem roverům a rangers.
V roce 2000 vycházejí první tři knihy této edice,
předplatné činí 180,- Kč.
První z nich - Cestou za uměním od Milana Klímy
je již na světě.
Téměř dvousetstránková publikace o tom,
jak vnímat umění, je doprovázena množstvím
barevných obrazů.
Samostatně stojí 130,- Kč.
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Dvakrát prosba o pomoc
Abilympiáda 2000

Ve dnech 13.-20. srpna letošního roku bude Praha dějištěm 5. světové abilympiády, což
je soutěž pracovních schopností a dovedností zdravotně postižených osob, kterou organizuje Mezinárodní abilympijská federace(IAF).
Organizační štáb IA 2000 se obrátil na Junáka s žádostí o pomoc. Během abilympiády,
která bude probíhat v celém areálu Výstaviště v Praze 7, budou potřeba asistenti, informátoři a zdravotníci. Asistenti budou technicky zabezpečovat soutěže, pomáhat zdravotně postiženým účastníkům při přemis ování v rámci areálu, při jídle a dalších aktivitách. Informátoři budou zajiš ovat kontakt mezi organizátory a jednotlivými delegacemi
a poskytovat informace návštěvníkům výstaviště. Zdravotníci budou pomáhat profesionálům při zajiš ování zdravotnické pomoci účastníkům i návštěvníkům.
Oficiálním jazykem bude na abilympiádě angličtina, ale vzhledem k tomu, že zájem
o účast projevilo již 70 zemí z celého světa, jsou vítáni dobrovolníci se znalostí jakéhokoliv jazyka. Dobrovolníkům bude hrazeno ubytování na pražských kolejích a zajištěno
celodenní stravování. Budou pojištěni a budou mít právo účastnit se všech doprovodných akcí.
Pokud vás tato nabídka zaujala, kontaktujte
paní Stanislavu Makovcovou z organizačního
štábu IS 2000, tel: 02/ 80 86 64, fax: 02/
80 22 37, e-mail: conference@abilympics.cz;
kontaktní osoba za Junáka: Petra Šamšulová

Speciální olympiáda

Ve dnech 4.-8. července se v Praze uskuteční Česká speciální olympiáda pro mentálně
postižené. Tak jako v roce 1998, byl i letos
Junák osloven, aby pomohl při její organizaci. Je-li vám tedy alespoň 16 let a chcete
přiložit ruku k dílu, čtěte dubnový Skauting,
kde se dozvíte více, nebo se ozvěte na uvedenou adresu.
Kontakt: Barbora Tichavová, Vajgar 694/III,
377 04 Jindřichův Hradec, tel: 0606/ 92 47
08, e-mail: rozarka_wilvarin@yahoo.com
Květinový den letos proběhne 10. května.
Nezapomněli jste? (foto Josef Cimbura)
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Aktuality z TDC
Tiskové a distribuční centrum najevo dává:
• Na skladě bohužel již nejsou dosud vyšlá čísla skautských časopisů ročníku 1999/2000
(Skaut-Junák, Skauting, Kmen).
• Nová otevírací doba v distribučním oddělení TDC: otevřeno od pondělí do pátku od
10–12 a 14–18 hodin.
• TDC ruší od 1. 4. 2000 zasílání knih zároveň se zásilkami časopisů.
• Faxy pro TDC posílejte na nové faxové číslo 02/ 24 10 23 99.
• Jako další dva svazky edice Letokruhy vyjdou texty Erazima Koháka a Míly Nevrlého.

Kmen je i na webu
Nejspíš už víte, že čeští skauti mají vlastní internetové stránky. Na adrese www.skaut.cz
se tak může kdokoliv a odkudkoliv na světě dočíst o tom, kdo jsme, o co nám jde a jaké
akce pořádáme.
V omezené míře tu může přelouskat i aktuální čísla skautských časopisů. Na stránky
se totiž umís ují tři vybrané články z každého čísla Skauta-Junáka, Skautingu i Kmene.
Všechny jsou zpravidla doplněné fotografií nebo obrázkem.
Možná vás to překvapí, ale u článků našich skautských časopisů na celosvětové počítačové síti se měsíčně zastaví stovky lidí. Tak třeba v listopadu počítadlo zaregistrovalo 1300
příchozích čtenářů. Z nich si 218 vybralo říjnový Skauting, dalších 230 říjnový SkautJunák, do listopadového Skautingu nahlédlo 246 a do Skauta-Junáka z téhož měsíce 254
čtenářů, říjnový Kmen si pak pomyslně otevřelo 352 zájemců.
Takové čtení na internetu má své výhody i nevýhody. Články jsou tu často dříve, než
se k vám poštou a přes tiskového zpravodaje „dokodrcá“ papírový časopis, na druhou
stranu není obrazovka pro čtení právě ideální povrch. Těžko si také s sebou počítač vezmete do tramvaje nebo autobusu, tady stále vede papír.
Mimi
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Ivančena
Tradiční roverská a skautská pou na památnou
Ivančenu k uctění památky umučených roverů
z Ostravska se letos uskuteční v sobotu 22. dubna.
Přesně v poledne zazní polnice a po krátkém proslovu obě naše hymny, česká i slovenská. Letos se očekává obzvláš velká účast už kvůli magickému datu
2000 a pro půlkulaté jubileum (55 let od tragédie).
Doufejme, že nám na hřebeni pod Lysou horou
bude přát počasí!
Šaman

Svět je báječné místo pro život... tedy jak kde
Tu a tam mne napadá, jakého nezaslouženého štěstí se mi dostalo, když jsem se narodil
právě sem, do klidného a bohatého koutu světa. Když pak vidím, jaké boje zuří například v Čečensku, nebo jaká hrozivá, pro nás naprosto nepředstavitelná chudoba vládne
v Africe, svoji vděčnost a štěstí „vykupuji“ alespoň příspěvky na humanitární konta.
Obdivuji ty, kteří si za svůj životní úkol vytkli organizovat pomoc úplně cizím lidem, jež
vůbec neznají. I když... Nemají se právě tito lidé v nouzi stát našimi nejbližšími?
Roverské heslo mluví o službě, snažme se proto pomoci tam, kde je to nejvíce třeba.

Sierra Leone

V horní části Václavského náměstí v Praze jste mohli během března navštívit velký
bílý stan, v němž vystavoval vlastní velkoformátové fotografie jeden z předních českých
fotoreportérů Jan Šibík. Nešlo ovšem o fotografie přírody, politiků, na něž jsme zvyklí
z novin a časopisů, ale o dosud nám neznámý pohled na krutosti páchané na dětech
v africkém státě Sierra Leone, kde již dlouhá léta zuří válka. Jestlipak víte, kde přesně
leží Sierra Leone?
Na výstavě asi patnácti fotografií zmrzačených dětí bez nohou a o berlích nikdo nevybíral vstupné. Přispět na dobrou věc - pomoc těmto dětem - jste však mohli do skleněné
pokladničky. Kdo měl štěstí, mohl několikanásobného vítěze soutěže Czech Press Foto
(o nejlepší novinářskou fotografii) vidět na vlastní oči. Já ho viděl. Ten vysoký a vlasatý
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krmítkem běží šuškanda
aneb měli byste vědět
mladík toho během svých cest po celém světě (Súdán, JAR, Rusko, Rumunsko, Turecko,
Kuba) musel zažít tolik, co by jinému vystačilo na celý lidský život.
Výstava skončila 24. března a Janu Šibíkovi se podařilo vybrat mezi lidmi nejméně čtvrt
milionu korun (údaj k 18. 3.). Na konto Českého výboru pro UNICEF s názvem „Podejte
ruce dětem ze Sierra Leone“ a číslem 220 00 22/ 5100 (variabilní symbol 2994) však
můžete přispívat i nadále.

Čečna

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni při České televizi organizuje už přes šest
let humanitární pomoc lidem, kteří se ocitají na okraji zájmu médií a světové veřejnosti.
Působí v zapomenutých a těžko dostupných místech, kam neproudí pomoc z mamutích
humanitárních organizací. Jde například o zásilky léků pro polní nemocnice v Čečensku,
potravin pro obklíčené frontové vesnice v Bosně, základních potřeb pro sirotky v chátrajících dětských domovech v Bulharsku či materiální pomoc kosovským uprchlíkům.
Celková hodnota realizované pomoci už dosáhla výše 400 milionů korun.
Za malou poznámku jistě stojí i fakt, že na činnosti nadace se nemalou měrou podílejí „civilkáři“ na náhradní vojenské službě. Není to dobrý tip pro vás nebo někoho z vašich blízkých?
Kontakt: Společnost Člověk v tísni při ČT, o.p.s., Kavčí hory, 140 70 Praha 4; tel.: 02/ 61 13
43 18; fax: 02/ 61 13 44 01; e-mail: pinfcz@czech-tv.cz; http://www.czech-tv.cz/nadace
V současné době se společnost Člověk v tísni obrací na všechny s prosbou o pomoc
v kampani „SOS Čečensko“, aby tak shromáždila finanční prostředky na podporu čečenských uprchlíků. Za účelem veřejné sbírky je zřízen zvláštní bankovní účet, na který
můžete posílat jakékoliv finanční příspěvky: 63 60 33/ 0300 (variabilní symbol 111).

To, co zbylo z čečenského hlavního města Groznyj (repro)
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co viděly oči ptáka Alfréda
čili reportáž

Casino
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Ten, kdo vstoupil okolo poloviny ledna
roku 2000 do jedné z kluboven v Českém
údolí, ocitl se v pravém a nefalšovaném
kasínu poloviny třicátých let. Hned
u vstupu do místnosti uvítal návštěvníka
skvěle zásobený bar s distingovaným,
ochotným a stále příjemně naladěným barmanem za pultem. Do uší se nevtíravě
zakousla hudba Louise Armstronga, Elly
Fitgeraldové či Duka Ellingtona. Na zemi
se nenápadně povalovaly jakoby náhodou
vytroušené dolarové bankovky v nadživotní velikosti. V poněkud temnějším koutě
se u zajímavých drapérií nacházela banka
se směnárnou. V lépe osvětlené části místnosti se pak okolo rozličných stolků pohybovali elegantní pánové
v padnoucích oblecích
a
šarmantní
dámy
v odvážných modelech
dle poslední módy dovezených z daleké Paříže.
Lehké napětí, které
v takovém druhu podniku vždy panuje, pak čas
od času prostřídávaly neš
astné kletby či naopak
jásavé výkřiky radosti.
Nápad poněkud se odvázat, zažít něco nového
a zajímavého vznikl v hlavách zbraslavských roverů a my ho zcela bez skrupulí převzali. Od prvních
slov o tom, že bychom
se mohli dobře pobavit
cizím nápadem, nebylo
kupodivu nijak daleko
k činům. Pár nadšenců

se podělilo o úkoly a do měsíce byla akce
Casino na světě. A vyvedla se.
Stylové ohozy, dobové plakáty na stěnách,
odpovídající hudba. Okolo stolu s ruletou
bylo skoro neustále plno. Dodnes se neví,
zda to bylo kvůli možnosti skutečně vysoké výhry (jeden a ten samý š astlivec zde
vyhrál jednou 140 a podruhé 220 tisíc
„koňských“ peněz) nebo atraktivní krupiérkou, jejíž „Ukončete svoje sázky, prosím, ruleta se roztáčí“ vábilo pány a dámy
z celého okolí. Hned vedle se u karetního stolku pokoušela vždy skupinka hráčů
o známé pokerové obličeje, i když ne vždy
jim to šlo. Zvláště v okamžiku, kdy se dalo
zaslechnout slovíčko „pas“, nevěstil obli-

co viděly oči ptáka Alfréda
čili reportáž
čej dotyčného nic hezkého. Pro ty, kteří
se spíše než na štěstí spoléhali na vlastní
pevnou ruku a přesnou mušku, byl připraven terč a sada šipek. Je však nutno podotknout, že ne vždy se házející plně soustředili a zvláště u některých rozptyl jejich
hodů ohrožoval dokonce i dosti odvážné
tanečníky, kteří se pokoušeli dodat celé
akci ještě větší punc noblesnosti svými
nevšedními tanečními kreacemi na parketu. Méně náročné nebo již společensky
unavenější dámy (ale i pánové) se mohli
zabavit nenáročnou hrou v kostky a celkem nevinným způsobem odlehčit své
peněžence. Pro dětinštější povahy měly
pořadatelé v zásobě několik sad pexesa
s rozličnými motivy.
Celým tímto mumrajem se jako štika
proplétal noblesní barman a nijak ho
nerozhodilo ani velké spropitné jednoho
z odvázanějších hostů, který mu nacpal
400 „koňských“ se slovy „a mu přinese
láhev bechera a za zbytek si koupí něco
na sebe“. Zmíněný barman prokazoval
svoji noblesu nejvíce ve chvilkách, kdy byl
donucen některého z návštěvníků herny
vyvést na mráz. Činil tak vždy elegantně
a šetrně, ale nekompromisně a s důrazem.
Každý jím vyvedený se pak vracel mezi
ostatní hráče podstatně krotší. Nebylo
tedy divu, že si vynikajícího barmana
několik hostů před závěrem večera
zamlouvalo na své soukromé uhlobaronské, velkotovárnické či aristokratické
večírky.
Za celý večer se přihodily snad pouhé dvě
nepříjemnosti. První nastala ve chvíli, kdy
jedna z přítomných dam neudržela dekórum a (zřejmě opojena silným pomerančovým koncentrátem z láhve od Johnyho

