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Instinkt neošálíš
Ptačí život plyne rychleji než lidský. Během několika málo jarních
týdnů se ptáče vylíhne, prožije celé dětství
pod matčiným křídlem a dohledem, bohatě
krmené rodiči vroste do puberty a závěrečným skokem z hnízda se osamostatní.
Klotylda se už delší dobu necítila ve svém peří,
posedávala na výstelce hnízda, hubovala horkému počasí a sálajícímu slunci. Ale nebyl to úpal,
ani úžeh. Poprvé se měla stát matkou.
Ohromeně zírala na čtyři drobná vajíčka, která
z ní vyklouzla. Byla to její první snůška, nevěděla,
kde a jak začít, co si počnout... bylo to ovšem
jen zdání. Zatímco se trápila přemýšlením nad
otázkou, jak se zachovat, jaksi mimovolně usedla
na vajíčka, načepýřila prachové peří... Inu, instinkt
neobejdeš.
Bylo jí krapet smutno, že se nemůže proletět, křídla jí dřevěněla. Alfréd jí navíc nosil samé tučné
housenky, které tak upřímně nesnáší. Prý aby byla
silná! Všechno Klotyldino odříkání však vynahradila holá drobotina, jež se z vajec vylíhla. Nestačila
se s nebožátky potěšit a už žadonily o něco k snědku. Jejich hlad se stupňoval. Alfréd přestával stíhat, a tak musela vypomoci. I chundelaté a vypasené housenky rázem přišly k duhu. A jak tak společně létali od hnízda na loviště a zpět, kuřátka
vždy o něco povyrostla.
Byly to zároveň pocity radosti a hrdosti, zklamání
i smutku, které se obou zmocnily, když všichni
čtyři dorostenci hnízdo opustili. Záhy pak uslyšeli zpěv jednoho z nich - už to nebyl mutující hlas
pubescentův, ale zpěv dospělého krasavce.
Jak rádi si pak Alfréd s Klotyldou udělali prázdniny. Ptačí život přece plyne rychleji než lidský.
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Kulturní šok
Opět se s vámi podělím o jeden nevšední zážitek. Takové okamžiky jsou v lidském životě
jako jasné body, k nimž se rádi vracíme a které nám z paměti nikdy už úplně nezmizí.
Říká se, že romská hudba má v sobě něco víc, než folklór jiných národů. Možná to je
tím, že Romové se nikdy nedočkali vlastního státu a jejich údělem je pohyb, kočování,
„být na cestě“, „být svobodný“. Je to zkrátka styl života, geneticky podmíněný, vrozený
a milovaný. Romský život je tak trochu neuzavřené dobrodružství s neznámým koncem,
podobně jako romská hudba.
Té je vlastní ohnivá jiskra, vnitřní náboj. Cikánští hudebníci nehrají pro peníze, pro laciný efekt - v jejich muzice je pocit, bloudivý, veselý, ještě častěji smutný a melancholický
- vždy však silný a neopakovatelný. Sám jsem se o tom mnohokrát přesvědčil.
Také romština je úžasně muzikální jazyk, slova zapadají do hudební osnovy, jako by patřila právě jen tam, jako byste si je pro obyčejnou mluvu vlastně jenom vypůjčili.
Naposlouchané mám krásné melodické skladby Idy Kelarové, Věry Bílé a Kale, ale také
Gipsy Kings.
Po závěrečném koncertu květnového festivalu romské kultury Khamoro ovšem musím
tvrdit, že hudba Romů je skutečně nejkrásnější naživo. Přál bych vám vidět „naprásknutý“ velký sál pražské Lucerny, diváky, kterým byly sedačky rázem malé a příliš těsné.
Ještě jsem nezažil podobnou hudební událost - mé nohy i nohy všech okolo se dožadovaly pohybu. Jedinečná roztleskaná atmosféra, početné romské rodiny v sále, pak i divoký tanec v uličce mezi řadami křesel, rytmus a bouřlivé ovace po každém čísle, tanec
i píseň vždy spějící k očekávanému finále, a zase rytmus a bouřlivé ovace.
Během večera vystoupila dlouhá řada romských kapel ze všech koutů Evropy, ale například i z původní vlasti Romů - Indie. Snad nejlépe tu podívanou vyjadřuje slovní spojení
„kulturní šok“. Chladný Čech uprostřed kotle silných emocí.
Vztah valné části bílé veřejnosti k Romům je zásadně negativní. Zlobím se pro to na tuhle
většinu většiny. Je totiž hrozně jednoduché považovat všechny Romy (a žijí jich u nás statisíce) za zloděje, zločince, ty, co neumějí česky, řvou a ruší našince... atd. Jenom kvůli tomu,
že barva jejich pleti je tmavší než ta, jež spojuje nás, zdravou a čestnou českou populaci národ, který mezi sebou má také svoje zloděje, zločince a ty co pořádně ani neumějí česky...
Nedávno kdosi docela trefně poznamenal: po vzniku ČSR v roce 1918 jsme se zbavili
polské a ma arské menšiny, poté jsme dovolili vyvraždit židovské rodiny, v roce 1945
jsme sami vyhnali Němce, v roce 1993 jsme se rozešli se Slováky, nyní se zbavujeme
i Romů, kteří z obav před námi utíkají do ciziny. Ptám se: Jsme opravdu takoví?
O kousek výš jsem psal , že romský život je tak trochu dobrodružství s neznámým koncem. Přál bych si, aby naše soužití s Romy směřovalo jediným správným směrem ke vzájemnému obohacení se š astným koncem. Berme je takové, jací jsou.
Daniel Friš - Mimi
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Proč si nerozumíme?
„Cikáni jsou nervosní. V štěstí jásají, v neštěstí si zoufají, v radosti se opíjejí. Rádi se oddávají snění a stávají se mystiky. Jsou
opojeni přírodou. Stan jest jejich domovem, opovrhují usedlým
životem a jsou oddáni kočovnictví. Jsou uchváceni horečkou