Walkera) shodila na zem sklenku, která
se s třeskotem rozlétla na několik kousků. Druhým okamžikem pak byly nejbližší chvilky poté, co některý z přítomných
gentlemanů úspěšně připálil jedné z dam
cigaretu provokativně nasazenou na dlouhém nástavci a nikdo ze zúčastněných
si nebyl schopen s čmoudícím a smrdícím válečkem poradit. Při pokusu o uhašení o taneční parket si ředitel začal zoufalstvím rvát vlasy, a tak byla nakonec
celá operace v tichosti zakončena v místní kotelně.
Myslím, že nikdo během večera po finanční stránce závratně nezbohatnul. Na druhou stranu je pravda, že nikdo ani neprohrál svůj vůz, dům, ženu či děti. V zastavárně se ocitla asi pouze saka. Každý ale
přece jen odcházel bohatší – o jeden další
zážitek z prímového večera.
Očumun, RK Šambala, Plzeň
P.S. „Koňské“ = místní platidlo vybrané
z několika sad hry „Dostihy a sázky“.
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štěbetání na drátech vysokého napětí
aneb rozhovor

Dvě akce, dvě příležitosti
Ptáte se někdy, co pro vás dělají roverské odbory na pražském skautském ústředí. Nevíte,
nebo jste až dosud vůbec netušili, že existují? Následující dva rozhovory budiž odpovědí.
První se týká blížícího se setkání roverů a rangers ObRok 2000, druhým tak trochu navazujeme na únorový Kmen, v němž jste si mohli prohlédnout a přečíst dílka ze soutěže
Polibek múzy. Obě akce pro nás připravují zmíněné odbory.

Výjimečný víkend se kvapem blíží
O prodlouženém víkendu na přelomu dubna
a května bude zatím pečlivě tajený kout na jižní Moravě hostit roverské setkání, jaké u nás
dosud nemá obdoby. Leckomu není jasné,
proč jej organizátoři z odborů pro výchovu
roverů a rangers nazvali podivně a tajemně
„ObRok“. Odpově i na tuto otázku naleznete na následujících řádkách. Vyzpovídali
jsme jednu z organizátorek setkání Markétu
Vránovou - Marku.
Rozhovor vznikl ještě v průběhu března, proto skutečnosti v něm zmíněné, prosíme, berte
s rezervou. Jak se říká: člověk míní, čas mění.
Reportáž z Obroku přineseme v červnovém
čísle.
Marko, kde se vůbec zrodil nápad uspořádat celorepublikové setkání roverů? Tak velká akce se u nás
dosud neuskutečnila. Je něco podobného obvyklé
(foto José) v zahraničí?
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Myslím, že poprvé konkrétně tenhle nápad zazněl loni v březnu na rozšířené schůzce
odborů pro výchovu roverů a rangers. Tam jsme řešili, co dělat s Roverskou poradou,
což byl typ akce, který jsme pořádali dříve a který postupně přestával vyhovovat.
Vycházeli jsme z toho, co chceme za odbory všem roverům nabídnout a co zatím chybí. Velkých setkání ve městě je poměrně hodně, odbory pořádají tradičně Mikulášský
seminář, ve městě se konaly Roverské porady i Kolokvium, ale setkání v přírodě jsme
zatím nepořádali. Ovšem to neznamená, že by se podobné akce u nás vůbec nekonaly.
Například Ortel nebo Ruprno jsou rozsahem i zaměřením podobné tomu, co chystáme
nyní.
Já sama mám zkušenost z takového setkání v Holandsku, kterého jsem se zúčastnila
jako člen české delegace. Pořádají ho pravidelně jednou za čtyři roky a účastní se ho

štěbetání na drátech vysokého napětí
aneb rozhovor
opravdu hodně roverů a rangers. Je ale pravda, že styl programu tam je velmi odlišný
od toho, co připravujeme my.
Co si od ObRoku slibují organizátoři. Jaký je vůbec hlavní cíl akce?

Hlavní cíle jsou dva a dají se označit jako klasické: chceme motivovat rovery a rangers
pro jejich vlastní činnost, ukázat jim, co vše může být součástí roverského programu,
ale chceme jim to ukázat přímo tak, že si vše vyzkoušejí na sobě, prožijí. Druhým cílem
je navázání nových vztahů, setkávání známých, prostě zpevnění roverské sítě, která je
tolik důležitá. Uvidíme, jak se akce vydaří, ale zatím máme v plánu pořádat takovéhle
akce jednou za dva roky, což je i jeden z významů slov ObRok.
Kolik kmenů a lidí se doposud přihlásilo a kolik jich nakonec očekáváte?

Předběžně je zatím přihlášeno asi 330 účastníků, což je počet, se kterým jsme v lepším
případě zhruba počítali. Vycházeli jsme z toho, že na Mikulášský seminář tradičně jezdí okolo 400 roverů a rangers. To je však akce již zaběhnutá, všichni s ní počítají hodně
dopředu (letos se uskuteční 2. prosince).
Můžeš slíbit něco výjimečného (program, zážitek, téma), s čím se budou účastníci potýkat?
V upoutávce se píše něco o desetimetrové výšce a hře pro tři sta lidí...

Samozřejmě slibujeme výjimečný víkend, jinak by nemělo smysl něco takového pořádat! Ale nic konkrétního zatím prozradit nechci.
Jak to bude vypadat na místě? Velké množství lidí se bude asi těžko zvládat. Účastníci budou
patrně rozděleni do menších skupin...

Předpokládáme, že ubytování a stravování si jsou roveři a rangers schopni zajistit sami.
Program bude většinou probíhat formou obvyklou na takových velkých akcích (nabídka několika (mnoha) činností, ze kterých si bude každý moci vybrat to, co chce právě
dělat. Ale plánujeme i několik okamžiků společných, tady pak počítáme s vychovaností a přirozenou disciplinou roverů a rangers; doufám, že nás nezklamou.
Můžeš už te prozradit, kde přesně na jižní Moravě se Obrok uskuteční?

To opravdu nemohu. Přihlášení účastníci už místo znají a máme své důvody jim tuto
výhodu ponechat...
ptal se Mimi
Poznámka: Pokud by se ještě někdo chtěl na poslední chvíli přihlásit, a se ozve na e-mail
obrok@junak.cz nebo do kanceláře ústředí Junáka na tel. 02/ 24 21 48 25 (záznamník).
Nemůžu zaručit, že ho budeme moci přijmout, ale za pokus to stojí.
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Nebojte se Polibku
aneb rozhovor s Na ou Novou, hlavní organizátorkou soutěže roverské tvořivosti
Polibek múzy, o letošním ročníku a odvaze „jít do toho“
Kolikrát se Polibek múzy dosud uskutečnil a kolik roverů se jej každoročně zúčastňuje?

Letos se koná již třetí ročník této přehlídky, po níž pravidelně následuje roverský seminář. Na obě akce se přijde podívat kolem 300 - 400 lidí. Je ale škoda, že z takového
množství zcela určitě nějak talentovaných lidí se účastní soutěže pouze nepatrná část.
Prošla soutěž za dobu své existence nějakou změnou? Změnila se témata či soutěžní kategorie?

Na každý rok je vyhlášeno jiné téma. Poprvé mohli účastníci tvořit podle motta „Odtud
je do světa tisíce cest“, následovalo téma „Život je krásný“, letošním mottem je pak
„Nový začátek“. Soutěž se také rok od roku vylepšuje. Ke čtyřem původním kategoriím
(výtvarno, fotografie, literatura a hudba) se přidala ještě kategorie krátký film. Jednotlivé
kategorie mají ještě svá další dělení, a tak by si měl letos přijít na své opravdu každý
alespoň trochu tvořivý človíček z řad roverů a rangers.
Kdo hodnotí soutěžní příspěvky, zasedají v porotě i odborníci? Víš už, jak to bude tento rok?

V porotě jsou samozřejmě i odborníci! Například kategorii fotografie hodnotila pí.
Řeháková, která se v této oblasti pohybuje mnoho let, a akademická malířka Michaela
Rocmanová - Káča vybírala zase to nejlepší z výtvarna. Pro tento rok se počítá s dalším
rozšířením poroty o odborníky z oblasti hudby a literatury. Kdo jimi bude, to je zatím
tajemství. Také se uvažuje o tom, že práce nezůstanou po vyhlášení výsledků ležet
v zásuvce a „vyrazí se prezentovat do světa“. Na řadu tak možná přijdou prostory vysokoškolské menzy a třeba i něco víc.
Téma nadcházejícího ročníku
je ,,Nový začátek“ a týká
se nezadržitelně se blížícího
nového
tisíciletí.
Myslíš,
že budou přišlá dílka veselá
a optimistická, nebo vyzní spíše pesimisticky?
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Každý z nás si někdy potřebuje trochu „zasmutnit“.
A co si budeme povídat,
někdy nám právě takhle
laděná dílka dokáží nejvíce
pomoci. Věřím však, že pesimismu bude letos co nejméně. Motto v sobě skrývá
jakousi naději. Naději v to,

„Každý by si měl zkusit něco namalovat...“ (foto Aladin)

štěbetání na drátech vysokého napětí
aneb rozhovor
že se něco změní k lepšímu. Také proto doufám, že nebudeme zavaleni pouze trudomyslnými pracemi.
Co bys vzkázala těm, kdo zatím váhají s účastí v soutěži. Nejsou si třeba jisti, že právě oni a jejich
dílko ve srovnání s ostatními obstojí.

Každý by si měl zkusit někdy něco napsat, namalovat atd... tak proč ne zrovna te ?
Velká část lidí si myslí, že pro tyto aktivity nemá talent, a proto raději nic v tomto směru
nečiní. Tady ale není co zkazit! Autoři méně zdařilých děl se nijak netrestají a jejich
jména nejsou nikde vyvěšována. Opravdu si myslím, že není, čeho se bát. Proč třeba
nezkusit udělat takový menší Polibek múzy ve vlastním kmeni? Může to být předkolo,
ze kterého postoupí ta nejzdařilejší dílka dál.
Také jsem si myslela, že nemám na to, abych něco napsala. Jednou jsem si však vyzkoušela to, čemu se říká „tvořivé psaní“. Jestli si dobře vzpomínám, tak jsem si tenkrát
na kousek papíru napsala, jak na mě působila atmosféra v místnosti, která byla plná lidí.
Po čase jsem ten papír našla a z toho, co na něm bylo napsáno, jsem byla mile překvapená. V současné době si tímto psaním krátím třeba některé méně záživné přednášky.
tázal se Mimi
Poznámka: Příště Kmen přinese návod, jak si tvořivé psaní vyzkoušet doma o samotě nebo
mezi přáteli ve vašem kmeni. Zadání soutěže následuje.