bloudění. Musí míti stále nové, živé, hluboké dojmy. O budoucRomská vlajka
nost se nestarají, o povinnostech nemají pojmu. Čest je jim cizí
a zásadám nerozumějí. Cit jejich jest hluboký, žádost neukojitelná. Jejich bol a vášeň dojímá
v hudbě. Mravností muži nevynikají, ženy ještě méně. Zlodějstvím a nepočestností smutně prosluli. Pozoruhodná jest jejich láska k dětem. Práce se štítí. Milují koně a vedou jimi obchod.
Jsou též kováři, zlatníky, uhlíři, kejklíři, medvědáři. Ženy jsou hadačky, kejklířky, lékařky...“
píše se v Ottově slovníku naučném z přelomu 19. a 20. století.
Po sto letech má naprostá většina české populace o Romech podobně kritické mínění.
Kde se stala chyba? Je na vině romská nepřizpůsobivost, anebo nedůvěra a předsudky
české většiny? Nad odlišnostmi Romů se zamýšlí Viktor Sekyt.
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Naším středoevropským prostorem mnohokrát zamíchaly války, hranice států a říší
se vícekrát změnily, a tak se národy slily v jeden „ajntopf“. Málokdo z nás může říci,
že v sobě nemá ani kapku keltské, německé, ma arské, polské či jiné evropské krve.
Evropa jako celek přijala křes anství, proto i mentalita středoevropských národů je
i přes různost jazyků velice podobná.
Jinak je tomu s Romy - jiný jazyk, jiná soustava pojmů, vlastní kultura, jiné hodnoty,
k tomu odlišný vzhled, jiná historie, jiné zdroje obživy, jim vlastní rodinné vztahy, jiný
způsob života. A ještě staletí pronásledování, vyvraž ování, ponižování, diskriminace
a segregace. Jinakost Romů je zřejmá i pochopitelná.
Romové pocházejí z Indie, odešli odtud před více jak tisíciletím, putovali přes Persii
a Turecko na Balkán a odtud dál do střední Evropy.
Indie je zemí se třemi úrodami do roka. Příroda je zde štědrá a k pouhému přežití nebylo
třeba vynakládat mnoho sil (dnes to již díky přelidnění neplatí). Vedro, vlhko. množství
hmyzu a prudké změny klimatu nepřejí vytváření hmotných statků. Vše podléhá rychlému rozkladu. Potraviny se kazí před očima, látky se rozpadají na těle a dům, postavený
převážně z palmového listí, vydrží sotva rok. To však nevadí, palmového listí je nadbytek,
potravin dostatek a také materiál na tkaní látek nechybí. Je těžké cokoliv uchovat, ale není
to vůbec nutné. Pro přežití to není důležité. A pro život zde stačí tak málo. Nepřekvapí
nás, že právě v Indii vznikly nejúžasnější filozoficko-náboženské spekulace.
V této zemi žili Romové po mnohá staletí předtím, než se vydali na svou pou . Víme,
že i v Indii kočovali. Kastovní systém nedovoloval měnit řemeslo v rodině, a tak syn
pokračoval v řemeslu otce. Tato tradice se v romských rodinách udržela donedávna.
Dnes přelidněná Indie byla v době odchodu Romů ještě převážně pustá. Mezi jednotli-
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vými městy a vesnicemi obklopenými poli byly lány nekultivované země, kde divoce rostlo mnoho druhů tropického ovoce a užitkových rostlin - stačilo jen natáhnout ruku. Tady
putující řemeslníci, kteří ve vsi vyměnili své výrobky za rýži, čočku a tkaniny, doplňovali
svůj jídelníček o zeleninu, ovoce, oříšky, koření a zřejmě i ryby a drobnou zvěř. Nikoho
tím nepohoršovali a nikomu to nevadilo.
Středověká Evropa, do které Romové přišli, byla už jiná. Každý kus země zde měl svého
majitele a ten si osoboval vlastnické právo i na všechno, co na této zemi rostlo a žilo.
Konflikty, které z různého pojetí vlastnického práva k zemi vznikaly, byly jednou z příčin
pronásledování Romů.
Dům na indické vsi vypadá dodnes podobně, jako v době, kdy zde Romové žili - střecha
z palmového listí proti slunečnímu žáru, stěny z nepálených cihel a rohoží, místo oken a dveří jen závěsy. Spí se na zemi na rohožích, sedí se na zemi. „Domy“, které si donedávna stavěli
Romové v osadách na Slovensku se od těch indických lišily jen lepší tepelnou izolací.
Potraviny v indickém horku a vlhku, v ovzduší plném hmyzu přenášejícího nakažlivé
choroby, jsou po několika hodinách od uvaření životu nebezpečné. Proto se dodnes
i v této hladové zemi vyhazují. Také Romové, i když mají doma ledničku, potraviny
nepřihřívají a nesnědené vyhazují. Toto původně nezbytné hygienické opatření dnes
zhoršuje sociální situaci i beztak
nejchudší skupiny obyvatel.
Pevný dům potřebuje údržbu,
předměty vyžadují správné zacházení a stejně je třeba zacházet
i se svou pověstí. Dobrou pověst si
budujeme jako pevný dům, musíme ji udržovat a dbát o ni.
Kočovník je však dnes zde, zítra
jinde. Nemá čas vytvářet si
„pověst“. On musí udělat dojem.
Že nenaplní všechna očekávání,
že zklame ty, co mu uvěřili, to
už není tak důležité. Svou dobrou
pověst potřebuje mezi těmi, kteří
putují s ním. A ti na něm nechtějí,
aby vždy držel slovo dané cizím.
Chtějí na něm, aby se staral o svou
rodinu. Udělat dojem je důležité
a Romové jsou dodnes mistry
v dělání dojmu. Kdyby je nepředcházela jejich pověst, jistě by snáze procházeli životem.
Romská kapela na festivalu ve Strážnici

3

moudrých sov houkání
aneb téma čísla

Rodinný oběd - osada
Trebišov, východní Slovensko
(1962)

4

Sloveso „ciganit“ znamená ve slověnštině, ale i v moravských dialektech češtiny, lhát.
Jak je to s tou romskou lhavostí?
Romům je vlastní snížená schopnost rozlišovat realitu, fantazii, vzpomínky a sny. V rámci rodinné výchovy si vytvoří mezi těmito kategoriemi nepropustné zdi. Hranice mezi
snem a skutečností tu není vedena tak ostře a snům se přikládá obdobný význam jako
jiným životním událostem.
Romové jsou navíc oproti Evropanům vybaveni úžasnou empatií. Snad i proto nám
dokáží říkat to, co chceme slyšet, a nezabývají se až tolik tím, je-li to pravda.
Nositelem tradic je rodina. Romská rodina je velká. Nejen pro velký počet dětí, ale i pro
rodinné soužití více generací. Romské dítě vyrůstá mezi větším počtem sourozenců, ale
i bratranců a sestřenic, v domácnosti žije nejen s rodiči a prarodiči, ale zpravidla i se strýci, tetami a jejich dětmi. Romská rodina i přes četné vnitřní šarvátky zůstává navenek
jednotná a pocit solidarity uvnitř je téměř absolutní. Místo individuality se v rodině pěstuje úcta ke starším, místo schopnosti prosadit se se pěstuje podřizování ve skupině.
Romové jsou stále více podobni indickým kočovným řemeslníkům, než Evropanům, mezi
kterými žijí už stovky let. Ruku na srdce, žijí skutečně mezi námi nebo jen vedle nás? Kolik
z nás vstoupilo do romských domácností jako host, kolik z nás hostilo Romy doma? Kdy
jsme jim dali nahlédnout do karet a kdy jsme se skutečně zajímali, jaká karta jim padla?
Romové žijí mezi sebou a ne svou vinou na okraji naší společnosti. Jejich staré tradice je
ovlivňují více než naše společnost svými školami, státní správou a sdělovacími prostředky.
Proto jsou jiní. Nebudeme-li schopni pochopit jejich jinakost a zříci se svého arogantního
přesvědčení, že jenom my máme patent na to, co je správné, tak se propast mezi námi
a Romy, kterou vybudovali naši předkové, stane ještě hrozivější a nebezpečnější.
Viktor Sekyt (pracuje v Meziresortní komisi pro záležitosti romské komunity), převzato
z časopisu Poslední generace, kráceno
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My, rasismus a Romové
Na otázky z dubnového Kmene se nám sešlo několik odpovědí. A tak si právě tady
můžete přečíst, co si o rasismu, Romech a skinheadech myslí vaši vrstevníci.
Máte vlastní názor, nebo s některými stanovisky nesouhlasíte? Napište nám.
1. Kdy vzniká rasismus?
2. Jaký je váš postoj ke skinheadům? Jsou podle vás nebezpeční?
3. Jak konkrétně můžeme pomoci Romům z jejich současné složité společenské situace?
1. Začíná jako strach z neznámého. Ten je nejspíš geneticky daný jak lidem, tak zvířatům. Člověk má proti živočichům ovšem jednu podstatnou výhodu - racionální myšlení,
kterým se může předsudkům bránit.
2. Skinheadi jsou vlastně nedospělí nebo sotva osmnáctiletí mladíci sdružení v partě.
Právě takové prostředí je ideálním místem, kde se zdravý rozum skvěle potlačuje.
Zejména vůdci takových skupin mohou ostatními manipulovat. V tom a v té neracionální živelnosti, která může až zabíjet, je jejich nebezpečí.
3. Měly bychom se naučit rozlišovat, co je očerňující fáma šířící se díky strachu z neznámého a co důvěryhodná informace. Kdybychom se řídili touto zásadou, vztah „bílých“
k Romům by byl nejspíš úplně jiný.
Varan?, Brno
1. Na takovou otázku se dá podle mne odpovědět několika způsoby:
A) Vzniká při prvním setkání dvou starověkých lidských kmenů, kde dochází k nějakým těžko
vyrovnatelným disproporcím, které vyvolávají otázky o vlastní ceně a hodnotě (zvláště vzhledem k nově příchozím). Jsou-li tyto otázky spojené s ohrožením dosavadních jistot, tím hůř.
B) Teoretické zázemí rasismu vzniká (a tím se připravuje i podklad pro další zvěrstva) u francouzského „myslitele“ Arthura de Gobineau v roce 1853 jeho spisem O nerovnosti ras lidských. Gobineau je typický příklad výše zmíněného pojetí nejistoty, spojeného navíc s pocitem zneuznanosti svého pseudošlechtického původu. Na rozdíl od nacistické ideologie považuje smísení ras za dokonané a dekadenci světa za nezvratitelnou. Prostě marasmus.
2. Odmítavý, samozřejmě. Jsou nebezpeční svými násilnostmi, ale nebezpečnější je myšlenkové zázemí ve společnosti, které dovolí, že v ní mohou vyrůstat jejich názory. Proti
síle holých lebek se bojuje pořádkovými silami, proti ideovému podhoubí se musí bojovat idejemi. Tady nestačí jen fráze politiků, dokonce ani billboardy „Projektu tolerance“.
Tady jde o „sókratovský rozměr“ filosofie, kterou proti rasismu postavíme - statečnost
nenechat aktivně protestovat proti rasismu jen levicové radikály.
3. To je těžké. Jejich kultura přece spočívá na jiných základech. Společenské zařazení
Romů (v žádném případě tím nemyslím jakoukoli asimilaci) musí podle mne vždycky
znamenat ničení původních kořenů. Ale moderní společnost možná vykořeňuje všechno,
a my je chceme „přijmout“ do moderní společnosti, ne?
Navíc těžko očekávat toleranci k jiným národnostem, když nejsme uvnitř vlastní společ-
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nosti vyrovnaní (diskriminace žen a podobné lidské problémy). Chtělo by to asi spíš
celkovou změnu myšlení. Ale to už jsem
trochu náročný.
Určitě první kroky řešení vidím ve viditelném
uznání jejich současného umění, postup romských osobností z pozic romsky angažovaných do pozic oficiálně angažovaných, z vůdčích pozic romské komunity do vůdčích pozic
české společnosti. (Na této cestě jsou asi nejdále Ondřej Giňa jr., Vojtěch Lavička).
Pavel Sladký - Haš, Dvojka Praha,
pavel.sladky@atlas.cz
1. Rasismus vzniká v prostředí, kde na sebe
narazí dvě odlišně žijící etnika. U silnějšího (početnějšího) vzniká dojem, že menšina jej omezuje a využívá.
Problémy pak ještě prohlubuje bezradnost,
neschopnost a neochota společnosti i státu
problém soužití řešit. To samozřejmě bezprostředně nahrává extremistům a neofašistům, kteří znají ten „jediný a nejjednodušší recept“, jak celou zamotanou a velmi citlivou věc vyřešit.
2. Samozřejmě negativní. Pokud se jim
nečelí, jsou pro demokracii podobným
nebezpečím jako rakovina pro tělo. Svými
názory očkují společnost a ta je přejímá.
3. Každý z nás by měl pochopit, že barva
pleti neříká vůbec nic o charakteru toho
kterého člověka. Romové jsou skvělí a přátelští lidé, kteří nás mohou obohatit (silné
vztahy v rodině, umění žít a radost ze života, hudba atd.)
Můžeme si také zvolit takové politiky, kteří budou mít odvahu jít proti většinovému
názoru ve společnosti, vystoupí jasně proti
rasismu, a půjdou lidem příkladem.