Odbory pro výchovu roverů a rangers ÚRJ vyhlašují

III. ročník soutěže roverské tvořivosti
Polibek múzy 2000
s mottem:

„Nový začátek“
Opět je tu šance pro všechny z řad roverů a rangers, kteří fotí, píší, výtvarničí, komponují
a natáčí! Již potřetí vás Odbory pro výchovu roverů a rangers zvou k účasti na přehlídce
roverské tvořivosti - Polibku múzy.
Neváhejte, chopte se šance, tvořte a svá díla posílejte do 31. 10. 2000 (rozhoduje datum
odeslání) na adresu: Odbory pro výchovu roverů a rangers - Josef Výprachtický - Jose2,
Junák svaz skautů a skautek ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1.
Práce, které přijdou po tomto datu budou vystaveny, ale nebudou hodnoceny.
Vše, co pošlete, bude odborně posouzeno, to nejlepší odměněno a prezentováno na kulturním večeru 1. 12. 2000, v předvečer Mikulášského roverského semináře.
Pro letošní rok je vyhlášeno téma, které se vztahuje k přelomu tisíciletí, tvořit pak můžete v těchto kategoriích:
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Fotografie
a) fotografie černobílá
b) fotografie barevná
- minimální rozměr 15x21 cm
Literatura
a) poezie
b) próza (povídka, novela, esej, publicistika)
- minimální rozsah 1 normostrana,
maximální rozsah 5 normostran
I. speciální kategorie: příspěvky můžete psát v angličtině, němčině a francouzštině (rozsah max. 5 normostran)
Výtvarno
a) malba
b) kresba
c) grafika
Hudba
- žánrově neomezeno, do soutěže je
nutné poslat dvě vlastní skladby,
nahrávky přijímáme na všech běžných
nosičích (na minidiscích, vypálených CD a kazetách (doporučujeme použít systém omezení šumu Dolby B či C)
Krátký film - II. speciální kategorie
- max. délka filmu je 20 minut
Společně s vašimi výtvory nám pošlete následující údaje: adresu, telefon, e-mail, název
vašeho RS kmene, střediska a vyjádření, zda chcete vaše příspěvky zpět. Nevyžádané
příspěvky budou uloženy v archivu Odborů pro výchovu roverů a rangers.
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štěbetání na drátech vysokého napětí
aneb rozhovor

Zbojnická pohádka
1. místo v loňské soutěži, kategorie próza (ukázka)

Stromy si s úsilím stání na špičkách držely ještě zelenou krev. Pod krokem sténalo suché
listí a mezi větvemi se svářili černí ptáci, ponoukáni k hrám a křiku oznamujícím zimu v
dohlednu. Ale ještě tu plně dýchalo cosi z léta. Chmýří se neslo vlahým lesem tak vznešeně a oddaně, že bylo lze věřit bez ostychu v jeho velké svědectví. Čemu že přihlíželo?
Stalo se jednou v čase prvních bohatých kytic, že starý zeman vypustil duši. Zanechal po
sobě tři syny a panství ve zbědovaném stavu. Nestačil k stáru už na nic, jen polehával
a chátral bok po boku svému majetku. Když sjela první záplava břidlice z jeho střechy,
poslal poslední svůj výdech uvolněným otvorem vstříc nebi, které změnilo barvu.
Byl čerstvě pochován, ale kytice právě rozpuklé pestrosti venku mu jen planě kvetly okolo náhrobku, nikdo je nevázal. (Zda by te naposledy zalitoval stařec, že přeci neměl
alespoň jednu dceru?) Synové sbalili to málo, které měli, naložili je na zdravé hřebce
a opustili svůj bývalý domov. Byli mladí a na prahu slunného času ani si nezasteskli při
pobídce koně do cvalu. Dá Bůh a rádi se ohlédnou, dá Bůh... Sledujme te jejich cestu.
Klikatila se nejprve známě a bratři rozjímali. Nejstarší Jan, ten, co každou chvíli poklepával na šíji svému řehtajícímu grošákovi, byl skutečně doma jedině v stáji. Dováděl s
koňmi, plavil je a líbal na lysiny. Jakožto synu zchudlého zemana mu tedy nezbývalo než
hledat si koňskou službu. Tak pomalu rozvažoval, ale nikoliv nerad.
Fouskatý z bratrů byl prostřední Heřman. Rád dobře jedl, dobře pil a slečny na kolenech
vážil. (Při tom pomyšlení se mu fousky kroutily.) Jeho váček s penězi zdál se však dočista
tenký. Neutratí.li jeho tížku honem, brzy se protrhne! Ne, při takových úvahách se čelo
snadno zpotí.
Nejmladší jménem Jakub za výpravou poněkud zaostával. Oči měl veliké jako panna.
Vyhlížel snad někoho? Ne, ještě ne. Nemyslel na nic usilovně, nevěděl, co by ho mohlo
zastihnout, co minout. Čekal, co řekne Jan, tak jako vždycky. Te šířil zorničky a před
sluncem zase mhouřil, vztáhl ruku po motýlu jako žena...
Tak jeli. Některý z nich už se vám zalíbil? Patří se, že nejlepší, ačkoliv po strmé stezce,
čeká vždy na nejmladšího. Inu, uvidíme, však se kroky všech rozdělí, co by Jan třikrát
popleskl koně. Co se děje? Ano, už je to tu. Dnes nezaostává pozadu nejmladší, ale
Heřman. Dvě uplynulé noci strávil v teple šenku a te se mu nechce zpět do polí. Jeho
kůň svěsil hlavu dostatečně výmluvně. Poprvé za celou cestu stáli te nikoliv tři za sebou,
ale jeden proti dvěma. Což o to, šenkéřka byla hezká vdova. Zástěru měla čistou, rulíky
tmavě hnědé a máslo v koutku úst. Zalíbila se mu, promluvil s ní a vrací se tedy. „A se ti
dobře daří,“ tiskl mu Jan ruku a Jakub popohnal uplašeně koně a nemotorně naposled
obejmul Heřmana. (Robátko ještě zženštilé...) Dlouho pak stál a nechal si v pohledu
mizet bratra, zabočujícího za zvonicí...
Lenka Poludová, Žamberk
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Přemkův receptář
aneb bílá vrána radí

Hudbu máme v krvi
Klidně se vsadím, že jen málokdo z vás, čtenářů Kmene, nikdy nepřemýšlel nad tím, jak
uvést v život vlastní hudební kapelu. Hudba
je zkrátka fenomén, který nás doprovází na
každém kroku a který nemůžeme neslyšet.
Platí to doslova a do písmene. Rádia chrlí
do éteru dnem i nocí kvanta více i méně
povedené muziky, žebříčky takzvaných hitů
na nás útočí ze stránek časopisů i z televizní obrazovky. Hudbu máme v krvi odnepaměti, od dob, kdy naši dávní předci divoce
křepčili kolem plápolajícího ohně.
A už je hlavním důvodem, proč zakládáte
vlastní hudební skupinu, realizace muzikálního talentu či ducha, touha stát se slavným, nebo „jen“ odhodlání zkusit to, jedno
je jisté: nejste sami. Nové kapely, lhostejno
zda hrají country, české lidovky, nebo hlučný rock, vznikají jako houby po dešti. Sám
bych mohl jmenovat hned několik kamarádů, kteří se podobným směrem vydali.
Koneckonců i já sám jsem něco takového
Mušilov hrající, ladící (foto José)
vyzkoušel.
A řeknu vám: je to zvláštní pocit, slyšet ze záznamu svůj pěvecký výkon se všemi chybami a nedostatky. Řeknete si jen: to přece nemůžu být já, to není můj hlas. Jinak se
slyšíte sami uvnitř, jinak vnímají váš hlas lidé okolo.
Hudlání je věc kolektivní, souhra nástrojů a hlasu je naprosto nezbytná pro výsledný
efekt. Budete mockrát přemýšlet nad tím, proč skladby přehrávané ze záznamu nezní
tak uceleně, jak jste je ještě před několika minutami slyšeli naživo.
Pokud založíte vlastní kapelu, všechno tohle vás čeká. Umění je řehole a opravdu
uspět mohou jen ti nejlepší, nejnadanější a nejpracovitější. Jenže to nejkrásnější na
hudbě je něco úplně jiného; je to radost z vlastního výrazu, z toho, že jste své myšlenky
vložili do textu a melodie. Hlavně však z toho, že jste je sami oživili a nabídli je jiným.
Konec planého teoretizování... vlastní zkušenosti a těžké začátky vám níže popíšou
ryzí praktici.
Mimi
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Markéta & Lazarové pod lupou
Začalo to celkem nevinně. Na podzim roku 1997 Plamínka (Janu Jakubů) jednou takhle
napadlo založit jakési hudební sdružení, jehož úkolem bude trumfnout a posléze převálcovat na oblastním kole Porty mladoboleslavskou kapelu „Hnutí mysli“, ve které se angažoval její přítel Honza Gregora. Společně s Píš alkou (Markétou Povolnou) pak oslovila
mě, a že jsem pro každou špatnost, utvořili jsme jisté hudební těleso, jež se pokusilo
produkovat „cosi“, čemu se říkalo umění. Nástrojové složení kytara a příčná flétna
bylo pro nás pochopitelně nedostačující, a tak nezbývalo, nežli se porozhlédnout po nějakém tom hudebníkovi. Už od začátku roku chodil spolužák Jindřich Strejček provokativně do školy
s houslemi a povídal něco o orchestru. Na to, aby si
s námi šel taky
zafidlat, jsem ho
nemusel příliš přemlouvat.
Hned
po první zkoušce
byl dívčím osazenstvem vřele přijat.
Vzpomínám, jak
se Markéta začala
učit na basu. Bylo
to přesně na Štědrý
den roku 1997, kdy
opustila svůj dlouDívčí polovina kapely v akci (foto José)
holetý sen hrát
na violoncello. Celá naše rodina se pak na její popud vydala k tatínkovi do ZUŠ, vyzvedla
tamější kontrabas a odnesla jej domů. Do večera se už Markéta naučila techniku prázdných strun, a tudíž nic nebránilo tomu, abychom uspořádali pod vánočním stromečkem
babičce a dědovi malý koncert. Od té doby Markéta hraje na basu a tvrdí naši muziku.
V létě 1997 došlo ke změnám v osazenstvu kapely. Kytarista Karel Šild si vyměnil místo
s naší zakladatelkou Janou. Tento moment je zachycen na jediné, dnes již historické
fotografii z vlašimského klubu důchodců.
A od té doby se pravidelně chvílemi i méně pravidelně scházíme. Vzniklo mezi námi
pevné přátelství a muzika se stala pouze jedním z toho, co nás spojuje. Vytváříme společné dílo, které se občas i daří. O to víc nás těší, uděláme-li radost svým kamarádům
a blízkým.
Za kapelu Markéta & Lazarové sesmolil Mušilov
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Jak vznikal Skautskej nářez
„Myslím, že byste měli vědět, že název Skautskej Nářez je odvozen od organizace, kam všichni
patříme. Nepředstavte si pod tím něco špatného (nebo dokonce dobrého!). Samča a Mirouš spolu
hráli už mnoho let u táborových ohňů a pan Foglar (nebo nějaký jiný démon) vedl jejich mysl. Tak
se rozhodli, že by mohli také zkusit hrát něco jiného. Pokusím se vám přiblížit, jak to asi bylo...“
Těmito slovy začíná vyprávění jednoho ze zakládajících členů hudební skupiny Skautskej
nářez na její internetové stránce. Nechejme nyní stranou název kapely či její hudební kvality.
Daleko zajímavější může být pro všechny, kdo o založení vlastního hudebního souboru uvažují, dále popisovaný zrod konečného tvaru skupiny. Ve skutečnosti to, jak se zdá, nic není.
„Všechno začalo v roce 1995. O prázdninách, kdy Mirouš složil první song... Také byl první,
kdo si koupil elektrickou kytaru. To si nemohl Samča nechat líbit a koupil si jí taky. Tak to
asi začalo. Díky skautskému vedoucímu, který byl (a stále je) ředitelem ZŠ Protivín, se mohlo
zkoušet ve školní družině. Dokonce jim půjčil i školní reprák! Zesilovač už Samča vyrobil lehce
(umí totiž všechno). Bubny zapůjčil Miroušův děda, který čas od času bubnuje v příležitostné
„dechmetalové“ kapele.
Pu ák
Bubnovat zprvu zkoušel každý, ale převážně na ně
Jdou, kroky zní do ticha
hrál Miroušův brácha Krysa. Asi při druhé zkoušce
dávných věků s ozvěnou.
testoval bubnování i Bill. Byl při tom zrovna nafilmoJdou, kam neví, stále směrem proti slunci
ván Filipem H., který se byl podívat na novou kapelu.
za vírou
Bill seděl za bubny poprvé, a také to tak znělo... Dvě
Muž, co průvod vede,
kytary, dechovkářské bubny a zpěv bez mikrofonů.
drží v ruce velký zlatý kříž
Opravdu se mi to v té době líbilo.
do rukou je zebe meč, co sotva nesou,
smrti blíž.
Náhle Samča někde sehnal zesík (rozuměj zesiKrok
za
krokem
táhnou krajem
lovač) s bednami značky TESLA (!) a za čas
tichých plání, pustinou.
potom se sehnaly i nové bubny za slušnou cenu.
Byli jsme z nich všichni nadšení. Pak jsme začali Jdou, den za dnem, za hříchy cizích lidí
zahynout.
na Ostrově (místní skautský areál) předělávat staTam, kde nic nezmohly
rou loděnici na klubovnu (a zkušebnu). Krysa
silné ruce mužů výprav křížových,
na zkoušky už moc často nechodil, a tak za něj
vedou umírat děti s vírou na rtech,
zaskakoval Bill, kterému to docela šlo. Bubnoval
s klidným svědomím.
sice stylem, který by se více hodil do stylu jungle
Pláň po boji posetá těly
malých rytířů,
(používal totiž jen přechody a občas činel).
déš mrholí, smývá slzy z tváří
Skládaly se nové písničky a hrálo se.“
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Řízením osudu o sobě mohl dát Skautskej nářez
poprvé vážně vědět jako host známé české hudební skupiny Znouzectnost na jejím koncertě
v Kardašově Řečici. Od konce roku 1997 až do září
roku loňského sehrál dalších 14 koncertů.

malých poutníků.
Vrátili se staří,
starší než je tenhleten náš svět
bez iluzí bez snů
šeptající snad už naposled.

Přemkův receptář
aneb bílá vrána radí

Fotoodpoledne
Napadlo mě to v souvislosti s něčím úplně jiným. V knize Skautský oddíl III jsem se dočetla o tzv. „oddílové matrice“. Oddílová matrika je sešit, šanon nebo zkrátka stoh listů,
z nichž každý náleží jednomu členu oddílu. Na tomto listě jsou všechny potřebné údaje
o onom členovi: jméno, datum narození, číslo OP, škola, třída zaměstnání a bydliště otce
a matky, údaje o zdravotním stavu - pojiš ovna, dlouhodobé problémy, alergie, léky, prodělané závažné nemoci, úrazy na skautských akcích... Celou druhou stranu listu zabírají
oddílové záznamy: datum vstupu do oddílu, datum složení nováčkovské zkoušky, slibu,
tří orlích per, bobříků a dalších zkoušek, účast a úspěchy na Svojsíkově závodě a dalších
skautských soutěžích, účast na skautských LŠ a L, složení čekatelské a vůdcovské zkoušky,
členství v družinách, funkce v oddílu, účast na táborech a datum odchodu z oddílu.
Taková oddílová matrika může být po letech úžasným dokumentem o tom, kdo oddílem
prošel, a kdykoliv je možno do ní nahlédnout a přečíst si aktuální záznamy.
K čemu se však chci dostat, je to, že na první stránce každého listu má být fotografie
onoho člena. Rozhodla jsem se takovou matriku založit. K tomu bylo samozřejmě potřeba získat ony fotografie. Uspořádala jsem proto tzv. „fotoodpoledne“. Všichni členové
oddílu přišli ve skautských krojích a já jsem jednoho po druhém vyfotila. Potom jsme si
udělali i společnou fotografii a odpoledne pokračovalo fotosoutěžemi - každý dal k dispozici jednu svou fotku z dětství a ostatní pak hádali, kdo je na fotce. Další soutěž byla
o nejbláznivější, nejšílenější fotku - zkrátka o největší „ksicht“. Potom jsme si povídali,
prohlíželi fotky z dětství i z minulých táborů. Bylo to pěkné odpoledne, a proto jej všem
vřele doporučuji.
Beruška (převzato ze zpravodaje znojemských skautů Tuk Takee)

Focení je radost z hledání
nových pohledů na svět
(foto Anna Cuhrová)
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do čeho zobnout a do čeho raději ne
aneb přírodozpyt

Trávy
Slýcháváme o nich od malička, jsou to
přece takové obyčejné, nijak zvláš okrasné rostliny, rostou kdekoli, vždy všude
kolem jsou přece trávníky, které se po nich
jmenují. Kdo občas chodí do přírody, ví,
že trávy rostou také na loukách, dokonce
i v lese a určitě ještě někde jinde. Jaký
u lidí vzniká vztah ke travám na základě
těchto zkušeností, to si netroufám odhadnout. Odhadnout si troufám ovšem to,
že leckterý rover si přečte Hru na hledače vzácných trav z Karpatských her
Míly Nevrlého a jeho dosavadní vztah
ke travám se změní, ne-li že se pro trávy
nadchne. Pak si možná představuje, jak by
to bylo nádherné sbírat nedostupné trávy s tajemnými jmény v dalekých horách,
na skalách či slunných stepích a už už
se nemůže dočkat, až sbalí batoh a někam
daleko vyrazí.
Na trávy se ovšem čekat nemusí, některé
nám rostou přímo před domem. Skoro
bych doporučil nadšenému roverovi před
svůj dům vyjít a prohlédnout si obyčejný
sešlapávaný městský trávník. Na takový
trávník jednoznačně patří jílek a lipnice.
Slovo „patří“ píšu záměrně, narážím tím
na jednu důležitou pomůcku, která nám
napomůže různé druhy rostlin, tedy nejen
trav, nacházet a poznávat: vědět, kde ten
který druh obvykle roste. To si lze bu
přečíst nebo časem „nakoukat“ v terénu
(odkud víte, že rákos roste u vody? z knížek?). V našem případě je tedy ten trávník stanovištěm typickým pro jílek vytrvalý a lipnici roční.
Jílek poznáme dobře, nebo jeho stébla
připomínají obilí - cosi na nich pravi-
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delně střídavě vyrůstá jako třeba zrnka
na pšenici. To „cosi“, ten jednotlivý útvar,
je klásek. Snad se spokojíme s vysvětlením, že klásek je pravidelný shluk několika květů. Některé klásky jsou jakoby
posypané lehounkým smetím. To smetí,
které leží volně na klásku, jsou tyčinky
s pylem, to světlé ježaté, co z klásku
jen trochu čouhá, je blizna, kam se pyl
po závanu větru zachytí. Tímto způsobem trávy kvetou.
Jsou-li klásky postaveny střídavě jako u jílku, říkáme tomu celému klas. Přejděme
ale k lipnici roční, to je druhá nizoučká
tráva, kterou na trávníku hojně najdeme.
Je to ta, jejíž klásky nevyrůstají střídavě
v klase, ale na jednotlivých větvích stébla, takže je to na pohled takové rozvolněné a neuspořádané. Takovému umístě-

Lipnice roční

do čeho zobnout a do čeho raději ne
aneb přírodozpyt
ní klásků na nepravidelných větvích říkáme lata. Ta je pro lipnice typická podobně jako klas pro jílky.
Zanechme te na chvíli prohlížení trav
a uvědomme si, co jsme se o nich, jen
na trávníku před domem, všechno dozvěděli. Jednak že trávy nerostou úplně
kde se jim zachce, ale některá místa
mají radši. Dále že mají nenápadné květy poskládané do malých klásků, které
vypadají různorodě. Tyto klásky mohou
na stéble vyrůstat v pravidelném klasu
nebo v nepravidelné latě, čímž dostává
stéblo trávy svůj vzhled. Tohle vše tedy
víme. Nejde ovšem o to znát, jak se co
nazývá, ale spíše čeho si můžeme na travách všímat. Proto zůstaneme u jílku
a lipnice a ukážeme si na nich ještě něco
dalšího.
Všimněte si například, že stébla a listy jílku vyrůstají v hustých trsech, což se u lipnice říct nedá. Trsnatost je pro jednotlivé druhy taktéž výraznou vlastností,
která určuje vzhled celé rostliny a také
vzhled celého porostu. Když už mluvíme
o porostu, nepřekvapí nás určitě tvrzení,
že některé trávy se vyskytují velmi ojediněle, kdežto jiné pokrývají celé plochy.
Rozhlédněte se někdy po lesní pasece,
jak je hustě zarostlá šedivou uschlou trávou (nejspíš to bude třtina). Ne všechny
trávy mají listy tak akorát široké, jak
vídáme u běžných trav. V lese narazíme
na š avnatě zelené, přímo k posezení
vybízející polštáře metličky křivolaké, ta
má listy uzounké jako pažitka. Narozdíl
od ní rákos (krom toho, že je výrazně
vyšší) má listy velmi široké a jemu velmi
podobná chrastice taktéž.
Poznali jsme tedy, že trávy jsou velmi

Jílek vytrvalý
rozmanité a liší se od sebe mnoha způsoby. Někdy ale nenajdete v přírodě tolik
trav, abyste mohli veškerou mnohotvárnost vstřebat, jindy se budete chtít navnadit na jejich hledání, a tak se budete chtít
podívat na pěkné obrázky. Pak možná
obětujete 200 korun a koupíte si poměrně novou knihu Trávy, která je součástí
známého Steinbachova Průvodce přírodou (takové menší bílé knížky se zeleným
pruhem) a v níž najdete přehledně seřazené údaje o travách spolu s kresbami
a zdařilými fotkami. V knihovně vyhledejte druhý díl Nové květěny ČSSR od prof.
Dostála, tam jsou podrobnosti o všech
druzích trav bývalého Československa.
U těch, které vás zaujmou, si poznamenejte jejich latinský název (je univerzální pro
cizojazyčné zdroje) a pak můžete směle
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zasednou k internetu, na ukat adresu:
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/, případně http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/
imaxxpoa.htm nebo http://biodiversity.uno
.edu/delta/grass/index.htm a kochat se obrázky.
Nezapomeňte však potom vyjít ven a zkuste se dívat na trávy tak, abyste vnímali jejich
krásu a různotvárnost, aniž byste potřebovali cokoli znát. Stačí jen tušit, že na nich
cosi krásného je.
Kukačka

klásek Jílku vytrvalého

Miloslav Nevrlý:

Hra na hledače vzácných trav (úryvek)
Zamiloval jsem se kdysi do nich, nevím proč. Bývá to tak, ze dne na den, z noci na noc.
Snad pro zelenou jednoduchost, proto, že je lidé od sebe nerozeznávají, šlapou po nich
a lišky nezaštěknou, snad proto, že se každý musí do něčeho zamilovat. I na této milostné
hře byl nejkrásnější začátek. Batoh jsem v té době míval sice těžší o 894 gramů, botanický
klíč nebyl z nejlehčích, ale nedalo se nic dělat. Lupa pak vážila pouhých 18 gramů. Bylo
nutno najít, poznat, sebrat, usušit a donést domů několik set druhů a poddruhů trav.
To stačí na nádhernou sbírku, na roky cest. Trochu trávy, utříděného sena, pošetilý cíl
a Československo a později Rumunsko mně na léta leželo u nohou. Musel jsem je celá
projít, proplazit, na kolenou, probrodit vodou, bahnem. Kostřavinec fialový: nejstrmější
skalnaté a travnaté srázy Belanských Tater v půl čtvrté ráno za jitřní mlhy. Zakázané území. Před Horskou službou chránila mlha a ranní čas, před pádem do Mě odolů utkvělá
touha po velehorské trávě, která roste jenom tam. Kdo má cíl, nemá čas na strach a nezřítí
se. A když, tak pád je sladký. Ale hledání je tam dlouhé a těžké! Třtina přehlížená: červen, mezi prsty se tlačí mazlavě bahno hrabanovské černavy. Ostřicemi pořezaná chodidla.
Vůně roviny, jen tam, v Polabí, roste ta štíhlá tráva, nikde jinde. Smělek smutný: Branisko,
východoslovenské pohoří jedlí, babyk a pastvin. Na jediné vápencové skále tam žije smutný smělek a cesta z Čech je k němu daleká. Plevnatec provenský: rozpálené stráně jihoslovenského krasu, bílé kameny, vonné noclehy. Nikde jinde. Strdivka nejvyšší: celodenní šlapání horami Inovce. Bukové lesy, orli, zarostlá cesta, lesní úžlabiny. Až na konci hřebene,
na Bezovci, roste obrovská, jinde nevídaná tráva. Lipnice sivá jesenická, jen v Jeseníkách,
vysoko nad údolími. Utrhl jsem jednu se špatným svědomím - na zeměkouli, ve vesmíru
roste jedině na Petrových kamenech. Ocáskovec pannonský: zvláštní jméno, zvláštní kraj,
kde roste. Hodiny jsem tam bloudil, hledal nepatrnou trávu. Napřed bylo nutné nalézt slanisko, pár čtverečních metrů tvrdé bělavé půdy uprostřed nekonečných rovin Potisí. Vedro.
Křečci pobíhali zběsile sem a tam. Nadvedro. Hodiny jsem hledal, až odpoledne jsem
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nalezl bílou hlínu: je konec s potiskými slanisky! Lezl jsem pak dlouho po kolenou, slanomilná tráva nikde. Třikrát jsem se vzdal, třikrát se vrátil. Až před setměním jsem našel trs
bizarní trávy ve vlhké koňské šlápotě, možná už poslední v Potisí, jediný v Československu.
Slanisek ubývá, kukuřičných polí přibývá. Mnoho trav ještě zbývá, ušetřím tě, bratříčku.
Cest a radostí nepočítaně.
(z knihy Karpatské hry)