6

Počet skinheady zavražděných
Romů jde do několika desítek
12.10.1993 Hrádek nad Nisou, okr. Liberec
Jiří Ryšánek (nar. 1964) společně se skinheadem Robertem Kvěchem popíjeli
až téměř do půlnoci v restauraci Astra. Když
odtamtud odešli a nastoupili do auta, Robert
Kvěch vykřikl směrem ke skupině postávajících Romů nacistický pozdrav „Sieg heil!“
Jedenadvacetiletého Roma Milana Holuba
výkřik natolik rozčílil, že řidiče vozu napadl. Otevřeným oknem ho bil pěstí do obličeje. Ten vystřílel legálně drženou pistolí
celý zásobník (šest ran) do Romova těla.
Milan Holub po několika měsících na jednotce intezivní péče zemřel.
13.5.1995 Ž ár nad Sázavou
Kolem 22-23:00 hodin vnikli čtyři skinheadi
do domu ma arské romské rodiny Berkiových.
Baseballovou pálkou a nalezenou sekerou
začali demolovat nábytek a vnitřní vybavení.
Majitel domu, třiačtyřicetiletý Tibor Berki,
se snažil holýma rukama bránit a jeden z útočníků ho opakovaně udeřil baseballovou pálkou do hlavy. Následkem způsobeného zranění Tibor Berki po převozu do nemocnice
v 02:00 hodin zemřel na krvácení do mozku.