Co bys měl vědět o lišejnících
Nejsem přírodovědec a KMEN není vědecký časopis, ale myslím, že je dobré alespoň
něco vědět o podivuhodné skupině rostlin, které nazýváme lišejníky (Lichenes). Jsou to
organismy, které vlastně žijí v trvalé a neoddělitelné symbióze řasy a houby. Řasa pohlcuje sluneční světlo a fotosyntézou mění CO2 na cukry; houba přispívá ke společnému
životu tím, že pohlcuje vodu a řase poskytuje jakousi ochranu i úkryt, někdy i stín před
příliš silným svitem.
Lišejníky jsou nesmírně skromné a dovedou žít i v extrémních podmínkách: některé
v pouštích, jiné ponořeny do mrznoucích arktických vod, nebo i vysoko v Himalájích
nad 5 600 m, tedy dlouhá období hluboko pod sněhem. Vegetují na dřevě i na kameni,
ale třeba i na krovkách některých brouků. A přece něco nesnášejí - až na nepočetné
výjimky jsou citlivé na znečištěný vzduch. Proto některé druhy i rychle mizí z naší evropské přírody, např. rod provazovky rozkvetlé (Usnea florida).
Studium lišejníků by vydalo na celý život - u nás existují tisíce druhů této osamoceně stojící
skupiny organismů. Stačí vědět, že lišejníky patří k prvním průkopníkům života na nehostinných skalách, ale třeba i na zdech (Terčník zední), že některé jsou barevně nenápadné
(šedé čárky na kůře listnatých stromů, to je kreskovec tmavý), jiné krásně barevné (svítivě
žluté jsou stélky svícníku jednobarevného), některé zcela ploché, jiné větvičkovitě členěné. Je popsáno asi 15 000 druhů - od drobných, okem nepostřehnutelných, až po veliké,
jejichž vláknité stélky dorůstají i dva a půl metrů. Všechny lišejníky však rostou nesmírně
pomalu, většinou tak 1 mm za rok, jen některé až 1 cm ročně. Tento fakt slouží vědcům
i ke zjiš ování stáří některých objektů - např. bylo takto určeno minimální stáří kamenných
soch na Velikonočním ostrově. Lišejníky se tedy dožívají vysokého stáří.
Některé slouží za potravu zvířatům, např. sob kryje lišejníkem dvě třetiny své potřeby
potravy (dutohlávka sobí). Jiné mají léčivé vlastnosti (pukléřka islandská), opět jiné
sloužily k barvení látek nebo i k výrobě alkoholu a cukru (v minulosti ve Skandinávii).
Žel, moderní technický věk znamená konec mnoha druhů lišejníků a navíc - právě jejich
prostřednictvím - ohrožuje zvířata a lidi. Lišejníky totiž pohlcují a uchovávají radioaktivní izotopy stroncia a cézia a takto, přes potravu sobů, ohrožují Eskymáky, Laponce
a všechny, kdo se živí masem či mlékem sobů.
Hle, tak je propojen a navzájem svázán svět rostlin, zvířat i lidí...
Ladislav Rusek - Šaman
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Průvodce průvodcem
V minulém čísle Kmene jsme si povídali o mapách. Pokud cestujeme do neznámé země
potřebujeme něco více než turistickou mapu. Potřebujeme knížku, která nás seznámí
s historií a kulturou země, poradí nám kde a za kolik přespat, kde se levně a dobře najíst,
kde vyměnit peníze či si nechat vyprat šaty, poradí, jak jezdit autobusem, vytáhne nás
ze šlamastiky s policií, protože obsahuje základní slovníček, nabídne přesnou mapku
centra města či kilometráž dálnice. Nic naplat, na turistickém průvodci se nedá šetřit.
Jako Nikon u fotoaparátů a Míšeň v porcelánu je standardem kvality turistických průvodců vydavatelství Lonely Planet (LP). Produktům mladé australské firmy důvěřují cestovatelé z celého světa. LP pokrývají celý svět od ostrova Goa, přes Mongolsko a Řecko,
až po souhrnný průvodce po USA. LP sestavují a píší sami cestovatelé, nikoliv ministerstva cestovního ruchu, a proto neobsahují báje o zemi zaslíbené, ale aktuální praktické
informace, které nezávislý cestovatel ocení. K dostání jsou ve všech mapových obchodech a velkých knihkupectvích.
Lonely Planet každý měsíc chrlí zaktualizovaná vydání svých průvodců a nové tituly. Jejich
katalog obsahuje kromě „klasických“ průvodců také průvodce po nejatraktivnějších městech světa, průvodce pro trekaře, beletrii s cestovatelskou tématikou, jazykové příručky,
gastronomické průvodce, cestovní atlasy, průvodce „na úvod“ Read First. Na internetových
stránkách www.lonelyplanet.com si můžete založit svůj cestovní e-mail, naleznete tu nejžhavější aktualizace některých průvodců. A nakonec je tu ještě nejméně jedno plus pro LP.
Fotografie, kterými jsou průvodce doprovázeny, se podle odborníků blíží standardu fotografií zeměpisného časopisu National Geographic.
Svět turistických průvodců je bohatý, i když o většině knih se tvrdí, že nikdo nezná někoho, kdo
by si něco takového koupil. Vedle LP stojí za zmínku průvodci Footprint, zvláště South American
Handbook, který vyšel poprvé před 75 lety a jihoameričtí cestovatelé na něj nedají dopustit. Určitě
nesáhnete vedle, pokud zvolíte Moon nebo Rough
Guide.
Výběr průvodců v češtině je naproti tomu velmi
omezený. Překládají se nejžhavější tituly Nelles
Guide, tím výčet končí. Útlé brožurky obsahují
pouze povšechné informace určené klientům cestovních kanceláří. Tedy zcela nedostatečné pro nás,
nezávislé cestovatele.
Není to celé jednoduché, že ptáčátka? Jen se nebojte a vzhůru „on the road“!
Aladin
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Prázdninová Semínka pro cestovatele
Do červnového čísla Roverského Kmene připravujeme speciální Semínka pro cestovatele. Rádi bychom, kdyby postihla nejbližší země, do nichž obvykle a s oblibou jezdí mladí
lidé z naší republiky. Dočtete se v nich, co si s sebou vzít na cestu do zahraničí a hlavně nač nezapomenout. Dozvíte se základní údaje o jednotlivých zemích, zejména však tipy
na místa, která byste neměli minout.
Za tímto účelem sháníme roverské kmeny i jednotlivce, kteří navštívili např. Polsko,
Ma arsko, Německo či Berlín (ale i ostatní blízké zahraničí Slovenskem počínaje
a Finskem konče) a jsou schopni o tom napsat pár řádek. Pokud jste dokonce vydali
expediční knihu z takové cesty, neotálejte ani na okamžik a pošlete ji na naši adresu
(nejlépe ještě dnes, nejpozději 10. května).
S díky redakce vašeho Kmene

Kdo hledá cestu, najde ji (foto Aladin)

(foto Aladin)
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Vítězství nad osamělostí
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Na tuhle čtvrtou část naší společné „etapovky“ inspirované knihou skautského psychologa Jiřího Mrkvičky „Hovory s Tebou“
jsem se zvláš těšil. Půjde v ní totiž o skutečnosti, ke kterým má jak skauting, tak moje
životní zkušenost zvláš blízko. A současně o ty, které se většinou naprosto nezaslouženě zanedbávají. Zvláště v tom druhu
„kultury“ (napsal jsem to raději v uvozovkách, aby bylo jasné, že si o ní nemyslím
nic moc vznešeného), která se v posledních deseti letech s velkým sebevědomím
usazuje v naší zemi.
Dnes se totiž podíváme na kamarádství
a přátelství. A jako na zavolanou – právě
ve chvíli, kdy jsem se pustil do psaní těchto řádek, uveřejnily agentury jako pěknou ilustraci toho, co mám na mysli, tuto
hlášku: „Časopisy zaměřené na dívky rozšíří počátkem příštího měsíce nový měsíčník „CosmoGirl!“. Stostránkový magazín
má stát 55 korun. V prvním čísle čekají
na mladé čtenářky různé „sexy triky“,
jak zaujmout muže, nebo ukázky „žhavé
módy, kterou oslní“. CosmoGirl! Bude
zaměřen na životní styl a má se soustředit
na partnerské vztahy, módu a také život
hvězd. Chybět nemají poradenské stránky ani psychologické testy. Jen pro úplnost doplňuji, že adresáty tohoto nového
„hitu“ jsou slečny mezi třináctým a čtrnáctým rokem. I když se nedá vyloučit,
že ke kamarádství mohou časem patřit
i ony „sexy triky“ nebo ukázky „žhavé
módy, která oslní“, rozhodně se velká většina kamarádství bez toho docela dobře
obejde. Bez čeho se ale žádné kamarádství neobejde? Jiří Mrkvička to ukazuje
na svém osobním příkladě:

„Co mě na tom klukovi přitahovalo? Patřil
k těm „novým“, dobrá. Byl inteligentní a hodně věděl. Ale především měl to, čemu se říkává charakter a co ve skutečnosti je odvaha
nést důsledky svých činů. To je u dvanáctiletého kluka – a víc nám tehdy nebylo –
věc neobvyklá. Myslím, že tím uváděl trochu
do rozpaků i kantory, kteří museli jeho chování také poci ovat jako neobvyklé „porušení pravidel hry“. Ale on takový byl a mně to
imponovalo.... Jezdívali jsme tedy podle vody
a na té úzké cestě, kde jsme se sotva vešli vedle sebe, jsme debatovali o věcech, o kterých
se na asfaltce debatovat nedá. Odpoledne
on občas přijel za mnou, já za ním, půjčili
jsme si pár knížek, seděli jsme vedle sebe
v lavici, vypomohli jsme si, když bylo potřeba – stali se z nás zkrátka kamarádi.“
Jak „prosté, milý Watsone“, bychom mohli
parafrázovat Sherlocka Holmese. Jenomže
v životě dnešních takto starých dětí čím dál
tím častěji toto „prosté kamarádství“ chybí. Vytlačuje ho televize NOVA, počítače –
někdy také přílišné nároky rodičů proměněné v „kmitání“ mezi školou, krasobruslením, angličtinou a němčinou, hudebkou
a kdo ví čím ještě. Stále častěji tu bude
na překážku i narůstání společenských rozdílů. Oddílový život ovšem nabízí právě proti
tomu všemu dost účinný lék. Samozřejmě –
pokud je „správnou partou“:
„Zvláš úrodnou půdou pro vznik kamarádství je parta. Je to taková směs partnerství, kamarádství a někdy dokonce i přátelství. Vzniká ze skupiny lidí, kteří se společně pustí do něčeho, nač by jednotlivec nestačil, co vyžaduje společnou účast, vzájemnou
pomoc. Protože právě na vzájemné pomoci
je založeno kamarádství.“

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce

My jsme kamarádi. A kdo je víc? (foto Luděk Bartoš)
O kamarádství bych toho mohl z vlastní Nu – a jak je tomu s přátelstvím?
zkušeností říci velmi mnoho pěkného. „Přátelství – to je láska mezi sobě rovnými.
Abych ještě jednou zdůraznil, jak důleži- Má svůj vzor v lásce bratrské, kterou Erich
tou roli hraje v životě člověka kamarádství, Fromm považuje za nejzákladnější druh lásuvedu poznatek, který je na první pohled ky. To může sice překvapit – vždy se přímo
paradoxní – ostatně získal jsem ho v době, nabízí dát přednost lásce mateřské, ale přece
která byla sama o sobě plná paradoxů. Šlo jen má tento názor své opodstatnění. A to
o nejtužší „normalizační období“ v polovi- v tom smyslu, že se v lásce bratrské skrývá
ně sedmdesátých let. Československo ovlá- největší možnost růstu – svého bratra nejprdal strach. Prověrky všeho druhu vykona- ve spatřuji ve svém příteli a posléze ve svém
ly své. A tehdy jsem si opakovaně všímal bližním. To je možnost růstu „do šířky“. Ale
toho, že jediná situace, v níž se leckterý jde i o růst vnitřní: láska se začíná rozvíjet
„normalizační bijec“ či „aparátčík“ pro- jen v lásce k těm, kteří neslouží našim cílům.
měnil zase trochu v člověka, bylo to, když A právě to nejlépe splňuje láska bratrská –
se na něj obrátil kamarád z mládí, ze školy, a tedy i přátelství.“
z fotbalového klubu. Tehdy najednou jako „Platí pro nás, že v nouzi poznáš kamaráda.
by tuhá stranická disciplína vyztužená stra- Ale kdy poznáš přítele? Navrhuji tuhle odpochem dostala trhlinu a alespoň na chvilku vě : na cestě. V okamžiku, kdy – sám hleskrze ni zablesklo cosi lidského. Ani desít- dající – nalezneš někoho, kdo hledá jako Ty.
ky let nedokázaly úplně vymazat kamarád- Te dej ale pozor: jde o hledání, ne o blouství. A s ním i jeho blahodárnou službu: dění. Bloudění – to už je zase situace noupomáhat v nouzi.
ze. Ale hledání – v tom je i radost nalezené-
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ho. A potřeba se sdělit s tou radostí, s tím,
co v Tobě překypuje. A sdělit se i se svými
pochybnostmi, se svou nejistotou – to také.
Přátelství je tedy nepřetržité vzájemné sdílení. Ale i nepřetržité vzájemné povzbuzení,
pobídka k další cestě, inspirace.“
Přátelství je vztah tvořený na cestě za společným cílem. Skoro by se dalo říci: je
to „láska poutníků“. Rover – to je anglicky právě „poutník“. Vím, že dnešní roveři mají většinou pocit, že „na přátelství“
nemají čas – spěchají totiž za „láskou“.
Je to škoda, protože přátelství poskytuje
mnohem větší prostor pro rozvoj schopnosti milovat než všechny tyhle uspěchané – a tedy předem k neúspěchu odsouzené – pokusy. Jedno pořádné přátelství
by mnohého a mnohou uchránilo celého
seriálu karambolů s „láskou“. Jen se zaposlouchejte do toho, co o přátelství napsal
Chalíl Džibrán – libanonský básník a malíř,
ve svém Prorokovi, za kterého dostal
Nobelovu cenu:
„Váš přítel je odpovědí na vaše potřeby. Je
vaším polem, které oséváte s láskou a sklízíte s díkůvzdáním. Je vaším stolem a krbem,
nebo k němu přicházíte se svým hladem
a vyhledáváte ho pro svůj klid. Vysloví-li
váš přítel mínění, nebojíte se nesouhlasit,
ani se nebráníte mu přitakat. A když mlčí,
vaše srdce nepřestává naslouchat jeho srdci.
Nebo v přátelství se všechny myšlenky, přání a naděje rodí a sdílejí beze slov, s radostí,
která nečeká díků. Odcházíte-li od svého
přítele, nermoutíte se. Nebo to, co v něm
nejvíce milujete, může být v jeho nepřítomnosti jasnější, tak jako hora je pro horolezce jasnější z nížiny. A nech přátelství nemá
jiný cíl než prohloubení ducha. Nebo láska,
která hledá něco jiného než poodhalení své-
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ho tajemství, není láskou, nýbrž jen rozprostřenou sítí zachycující pouze bezcenné.“
Na závěr mi zůstala ta „osamělost“. Jiří
Mrkvička k ní poznamenává :
„Protikladem přátelství je osamělost.
Osamělost není samota. Tím, že jsi sám,
nejsi ještě bez komunikace; druhý může být
s Tebou i ve Tvé samotě. Naopak – nejhorším
druhem osamělosti je osamělost uprostřed
davu, kdy jsi opuštěn uprostřed druhých...
Osamělost nemůžeš zakusit dřív, dokud
nepoznáš život s druhými, život v komunikaci. Jenom tak totiž může vzniknout touha
po tom druhém. A z ní – nenalezne-li svůj cíl
– osamělost. Osamělost je tedy stavem chorobným, je ztroskotáním na zmařené cestě.
K čemu? Nu – řeknu to: k lásce.“
Takže – aby v našem životě nevítězila osamělost, ale přátelství – to vám i sobě jako
odkaz toho dnešního setkání přeje
Edy