Data a místa některých útoků, které skončily smrtí Roma:
7.7.1990 Plzeň

22.2.1991 Břeclav okr. Břeclav
23.2.1991 Klatovy
10.8.1991 Hradec Králové
28.8.1991 Jičíněves, okr. Jičín
11.10.1991 Čerčany, okr. Benešov
8.8.1993 Jílové u Prahy
22.9.1993 Plzeň
Šídlo, Praha 22.9.1993 Praha 10

moudrých sov houkání
aneb téma čísla
24.9.1993 Písek
12.10.1993 Hrádek nad Nisou, okr. Liberec
15.12.1993 Praha 4
23.12.1993 Pardubice
8.4.1994 Horšovský Týn, okr. Plzeň
20.3.1996 Benátky na Jizerou
20.9.1997 Domažlice
8.11.1997 Praha 3
15.2.1998 Vrchlabí, okr. Trutnov
17.5.1998 Orlová - Lutyně

(Zdroj: Sdružení dětí a mládeže Romů ČR,
http://www.romove.osf.cz)

Láčhe čhave - správní kluci

Ako Boh stvoril Róma

Raz večer dostal Boh dobrý nápad.
Povedal si:
„Stvoril som slnko,
stvoril som mesiac,
len človeka ešte potrebujem.“
Zobral cesto, zobral hlinu,
vytvoril malého človiečika.
Do pece ho upiec vložil,
ke sa drevo rozhorelo, chví u zaspal.
Zobudil sa, čo nevidí!
Člověk - celkom čierny!
„Spravil som černocha!
Ne utujem, nabudúce nezaspím.“
Berie alšie cesto, tvorí nového človeka.
Len čo ho vložil do pece, počkal chvi očku,
rýchlo, rýchlo ho ahá von!
„Joj, dočerta! Nie je hotový!
Je jako tvaroh, celý biely!
Škoda, škoda, bieleho som urobil!“
Dielo mu nedá pokoja.
Po tretí raz berie cesto, tretieho človeka pečie.
Neponáh a sa, nezaspí, iba naňho pozor dáva.
Vytiahne ho, čo nevidí!
Pekného človieka upiekol!
Ani čierny, ani biely, stvoril Róma najlepšieho!

Jekhvar kija o Del chudňa lačhi go i.
Phenel peske:
„Ker om o kham, ker om o čhon,
ker om buter džide
vodžoren, ča o manuš kampel mange.“
I a chumer, i a a čik,
ker a cikne manušores.
Andro bov te pe ol thovel,
u sar kašta labarel, sikrica zasovel.
Uš el upre, so na diknel!
O murš - žužo ka ipen!
„Ker om nagros!
Na bajinav, masovar me na zasovav.“
Avka aver chumer, i a, neve muršes peske ker a.
So ča andro bov les thodža, časikrica použar a,
sig, sigate avri kid a!
„Joj, bengeja! Nane kisno!
Jaov sar ciral, parho hino!
Zijan, zijan, gores ker om!“
Bu i les na del smirom.
Po tritovav chumer lel, tritone muršes pekel.
Na sidžavel, na zasovel, ča pre leste merkinkerel.
Cidr a avri, so na dikh a!
Šukares manušes pek a!
Aňi kales, aňi parnes, ker a Romes nekfederons!
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z motáků strýčka holuba Emila
aneb redakční pošta

Návrat k haiku
V jednom z minulých čísel Kmene jsem se seznámil s básníkem Bašó, který psal básně
ve stylu haiku. V březnu 1999 jsem pořádal tradiční setkání svých přátel s názvem
„Pohoda“. Většina z nich je či byla činná ve vedení skautských oddílů a roverských
kmenů. Setkání jsme zahájili povídáním o Japonsku, kde byl jeden z našich kamarádů,
Šaman, který zde strávil necelý měsíc ve společnosti japonské kamarádky, s níž procestoval také značnou část této země, včetně posvátné hory Fudžisan. Ladně jsme se tak
přehoupli a naladili na japonské vnímání přírody i tradic. Svého rozpoložení jsme pak
využili k pokusu o vlastní básnickou tvorbu. Každý z nás se snažil při vymýšlení básní
haiku dodržovat stavbu, kterou jste vypsali v onom Kmeni...
A tak mohu z vlastní zkušenosti tvrdit, že Kmen přispěl k dotvoření Pohody ještě zasněžených Javorníků na skautské chalupě Bařinka u Velkých Karlovic. A mohu s určitostí
tvrdit, že stejné nadšení a nápady k činnosti jaké přináší Kmen nám, přináší jistě i těm,
co vám nepíší. Snad jednou, až budou mít po ruce obyčejnou tužku...
Pajda - Jiří Vorlíček
Okouzlující básničky haiku, které nám Pajda poslal, vás budou provázet celým číslem
Kmene. A kdo snad neví, jak stvořit vlastní haiku, ten a nalistuje 31. stránku.