Přátelství je vztah tvořený na cestě za
společným cílem. (foto Aladin)

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce

Na jedno použití...?
Co nadělám - já už jsem pamětník... Narodil jsem se tak dávno, že poměry, zvyklosti
a měřítka z doby mých mladých let už vyšly z módy. U řady záležitostí je to dobré,
v některých ohledech jsme skutečně dnes dál a snad i výš; dovolte mi ale vypovídat se zde
z některých starostí, které s tím vším souvisí. Některé se týkají i onoho bodu našeho
Zákona (skautský Zákon zavazuje i rovery a řekl bych, že dokonce víc!), který mluví
o hospodárnosti.
Tak třeba spotřební zboží. Boty se kdysi dělaly tak solidně, že vydržely mnoho let.
Na venkově bylo častým zvykem, že se „dělily“ po starších sourozencích nebo i po otci;
když se ochodily, daly se znovu podrazit; často se okovávala špička, na podpatky se dávaly železné podkůvky. Šaty byly z hrubé, ale pevné látky - když se nehezky oblýskaly
na loktech a na kolenou, daly se ke krejčímu „obrátit“ - to je pojem, který už dnes
málokdo pamatuje! Puklé keramické nádoby se nevyhazovaly, ale daly se „sdrátovat“,
děravé kotle nebo hrnce „zaflikovat“ kovovou záplatou s obou stran. Pamatuji si dokonce, že rozbitá okna v nějaké méně důležité místnosti - např. v komoře s oknem do dvora - se nezasklívala znovu celá, ale jen částí skleněné tabule, takže se díly překrývaly.
Všechny ty opravy dělali podomní řemeslníci, jejichž táhlé volání „Hrrrnce drátovááát“,
nebo „Óóóókna sklenííít“ mi ve vzpomínce zní v uších dodnes...
A dnes? Koupil jsem loni dvoje boty - jedny letní, jedny zimní, stály nemálo (a nebylo to
od asijských prodejců!). Po několika vycházkách popraskaly, trhaly se, místy rozlepovaly,
brzy bylo po nich. Svět nás považuje za odbytiště všelijakého braku a šmejdu! Chci ale
psát o něčem jiném - o nehospodárném světě „věcí na jedno použití“.
Znáte to všichni: nevratné lahve ze skla i z plastů; zapalovače, které se odhazují po několika desítkách zážehů; různá keramická i jiná pera, která píší chvilku a pak už nejsou
k ničemu; plastové příbory, které se po jídle zahazují, atd. atd. Zdá se, že tento nehospodárný svět konzumu, v některých zemích rozmařile bohatý, považuje hospodárnost
za přežitou ctnost!
S vděčným souhlasem jsem četl - už před mnoha lety - onu kapitolku z knihy bratra
M. Nevrlého - Náčelníka „Karpatské hry“, kde vyslovuje chválu odhozeným věcem, které našel na skládkách. I já jsem nejednou zvedl ze tří čtvrtin nevypsanou tužku či pastelku, ze dvou třetin nepopsaný a vyhozený sešit, u novostaveb jsem se nestyděl posbírat
vyhozené odřezky linolea: doma ho očistím a vyryji do toho grafický list! Jsem ze „staré
školy“ - ale což by úcta k věcem i materiálům neměla být vlastní všem skautům, všem
lidem?
Řeknu vám, čeho se bojím: ta zcestná „filozofie“ věcí na jedno použití přechází pomalu,
ale jistě do psychologie, do charakterů lidí. Časem se vše může změnit na konzum, na neúctu k hodnotám, vše bude na jedno jediné nebo jen krátkodobé použití... I partnerka na jednu noc; i partner - na jednu sezónu; i dané slovo, které by mělo platit trvale, bude
nakonec jen účelové, chvilkové - vždy je to strašná představa: „slovo na jedno použití“...!
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„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce
Ale což jste si nevšimli, bratři a sestry, že i z nás, lidí, se leckdo pokouší dělat „občany
na jedno použití“?! Občane - přijdi nás zvolit - a pak už tě vůbec nepotřebujeme...!
Nakonec: ani skauting by neměl být na jedno krátké „použití“. Skauting je pro celý život,
je to trvalá hodnota. Skauting není pro použití, ne pro využití, ani ne pro vyžití. Skauting
je pro žití!
Ladislav Rusek - Šaman

38

Junák je spořivý. Devátý příkaz junáckého zákona (Z příručky Radosti junáckého roku, 1946)

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce

Chvála výdobytků moderní civilizace
Nevím, kdo to vymyslel, ale musel být geniální. Předměty levné, praktické, snadno znovu
zakoupitelné takřka na každém rohu. Výdobytky moderní civilizace, bez nichž by se současný člověk vůbec neobešel. Jsou tak běžné, že už na ně ani nemyslíme.
Bílá plastiková židle. „Košilka“ na papíry, do šanonu. Dvojice držáků na lyže a hůlky.
Kancelářská sponka.
Věcičky jednoduché, avšak ve své užitečnosti jistě dalece překračující vynálezcovu původní invenci. Jak málo stačilo k jejich výrobě - ohnout kus drátu nebo plastiku, svařit igelit
a nadělat do něj dírky.
Ach ba. Původci těch malých zázraků te asi leží někde na Bahamách a tykají si s Koženým...
Hibi (převzato z časopisu Šrumec)

Odhozené srdce
Zatoulal jsem se na periferii, kroky mne vedly kolem zpustlé sběrny surovin. Před plechovou bránou ležely hromady rozsypaných balíků - staré noviny, kartony, krabice, knihy... Lidé chtěli to vše prodat ve sběrně, ale zklamáni načmáraným nápisem „Papír neberem“, pohodili svůj náklad k bráně - co taky s tím?
Lehce mžilo, a tak vidím, jak nabobtnalé papíry černají, desky knih se kroutí. Nahoře
vidím ještě čitelný, povědomý nápis na tlusté knize: EDMONDO DE AMICIS - SRDCE.
SRDCE ve sběru, SRDCE na smetišti... Kdo asi zahodil tu krásnou knihu mých dětských let? Jak
je to vlastně dlouho, co jsem ji naposled četl - padesát, šedesát let? Zestárnul jsem a ta kniha byla
„stará“ už v době mého dětství; jak staré by to čtení asi připadalo dnešnímu mladému čtenáři?
Sklíčilo mne to: to opravdu mají knihy (a jiné věci) tak krátký život? Opravdu platí jejich
slova, věty a moudrosti jen v určité době? Opravdu zastaral ten jejich jazyk i obsah natolik, že už ho dnešní člověk nedokáže a nechce číst?
Vím: ty povídky a příběhy byly plné ponaučení, „moralizování“ by dnes někdo řekl. Byly
plné varování před zlem, ale i plné krásných lidských vzorů... to vše se už přežilo, to vše
už pro nás není, my jsme „už“ dál?
Svět je opravdu už jiný, řekl jsem si a šel také dál, svou cestou, dál od pohozeného
SRDCE Edmonda De Amicis.
A večer, v teple u svého televizoru, jsem si to už jen matně připomněl, když mžikající
obrazovka mi prezentovala denní porci katastrof, neštěstí, loupeží, podvodů a vražd...
Ale musím být objektivní: nebylo tam jen samé neštěstí a zlo, byly tam i záběry vskutku
veselé: frivolní karneval v Riu, záběry ze závodů v pití piva (nějaký hrdina vypil patnáct
či kolik litrů...), radost i smutek dívek při volbě jakési Miss a příkladné očištění několika
ptáků od nafty po nové havárii tankeru u pobřeží...
Co je proti tomu všemu zastaralé, pohozené, v dešti pomalu se rozpadávající SRDCE...
Ladislav Rusek - Šaman
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každý pták zpívá, jak mu zobák narostl
aneb ru brika kulturní

Touha po smyslu
Snad to byl ostnatý drát, který mi při jedné z nočních procházek na Intercampu připomněl knihu „Člověk hledá smysl“. Skrze drátěné pletivo jsme se dívali na plymoucí vodu
v plavebním kanálu. A mě v tu chvíli pod zamračeným belgickým nebem napadlo, jak
se den po dni, bez nejmenší naděje na vyváznutí, statisíce vězňů v nacistických koncentračních táborech upínaly k myšlence svobody venku. Byl mezi nimi i vídeňský lékař
Viktor Emanuel Frankl, muž, který své zážitky později uveřejnil v uvedené knize.
Není to knížka veselá a možná to chce i trochu odvahy, vrhnout se do čtení o lidském
utrpení a smrti. Ale ten, kdo ji v sobě najde, nebude zklamán.
Frankl se dostal do Osvětimi, tábora, jehož jméno ještě dnes nahání hrůzu. Hned po příjezdu se celý transport seřadil do zástupu a kráčel vstříc elegantně upravenému důstojníkovi
SS, který nepatrným pohybem prstu rozděloval příchozí do dvou skupin. Doprava a doleva.
Na práci a na smrt. A ještě téhož večera dával čpavý zápach z komína osvětimského krematoria všem dosud živým najevo, kde skončilo devět z každých desíti lidí z transportu.
Koncentrační tábor, slovo, které se v posledních padesáti letech stalo symbolem těch nejtemnějších stránek lidské duše. Místo, kde člověk přestává být člověkem a stává se bezejmennou
pracovní silou, pouhým šestimístným číslem vypáleným do kůže. Ale Viktor Frankl, číslo 119
104, neukazuje hrůzy koncentračního tábora samoúčelně, nepopisuje hlad, nelidské zacházení ani řádění skvrnitého tyfu proto, abychom ho litovali. Dovídáme se naopak i o moci
krásy, lásky a humoru i v těch nejnesnesitelnějších podmínkách. A nad tím vším visí otázka.
Jak může člověk něco takového vůbec přežít, jaký to má všechno smysl? A Frankl odpově
nachází. Právě jen ten, kdo našel SMYSL svého utrpení, mohl přežít. Kdo vidí smysl svého
bytí, stává se ze zbídačeného tvora a hříčky v rukou osudu opravdovým Člověkem.
Ale nemohu a asi ani nemám právo reprodukovat zde těžce vykoupené myšlenky Franklovy
knihy. On sám po návratu z tábora založil psychoterapeutickou školu, která byla později nazvána logoterapií (logos je v řečtině nejen slovo, ale i smysl) s cílem pomoci lidem v hledání individuální cesty ke smyslu jejich života. A jsem si jist, že když se před svou smrtí v roce 1997 jedenadevadesátiletý Viktor Frankl ohlédl za svým životem, nemusel o jeho smyslu pochybovat.
Nevím, kolik z vás si knížku Člověk hledá smysl přečte. Prvních šedesát stran, na nichž jsou právě
vylíčeny zkušenosti z koncentračního tábora, zvládnete za jeden večer – a ačkoli jsem při čtení cítil
mrazení v zádech, nedokázal jsem se od knížky odtrhnout. Druhá část nazvaná „Základní pojmy
logoterapie“ už může být hůře přístupná a doporučil bych ji spíše těm, koho zajímá psychologie
či medicína. Knížku vydalo roku 1994 Psychoanalytické nakladatelství Jiřího Kocourka.
A pro ty, jichž bude většina a knihu si nepřečtou, si dovolím uvést ještě jednu myšlenku, která je mi blízká. Viktor Frankl se naučil nebrat osud do vlastních rukou. Vždy,
když se o to pokusil, dopadlo to málem tragicky. Vím, že v dnešní době, kdy se spousta
z nás honí za pečlivě naplánovanými cíli, se to může zdát nepochopitelné. Ale zkusme
se někdy, v okamžiku, kdy už jsme pro svůj cíl udělali mnoho, na chvíli zastavit a nechat
věcem volný průběh. Možná budeme překvapeni...
Josef Tillich – Bohouš, Olomouc
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každý pták zpívá, jak mu zobák narostl
aneb ru brika kulturní

Život a smrt v koncentračních táborech
Art Spiegelman: MAUS I., II.

Torst, Praha 1997, 1998
Před několika lety u nás vyšel dvoudílný komiksový román amerického autora Arta
Spiegelmana nazvaný Maus. Spiegelman popisuje na pozadí židovských ghet a vyhlazovacích táborů skutečný příběh svého otce, polského žida. Je to drama plné smrti, krutosti
a nelidského ponižování, zároveň však plné lásky, nezměrné vůle k životu a nečekaných
úniků ze zdánlivě beznadějných situací.
Proč právě Maus – tedy myš? Pronásledovaní Židé v knize vystupují v podobě myší, Němci
jako kočky, Poláci zase v podobě vepřů. Autor k tomu v jednom rozhovorů říká: „Na začátku knihy je citát Adolfa Hitlera, který řekl: Židé jsou nepochybně rasou, ale ne lidskou.
Hitler byl vlastně takový můj spolupracovník na celém projektu. Myšlenka přirozené hierarchie, kdy nejvyšší rasou – zvířetem jsou vlastně Němci, je jeho myšlenka, nikoli moje.“

Markus Pape: A nikdo vám nebude věřit

(dokument o koncentračním táboře Lety u Písku) G plus G, Praha 1997
V místech, kde v letech 1942 – 1943 trpěly stovky Romů v jednom ze dvou speciálně
zřízených koncentračních táborů pro příslušníky tohoto etnika v tehdejším protektorátu,
dnes stojí velkovýkrmna vepřů soukromé firmy PRASEX.
Před šedesáti lety, 2. března 1939, dva týdny před vstupem wehrmachtu a ustavením
Protektorátu Čechy a Morava (!), rozhodla česká vláda o zřízení kárných pracovních
táborů pro „cikánské rodiny a další potulné osoby“. V následujících měsících byli
Romové z Čech pochytáni a přemístěni do tábora v Letech, na Moravě do obdobného zařízení
v Hodoníně.
Velitel tábora a obdivovatel Adolfa Hitlera
a „Říše“ Josef Janovský vzal řízení pevně do rukou
a z tábora, kam měli být věznění Romové (často
celé rodiny, řemeslníci i univerzitně vzdělaní lidé)
internováni za účelem práce v okolí (např. v blízkém lomu), udělal likvidační lágr. Táborový personál se skládal výhradně z českých četníků a úředníků. Přímo v Letském táboře zemřely stovky
Romů (zejména děti a ženy), několik dalších stovek vězňů zavlečených do Osvětimi a jiných koncentračních táborů zavraždili nacisté. Z těch, kteří byli v Letech internováni, přežilo válku tři sta.
Mimi
Vězňové cikánského tábora v Letech
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každý pták zpívá, jak mu zobák narostl
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Ukázka z komixové knihy Maus

Téma červnového Kmene
Pošlete nám do poloviny května odpovědi na tyto tři otázky a budete zařazeni do ankety
k tématu příštího čísla „My, rasismus a Romové“.
1. Kdy vzniká rasismus? Jak se jeho vzniku u sebe vyhnout?
2. Jaký je váš postoj ke skinheadům? Jsou podle vás nebezpeční?
3. Jak konkrétně můžeme pomoci Romům z jejich současné složité
společenské situace?
Roverský Kmen, TDC Junáka, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: kmen@junak.cz
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kukaččí vejce
neboli opsáno odjinud

Na slovíčko s prostitutkou
Myslím, že do začátku mohu s klidným
svědomím říci, že následující řádky jsou
vlastně taková bomba. Bomba nejen pro
Mrmla, ale nejspíše i v porovnání s jinými
kmenovými časopisy. Tak dlouho mi totiž
hlodal v hlavě jeden nápad, až jsem ho
uskutečnil. Nabízím vám více či méně
povedenou reportáž ze života jedné prostitutky.
Vzal jsem to do ruky vlastně velice jednoduše. Z doma se povalujícího Investu jsem
si v rubrice „Převážně“ vypsal několik telefonních čísel a šel to zkusit. To, že jsem
hned napoprvé uspěl, mi trochu vyrazilo
dech (a vlastně mě to potom popohnalo
i dál). Domluvil jsem si rande s prostitutkou! Marie je Romka nebo Cikánka, jak
kdo chcete. Tvrdí, že je jí 23 a já neměl
důvod jí to nevěřit, i když jí klidně mohlo
být sedmnáct nebo 25. Drobná postava,
všechno na ní bylo takové drobné... Na první pohled milá a sympatická holka, ale...
Přestože jsem nebyl zákazník, tak mě uvítala v pracovním – říká se tomu erotické
prádlo. Dala mi dvacet minut a dvakrát mi
nalila skleničku s kolou. Vysychalo mi dost
rychle, ruce se mi potily a zrovna plynule
jsem nemluvil. Kdo by se tomu taky divil.
Většina dopředu připravených a promyšlených otázek je najednou někde v čudu
a já mám problém, abych jen tak trapně
nemlčel. V jednu chvíli zjiš uji, že se vyptává vlastně ona mě!
Nejstarší řemeslo provozuje v těsném bytečku v bytovce, spíše takové králíkárně. Pr
avá kuchyň, malý pokoj s postelí, dvěma křesly a stolkem s televizí a k tomu koupelna.
U televize leží pornočasopis a několik balíčků prezervativů. Nebydlí tu, jenom pracuje

a to sama. Na otázku, jestli se někdy nebojí,
odpovídá, že někdy jo, ale nic s tím prý nenadělá.
Za hodinu si bere 1 200 Kč, přičemž hodina
se počítá od chvíle, kdy se spolu se zákazníkem octne na posteli (mimochodem –
je široká a je na ní pouze prostěradlo).
Na druhou stranu končí „hodina“ ve chvíli, kdy „skončí“ i zákazník. Počty Marii asi
moc nejdou – prý jí to dá za den tak přes
dva tisíce, ovšem jen za dobu mé návštěvy
brala dvě objednávky. Ale dejme tomu,
že bylo odpoledne a kšefty se teprve rozjížděly. Pracovní doba je „od osmi do osmi“.
Jede v tom prý rok, lepší práci nesehnala.
Přítele nemá, te ho prostě nechce, ale
jako každá jiná „klasická“ prostitutka chce
mít jednou muže, děti, dům,... A já opět
nemám důvod jí to nevěřit. Nemohu si v tu
chvíli ale odpustit myšlenky na jeden velice
drsný citát z Frýbortova Veksláka: „S těmi
najetými kilometry...“
S překvapením přijímám její lakonické
prohlášení, že nejčastější klientelou jsou
kluci kolem dvacítky a trochu mladší.
Na normální holku si prý netroufnou, a tak
se „realizují“ u ní. Starších chlapů prý k ní
tolik nechodí. Jen v skrytu duše doufám,
že je to v jejím případě výjimka nebo si
vymýšlí. Ovšem kdo ví, třeba si vymyslela
všechno.
Jako by to bylo načasované – po dvaceti
minutách zvoní zvonek. Moje první životní
setkání s prostitutkou končí. Na schodech
ale nikoho nepotkávám...
Očumun, převzato z časopisu RK Šambala
z Plzně „Mrmel News“
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Shledání s básníkem

„Jsi na mé cestě voda, nebo žízeň?“
(Machado)

Také se Ti občas stane, že svět okolo začne
tančit kolem jedné věci? Nevíš proč, ale
strhává Tě to s sebou... Možná náhoda?
Možná stojí za to se o ní podělit...

Cesta k nám

Je tak snadné najít cestu k nám ...
Okolo potoka,
po kterém pírko plave, přes zídku přelézt,
nadejít si humny,
na mostku postát,
nad hučícím splavem
slovíčka hledat vhodná pro pěnu,
zase je zahodit,
a jít,
jít,
na cestu uříznout si hůl,
spočítat hvězdy,
v lese zabloudit,
tmu jako plnou fůru sena
před sebou tlačit
a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky.
Je to tak snadné, najít cestu k nám.

Rozsvícená světélka hvězd na nočním nebi,
rosa na stéblech trávy, zrnka písku na cestě... se zdají přirozené. Doufám, ne všední.
Déš , vítr, rozpálené stráně vinohradů...
přítomnost přirozeného uklidňuje zjitřenou mysl. Ticho... jak vzácné dnes? A přece přirozené.
V čase, kdy všichni okolo hrozně spěchají
a ženou se bezhlavě za pochybnými cíli, Ti
budou Skácelovy básně o přirozených, prostých věcech a jevech připadat jako z jiného světa.
A jak se to tedy sešlo? Někdo z přátel
vyřkne magické slovo „Skácel“, a najednou v Tvém životě prostě JE...
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Krátký popis léta

Požáry. Ze čtyř stran hoří léto
Omamně kvetou akátové háje
zelená duše vína doutná na vinicích
krvácí vlčí máky v obilí
Přichází tma
a po stříbrném mostě kráčí luna
Svět je jak chleba vytažený z pece
a noc ujídá

... dostala jsem dárkem nové CD Hradiš anu
„O Slunovratu“. Za tohle CD převzal - jak
jsem se po pár týdnech dočetla v Lidovkách
- Jura Pavlica, duše Hradiš anu, „Žlutou
ponorku“ - cenu hudebních publicistů
za mimořádné dílo uplynulého roku.
Nedlouho před Vánoci vydalo nakladatelství BLOK dvě knihy sebraných
Skácelových veršů. Knihy už na pohled
krásné! A co teprve uvnitř...

Večer

Na malinovém nebi
rozpouští se den.
Za zídkou z cihel
omamně voní bezy.
Je slyšet každý list.
Bez hnutí vrůstá
kaštan do noci.
V kamenech šplíchá tma.

... a dál je to na Tobě. Zapal svíčku a uvař
si čaj. Lehni si do trávy a zavři oči. Udělej
si pohodu a vnímej...

Vteřina v lednu

A den je tichý, křehký, jako skořápka.
Uvnitř je slunce, také celé bílé.
I sníh je bílý, stromy, střechy, sníh.
I tato vteřina, i tahle bílá chvíle.

Amazonka
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Déš
Na dřevěné stříšce autobusové zastávky (náš dnešní pětihvězdičkový hotel) se opět
roztancovaly deš ové kapky. Pomalý rytmus se začíná měnit v rokenrolové tempo, což
není zrovna hudba do usínání. Kromě záblesků reflektorů aut, která se kolem čas
od času řítí kamsi do tepla a sucha, noční symfonii nic neruší. Z naší malé expedice
nikdo nemá chu na večerní průpovídky. Možná, že všichni v duchu myslíme na rčení:
„Teče mi do bot.“ Doslovný význam tohoto spojení jsme za poslední dva dny zažili
důkladně na vlastní kůži.
Zuberec nás přivítal nadmíru přívětivě. V údolí se rozjasnilo, místní obchody zahnaly
hlad a poskytly nedostatkové pláštěnky. My se tak přes varování moudrých starců
mohli s nadějí v očích vydat vstříc vysněným Roháčům. Museli jsme vypadat jak při
nácviku plynového poplachu: do poslední pídě zabaleni do igelitu, aby se na nás zrádný déš nedostal. Jenomže stále příkřejší výstup změnil naše těla v okurky ve vyhřívaném fóliovníku, a proto jsme nedoceněné zuberecké pláštěnky rázem strhali.
Pravděpodobně to pohanského a škodolibého Peruna popudilo a opět počal ždímat
své podušky, a to tak intenzivně, že ani ti nejpohotovější z nás nestihli zprovoznit své
„skafandry“. Na neštěstí se na nebeském stole rozlila ještě smetana - a pěkně hustá.