Přivyděláváte si?
Nazdar Mimi!
Mám nápad - spíš návrh na novou rubriku Kmene. Doufám, že se do ní může najít pár
příspěvků, takže by to snad mohla být i rubrika pravidelná. Na příkladech ukázat, jak
se dají vydělávat peníze, čili Jak si skauti (roveři, náš kmen) vydělávají (získávají) peníze.
Jde o to, vyzvat čtenáře Kmene, aby se podělili o své zkušenosti, které by pro ostatní
mohly být inspirací v současné době. Možná by k tomu ale neškodilo přidat výklad právníka, jak to dělat, aby to bylo v souladu se zákonem - zdanění, dětská práce apod.
Ze svého okolí nějaké zajímavé náměty mám, takže pokud bude návrh přijat, pokusím
se dohnat určité lidi k sepsání inspirativních článků. Také jsem požádal jednoho svého
známého (v současné době docela vydávaný spisovatel - Jan Beneš), který žil 25let
v USA a prostřednictvím svých dětí má zkušenost s BSA, aby napsal článek, jak si vydělávají skauti v USA.
Nazdar Ještěr
Ještěre, návrh s díky přijímáme a jistě se mu budeme v novém ročníku věnovat. A co vy, přátelé čtenáři? Pomůžete roverům a rangers třeba na druhém konci republiky a pošlete nám váš
recept, kterak si vydělat na provoz roverského kmene nějakou tu korunku? Předem děkujeme.
redakce
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Anketa
Připravili jsme pro vás, milí čtenáři, anketu. Po třech ročnících a patnácti číslech
Roverského kmene je nejvyšší čas povědět si, co se nám na časopise líbí, co by bylo třeba
vylepšit, co naopak opustit a s čím od nového ročníku začít.
Prosíme vás proto, abyste pečlivému vyplnění této ankety věnovali pár minut svého času
a pak ji poslali na naši adresu: Roverský kmen, TDC Junáka, Senovážné nám. 24, 116 47
Praha 1. Kdo má tu možnost, může ji samozřejmě donést osobně. Děkujeme, že redakci
nenecháte ve štychu. Pro další osud Roverského kmene je to vážně důležité.
Časopis čtu...
celý najednou
po částech, ale přečtu jej celý
čtu jenom některé články
skoro jej nečtu
Za nejprospěšnější považuji rubriku (ohodno te body 1-5, do prvního sloupce, 5 je nejprospěšnější), nejvíc se mi líbí (totéž hodnocení, do druhého sloupce)...
téma čísla

přírodozpyt

pošta

putování

soutěž

„Kvok vadis?“

aktuality

kultura

reportáž

opsáno

rozhovor

tvorba čtenářů

návštěva RK

bude

receptář

Semínka

Z posledního ročníku se mi nejvíce líbily tyto tři články...
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
V Kmeni mi zatím pořád chybí...
_________________________________________________________________________
Jak hodnotím grafickou úpravu? (Ohodno te body 1-5, 5 je nejlepší známka).
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Připadá mi oproti minulým ročníkům...
přehlednější
asi tak stejně

méně přehledná
nepřehledná, až chaotická

Kmen využíváme při práci a aktivitách našeho roverského kmene...
ano

ne

A jak? __________________________________________________________________
Soutěž „Liga Pasu pro Evropu“ hodnotím takto (ohodno te body 1-5, 5 je nejlepší
známka), připište také proč...
Proč? ___________________________________________________________________
Rád bych nějakou soutěž viděl i v příštím ročníku...

ano

ne

Do dalšího ročníku Kmene bych mohl a chtěl autorsky přispět...
jako pravidelný přispěvatel a člen užší redakce
články z časopisu našeho RK či archivu
fotografiemi
obrázky
něčím jiným ___________________________________________________________
nemohl
Kontakt na mě (adresa, telefon či e-mail)______________________________________
Napadl mne námět do Semínek...

Napadl mne námět na téma čísla...

_________________________________

___________________________________

Redakci bych dál rád vzkázal...
_________________________________________________________________________
Pokud jste se dostali až sem, vše nasvědčuje tomu, že jste anketu pečlivě vyplnili. Te už ji
jenom hodit do poštovní schránky... a je dokonáno.
Díky, váš Roverský kmen
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z motáků strýčka holuba Emila
aneb redakční pošta

Ad Kmen č. 9

Skauting je takovej hodnej
Přečetl jsem si se zájmem rozhovor s Bostonkou, který je motivován myšlenkou, že v patnácti letech hodně lidí věší skauting na hřebík, ale najdou se tací, kteří teprve v tomto věku
objevují jeho kouzlo. Nedá mi to, abych nezareagoval. Předem podotýkám, že nemám
vůbec nic proti Bostonce a naopak si cením její upřímnosti (spousta lidí, co znám, totiž
dovede své členství v RS kmeni okecávat rádoby líbivými frázemi), reprezentuje však určitou skupinu děvčat i chlapců, k jejichž postoji musím být trochu kritický.
Cituji větu: „Nejsem člověk, který by se příliš rád organizoval, dodnes třeba nemám
kroj“. No budiž, ale v čem tedy skládala skautský slib? V civilu? To je i pro lidi stejného
věku, kteří prošli skautskou výchovou, věc prostě neslýchaná. Jestliže se ztotožním
s nějakou ideou, patří k ní i vnější znaky a symboly. To není jen výsadou skautů.
Protože mám výchovnou funkci, dovolím si odpovědět na jednu vyřčenou otázku. Pokud
tito roveři/-rky, nechtějí vést děti, nemusí opravdu nutně znát skautskou praxi (uzlování,
morseovku) a klidně mohou jet na kurz FONS. Ten je motivační a není založen na znalosti skautské praxe. Pokud vím, nejsou tam kladeny žádné vstupní podmínky, dokonce
se ho účastnili i neskauti. Problém by nastal až v kurzech vzdělávacích, zakončených
zkouškou k získání nějakého oprávnění. Tam se již musí umět.
V závěru Bostonka odpovídá, že se rozhodně nechce stát vůdcem atd., že by ji to nudilo
a není v tomto směru ambiciózní. Váhám nad slovem ambiciózní, nebo dělat vůdce je
všechno ostatní, jen ne nuda, ale především hodně poctivé práce navíc, obrovská zodpovědnost a vůbec žádné výhody. Já si takových lidí vážím a rozhodně bych je nepodezíral
z toho, že to chtějí někam dotáhnout, protože čím je člověk výše, tím mu přibývá práce
a starostí. Skauting není zaměstnání, skauting je poslání.
A dostávám se k závěru. Rovering, bez ohledu na to, jak ho pojal zakladatel, má dnes dvě
cesty, z nichž jedna je slepá. Rover - vyzrálý skaut/-ka by měli být dalším stupněm skautské
cesty životem, zakončenou metou nejvyšší - činovnickou službou. Mnozí to také tak berou
a s těmi dělejme rozhovory a dávejme je za příklad, nebo ti jsou budoucností skautingu.
Druhá cesta, a lidi, kteří po ní jdou, jsou tak trochu konzumenty. Nechat se zaregistrovat,
vézt se s kmenem, on to někdo zastřeší, někdo to vede, někdo připraví program a akce,
a já, když se mi z toho něco bude líbit, občas přijdu, občas s něčím přispěji, přijdu se pobavit na Silvestra nebo o prázdninách s nimi vyrazím na připravenou expedici.
Ano, v každé sociální skupině jsou jedinci, kteří mají vůdčí schopnosti, jsou aktivní a je
jich méně, než těch, kteří se raději nechají vést. Avšak budoucnost skautingu je plně
závislá na těch prvních, nebo ti druzí s velkou pravděpodobností sice nepověsí skauting
na hřebík v patnácti, ale rovering ve dvaceti, pětadvaceti letech, protože nad roveringem
už je jen to, co dělat nechtějí.
Zbyněk Jiroušek - Jerry, Pardubice (redakčně kráceno)
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o největšího pašáka z hejna
aneb soutěž Kmene

Milé rangers, milí roveři,
stejně jako vánoční, tak ani řešení z únorového čísla do redakce nenašla cestu. Ale
už nám chodí řešení jarních zadání...
Dnešní zadání jsou prázdninová. Zkuste si
na ně najít čas na táboře, na expedici či
na nějakém roverském kurzu.
Vaše řešení očekáváme do 20. srpna 2000
na adrese TDC, Senovážné nám. 24, Praha
1, 116 47.

vytváří umělecká díla, ale přináší i zkázu.
Zadání je komplexní. Nejdříve napište, co
eroze je, jak vzniká a jaké jsou její projevy.
Dále hledejte příklady eroze v okolí vašeho tábora, na vaší expedici. Fotografujte,
črtejte, malujte. Využijete nasbíraný materiál pro výuku skautů a skautek?
Očekáváme co nejkomplexnější, nejjasnější a nejvyužitelnější materiál o erozi.

Úkol 17.

Úkol 19.

Přírodní národy neměly a nemají život
jednoduchý. Potravu si musí ulovit, před
nepřízní počasí je chrání jen primitivní
přístřešky, šaty z kůží a boty z kůry.
Jednoduché nástroje si vyrábí z materiálů,
které poskytne les...
Vyrobte provaz pouze z přírodního materiálu, který najdete v lese nebo na louce.
Jediné omezení je minimální délka 1,2 m
a minimální nosnost 5 kg.
Pošlete nám váš provaz. (Po zhodnocení
vám ho rádi pošleme zpátky).

Úkol 18.

Eroze je jeden z nejmocnějších přírodních procesů, které formují krajinu. Eroze

12

Nezaměstnanost se stává problémem dneška i v Česku. Není dne, abychom ve zprávách neslyšeli o podniku, který zkrachoval
nebo (a to méně častěji) o úspěšném projektu, který přinesl nová pracovní místa.
Jaké problémy souvisejí se ztrátou pracovního místa? Jak je to s nezaměstnaností
ve vašem městě či regionu? Kdo se častěji
ocitá na pracovním úřadu - starší lidé nebo
čerství absolventi, muži nebo ženy, vysokoškoláci nebo ti se základním vzděláním?
Jak vypadá takový typický pracovní den
žadatele o práci? Může nějak skauting
pomoci v jeho nelehké situaci? Pátrejte
v médiích, na pracovním úřadě, pozvěte si
nezaměstnaného na schůzku.

o největšího pašáka z hejna
aneb soutěž Kmene
Očekáváme zprávu o nezaměstnanosti
ve vašem městě či regionu. Forma volná.

Úkol 20.

„I velký strom vyrůstá z malého, desetiposcho ová věž se začíná stavět z hrstky země,
cestování na tisíc li začíná jedním krokem.“
Lao-c
Jistě se v létě podíváte za humna, uspořá-

dáte pořádnou roverskou expedici. Napište
nám nějaký zajímavý postřeh z vašich cest.
Jednoduchou skutečnost, která vás zaujala, nikoliv popis nebo hodnocení celé cesty. Rozsah 150 až 300 slov.
Očekáváme postřehy. Nejzdařilejší navíc
otiskneme na stránkách nového ročníku
Kmene.
Aladin a jeho parta