„My se tak mohli s nadějí v očích vydat vstříc Roháčům“ (ilustr. foto Anna Cuhrová)
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Z našich řad se začal vytrácet optimistický duch, zima rozjektala čelisti, pot se mísil
s čůrky vody. Časem již ani informace o stavu sucha v obutí nerozčesávaly dusné ticho
čvachtajícího bláta. Ale i jeho řeč umlkla pod cinkáním řetězů, které měly - ale pouze
měly - usnadnit chůzi po suti. Nebýt ochotných rukou, asi se dodnes dívám do mlhy
z jedné z mnoha laviček, které dávaly tušit neobvyklé výhledy do kraje. V tu chvíli jsem
si přála nikdy nepoznat našeho „šíleného“ vůdce, jediným mým přáním bylo několik
vrstev peřin a horký čaj. Ale slzy v očích a křeč v prokřehlých prstech rukou nutily
k maximálnímu soustředění na cestu.
Na Sivém vrchu už nebylo možno jít dál. Pod hrozbou vysokohorské pokuty jsme rozbili několik našich stanů, ráno vlhké, štítivě cpané do kletrů, nyní ideály pohodlí. Ale
na víc jsme se v dané chvíli nezmohli. Jako malé děti jsme se klepali jen tak v tričkách,
déš nás objímal úplně všude a my nebyli schopni pohybu. Jediný duchapřítomný horský („šílený“) vůdce nás nastrkal do stanů, kde nás už zlákalo teplo zatím suchých
spacáků. Co se dělo nazítří, to bylo jen pokračování zlého snu z noci. Voda z hor
se do nížin valila živelně, kudy se dalo. Krásu všech vodopádů a blýskavých stužek kalila realita, že i naše jediná cesta se změnila v horskou bystřinu. Jestli někdy na různá
božstva platily oběti, tak tentokrát určitě ne. Perun se neoblomil ani při totálním promočení čtrnácti párů stoprocentně nepromokavých goretexových bot, které by, myslím
si, ani hromadná reklamace při jistém následném rozkladu nezachránila.
A tak nás voda spláchla až sem. K neznámé vísce do nevábné boudy, kterou by jindy
pohrdnul i červotoč. Přemýšlím nad slovy bodrého domorodce: „Aj, mate tam u vas
volaké povodnie, či čo.“ A říkám si, že horší než tady to už být nemůže. Stihnu si ještě
vzpomenout, zda mám v tajných skrýších svého batohu ukryté nějaké suché ponožky
a milosrdný spánek mě odnese pryč od veškeré deš ové pohromy.
Povídání popisuje zážitek z červencového putování po Slovensku v roce 1997, kdy
Moravu postihly zkázonosné povodně. To jsme my však v té době, kdy jsme lamentovali nad trochou vody v botě, netušili. Až při cestě zpět, předposledním vypravovaným
vlakem, jsme pochopili, co znamenala slova onoho domorodce „... volaké povodnie, či
čo.“
Evička, Tábor
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O přírodě
Snad každý den v tisku vycházejí znepokojující články o naší zničené přírodě. Většina
lidí si je přečte, někdo se jim zasměje, jiný se zamračí nad tím, kam to všechno spěje.
Někdo někdy spočítal, že za nějakých pár desítek let se lidé docela zamoří odpadky,
otráví chemikáliemi všechen vzduch a zničí vše živé. Pesimisté tvrdí, že tak nastane za 70
let, optimisté až za 90 a snílci pro změnu navrhují, aby lidé opustili zmodernizovanou
průmyslovou společnost a pokusili se o opětovné soužití člověka s přírodou tak, jak tomu
bylo dříve.
Lidé ale nic takového na vědomí neberou, sami si volí svou záhubu. Neustále na ní pracují a urychlují ji. Tak se pomalu bude přibližovat zánik a jelikož s tím ani věční optimisté nic nenadělají, jediní, kteří uvěří v lepší budoucnost, budou snílci. Ti založí spoustu
klubů a sdružení, na svých zahrádkách začnou místo okrasných křovin pěstovat mrkev
a petržel, do práce začnou chodit pěšky a jednou za čas zahradí svými těly silnice, aby
tak zabránili řidičům na 24 hodin používat automobily. V některých zemích omezí snílci počet dětí v rodině pouze na jedno, jinde zavedou vysokou daň z těžby nerostných
surovin a někde snad dokonce z úsporných důvodů na hromadné sledování televize.
Jednoduchou dedukcí však zjistíme, že křivdy páchané na přírodě za dlouhá léta nemůžeme odčinit za několik dní.
A z přírody se stane stará babička, která bude
potřebovat umělé ledviny a podporovat srdce
pomocí kardiostimulátoru. V tom jí člověk ale
nepomůže, a tak se její život naplní. Zahalena
do rouna z odpadků a nasycená jedy usne a bude
trvat desetitisíce, snad milióny let, než se znovu
v celé své kráse a síle probudí.
Lidstvo mezitím vymře. A v přírodě se možná
pozvolna, znovu začne vyvíjet nový život. Nejprve
mikroorganismy, pak hmyz, savci a člověk. Tam,
kde kdysi stála obrovská města, vyrostou primitivní vesnice, místo špičkových vozů budou zemi
křižovat dřevěné povozy a nad tím vším se ponese zápach moru. Znovu bude trvat spoustu měsíců, než lodě přeplují oceán. Na trůn usednou
králové a začnou svádět mezi sebou nekonečné
války. Uběhne ale pár tisíc let a lidstvo se začne
čím dál tím více zdokonalovat...
Rouling
Ráno u horské říčky
(repro)
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přileťte, jste zváni
aneb brzy bude
Příroda jásá! - 21.–24. 4. 2000

My ze skautského světa se v tomto termínu vypravíme
k medvědovi do kamenolomu, abychom ozbrojeni sekeromotykou zasadili nějakou tu desítku stromečků. Mimo hledání země čeká všechny prima zábava.
Pořádá RS Zrození a Naděje z Českých Budějovic.
Kontakt: stravnickova@seznam.cz

Krkavka – Rovex - 22. 4. 2000

Mírně extrémní jednodenní závod dvojic prověřující jak teoretické znalosti, tak fyzickou kondici v prostředí Českého
ráje. Pro vítěze lákavé ceny, pro poražené spousta zážitků.
Startovat se bude v Semilech. Bližší informace zašleme
na požádání.
Kontakt: farsky@law.muni.cz,
Jan Farský, Nouzov 287, Semily, 513 01

ObRok 2000 – CZECHMOOT
28. 4.–1. 5. 2000

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, diskuzí 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.
Zveme vás na největší české roverské setkání roku 2000.
Nenechte si ho ujít a přije te s celým kmenem a skautskými přáteli. Načerpejme inspiraci a společně hledejme příležitosti nového tisíciletí.
Více na
http://www.skaut.cz/www/obrok/,
kontakt:
obrok@junak.cz

Modrý motýl - 5.–8. 5. 2000

RS odborka kmene Zrození a Naděje v Českých
Budějovicích, putování na nejjižnější cíp Novohradských
hor z Českých Budějovic proti proudu Vltavy, cca 90 km,
na vlastní nebezpečí.
další informace + přihláška do 30.4. 2000
Kontakt: stravnickova@seznam.cz

Lužický pacifik + Lužoman 2000
5. 5.–8. 5. 2000 (Pozor změna!)

Akce pro všechny rovery/rangers (skauty/skautky) od 14
do 20 let. Poje te s námi na několikadenní jízdu Lužickým
Pacifikem, která bude mít své oficiální zakončení na startu
3. ročníku prestižního štafetového závodu Lužoman, tentokrát 2000.
Kontakt: http://www.elaso.cz/kasiopea
satava@ikc.cz

Ostravský Triatlon - 13.–14. 5. 2000

Klasický triatlon – tzn. plavání (1 km), kolo (50 km) a běh
(15 km ). Probíhat bude v prostorách hlučinské štěrkovny.
Kontakt: Jan Bičovský – Chosé, SNP 683, Klimkovice,
tel. 0655/ 42 12 83, chosemp@email.cz

Ruprno 2000 - 2. 6.–4. 6. 2000
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Netradiční triatlon smíšených dvojic. Že si tvé tělíčko
už dlouho pořádně nehráblo? Zkus Ruprno! Sežeň part-

nera pohlaví opačného, šlapání znalého, v lodi zkušeného,
běhuchtivého, věku přiměřeného, zdraví nezchátralého,
bicyklem vybaveného a začátkem června volného. Jeden
z vás nemusí být členem Junáka. S ním (a také s ostatními)
užijete pětikilometrové pádlování na přehradě, půlstakilometrovou projíž ku na kole napříč Jizerskými horami a patnáctikilometrový výklus půvabnou krajinou. Cestou potkáte jen několik zastavení s občerstvením a povzbudivým slovem. Mladí můžete být 16 let a výše. Stokoruna startovného.
Své odhodlání k účasti nám sdělte do posledního dubnového dne roku 2000. Kola lze poslat vlakem, lodě zajistíme.
Kontakt:
Jan Špička, Vodňanská 603/4, 460 14 Liberec 14
hastrman@volny.cz

SURSUM & CORDA 2000
9. 6.–11. 6. 2000

Setkání frekventantů a instruktorů všech ročníků LK ELŠ
Sursum a Corda. Koná se v Chotěboři a v Železných horách.
Kontakt: Richard Macků – Akéla
richard.macku@centrum.cz

KAPKA NADĚJE 2000 - 16. 6. 2000

Humanitární projekt organizovaný RK Šambala Plzeň pro
Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Již druhý celostátní ročník. Během 16.června budou členové přihlášených roverských skupin mýt okna automobilů přijíždějících na čerpací stanice v domovském městě kmene. Budou
rozdávat propagační materiály Nadace a přijímat od řidičů příspěvky za vykonanou práci. V roce 1999 vydělalo
pro Nadaci 15 roverských kmenů 175 000 Kč. Informace
v časopise Kmen č. 10/99.
Kontakt: www.webhost.cz/sambala
Petr Vaněk – Permoník, sambala@email.cz
Kyjevská 44, 301 57 Plzeň, tel. 019/ 743 19 22

Naděje 2000 - 12. 8.–27. 8. 2000

Tábor, na který se nezapomíná. Věk mezi 16 a 21 lety je jako
stvořen pro prožití šestnácti letních dnů na úpatí Jizerských
hor v kruhu vrstevníků z celé republiky. Není-li ti cizí přemýšlivost, hravost, zdatnost, zručnost, veselost, spolehlivost,
vytrvalost, přije zažít pestrý, místy nepředvídatelný program. Poznáš své možnosti, odhalíš své schopnosti či některé
nedostatky. Spatříš novou krajinu, nové přátele, získáš další
náměty na roverskou činnost. A to vše za stokorunu na den.
Spaní se odehrává v týpkách. Půlka června 2000 je konečným termínem přihlášení.
Kontakt:
Jan Špička, Vodňanská 603/4, 460 14 Liberec 14
hastrman@volny.cz

Laboratoř - 15. 8.–25. 8. 2000

Kde: u Nového Boru, za kolik: 1500 Kč, pro věk 18 a víc
Ahoj člověče, chtěl bych Tě pozvat na letní zážitkový kurz
Laboratoř. Tentokrát se bude odehrávat v krásném prostředí pískovcových skal u Nového Boru. Pokud máš rád Pohyb,
Recesi, Zamyšlení, Povídání, Tvořivost i výzvy k věcem vážně nevážným, mohla by se Ti Laboratoř líbit.
Kontakt: Filip Krolupper, Koleje 17. listopadu B1004,
Pátkova 3, 182 00 Praha 8
laborator@post.cz; http://laborator.misto.cz

Opeřenci
v příslovích našich předků
Hanba ptáku, jenž vlastní hnízdo výkaly špiní
Neslétne pečený holub do tvých odulých úst
Umírající labu si pohřební píseň už zpívá
Píšala sladce zpívá, když ptáčka chce přilákat ptáčník
Mít hned vejce je lepší než mít zítra kuřata
Veliký pták velikého hnízda potřebuje
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá
Roverský kmen

Časopis roverů a rangers. Vychází pětkrát ročně, Šéfredaktor: Daniel
Friš - Mimi, Vydává: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, Sekretariát: Tel./fax:
02 / 24 102 223, e-mail: kmen@junak.cz, Distribuce: Tel./fax: 02 / 24 102
415, e-mail: tdc@junak.cz, Grafická úprava: Lucie Klimešová - GAO,
Sazba: Tomáš Ernest - GAO, Tisk: Gemi, s.r.o., Praha, Roční předplatné: přes tiskového zpravodaje střediska 125 Kč, poštou domů 205 Kč,
Prodejní cena výtisku: 30 Kč, Podávání novinových zásilek povolila Česká
pošta, s.p., odštěpný závod Praha čj. nov 6294/97 ze dne 17. 9. 1997,
Uzávěrka červnového čísla: 5. 5. 2000

Větší cenu má vrabec v hrsti
než naděje chytit jeřába
Kohout nejvíce zmůže na svém smetišti
Z vařeného vejce se nikdy
kuře nevylíhne