Pro labužníky
S předstihem otiskujeme recept na speciální přírodní salát, který nám poslaly Bludičky
z České Lípy jako jednu z odpovědí na úkoly Ligy Pasu pro Evropu ze 14. čísla.
Využijte všeobecné úrody květeny na českých lukách, mezích a čistých škarpách a připravte si luční salát.
Budete potřebovat:
1 velký bílý jogurt
1 lžíci oleje
1 hrst kopřiv - listy
2 hrsti květů sedmikrásekchudobek
2 hrsti květů hluchavky bílé
5 hrstí květů smetanky
lékařské
cukr, sůl
Postup: Kopřivové listy
Recept jsme samy vyzkoušely (foto RS Bludička)
nakrájíme a květy smetanky
lékařské zbavíme kalicha (ponecháme pouze žluté okvětní lístky). Květiny promícháme
přidáme jogurt, olej a dochutíme.
Poznámka: Každá Bludička si dochucovala svůj díla salátu sama. Každé totiž chutnal
trochu jinak. Měly jsme tak salát sladký, slaný i sladkoslaný.
Závěr: Salát byl nejen zdravý (např. kopřiva má vysoký obsah vitamínu C), ale i výživný
(již jsme nic jiného neobědvaly) a chutný.
RS Bludička, Česká Lípa
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krmítkem běží šuškanda
aneb měli byste vědět

Rozloučení před MOOTem
Až začne většina skautů z České republiky prožívat své první prázdninové dny na skautských táborech, v jedné z mnoha rychle se pohybujících teček na obloze, zanechávajících za sebou stužky bílého hedvábí, bude sedět dvacet roverů a rangers na své cestě
za poznáním. Poletí na 11. světový MOOT do Mexika. Dosáhnou společně cíle, který si
před půl druhým rokem vytyčili a celou dobu k němu s úsilím společně putovali.
Odměnou jim bude největší setkání roverů a rangers na světě a Mexiko. Vlast pravěkých
indiánských národů, země, kde je stále se co učit (alespoň pro Evropana) a stále co nového objevovat. Jen namátkou pár věcí, které je čekají.
Zahájení MOOTu na olympijském stadionu, horolezení v Hildagu, expedice v týmech
se skauty z jiných zemí, zakončení 11. světového MOOTu na Teotihuacánských pyramidách.
Samozřejmě také samotná expedice po Mexiku. Naše nohy zanechají šlépěje na posvátných
místech aztécké civilizace, na pobřeží Atlantského i Tichého oceánu na nespočetně jiných
místech celého Mexika.
Za dva měsíce ve Střední Americe zažijeme určitě
mnoho nevšedního a zajímavého. Jen blázen by nechtěl
vše vykřičet do světa. Vše znovu neprožít s ostatními.
Na MOOT sice nemůžeme jet všichni, ale zúčastnit
se ano. Těšte se tedy. Do České republiky každému
z vás přivezeme střípek MOOTu. Střípek našich zážitků, střípek nás samotných.
Protože se již do prázdnin na těchto stránkách nesetkáme, přejeme vám všem, abyste si volných dní užili.
Ty naše budou stát určitě za to!
Oficiální logo naší výpravy
Za Českou výpravu na MOOT Kim
web: www.skaut/www/moot.cz

Předplatné Kmene na příští rok
S předstihem přinášíme informace o předplatném na IV. ročník Roverského kmene.
S ohledem na stále stoupající ceny papíru, tisku a služeb bude předplatné přes tiskového
zpravodaje střediska stát 135 Kč, tedy o desetikorunu víc než letos.
Pro včasné zaslání prvních čísel měsíčníků Skaut-Junák, Skauting a Světýlko musíme
obdržet vaši objednávku a potvrzení o platbě nejpozději do 13. září. První čísla pak
vyjdou 25. září, Roverský kmen jako dvouměsíčník 23. října. Všichni, kdo objednají
a zaplatí svůj časopis do 13. září dostanou malý dárek, stejně jako střediska, jež do stejného data objednají a zaplatí aspoň 40% časopisů pro své členy.
Vaše Tiskové a distribuční centrum
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Velká letní sleva vzduchovek pro skauty
Zbrojovka Brno připravila pro skauty na letošní prázdniny velkou slevu sportovních vzduchových pistolí. Ze 2.000 Kč v maloobchodě na 1.150 Kč, včetně DPH! Sleva platí pouze do 30.7.
Jedná se o novou vzduchovou pistoli, která funguje s obyčejnou
sifonovou bombičkou a má zásobník na 5 diabolek, nastavitelné
hledí a dřevěnou rukoje .
V případě zájmu zašlete objednávku se svou adresou a objednaným počtem kusů vzduchovek do správního oddělení Kanceláře ústředí Junáka (Junák, Senovážné nám. 24, 116
24), odkud bude předána k vyřízení Zbrojovce v Brně. Objednané vzduchovky Vám přijdou na dobírku. Podrobnější informace včetně obrázku byly rozeslány v květnovém informačním balíčku na ORJ a také na www.skaut.cz. SO KUJ další informace neposkytuje.
Využijte šanci, jak zpestřit činnost oddílu nebo nakoupit ceny do soutěží.

Skautské gymnázium - škola našich snů
Připravujeme jedinečný projekt - střední školu, v níž by se scházeli a společně pracovali
profesoři a studenti, pro které se stal skauting nejen náplní volného času, ale celoživotní
stezkou vedoucí k lepšímu, zajímavějšímu, plnějšímu životu. A pro toto skautské gymnázium hledáme učitelky a učitele, kteří se rozhodli pro pedagogickou dráhu a mají zájem
nejen o předávání vědomostí, ale i o skutečnou výchovu v duchu skautských ideálů.
Skautské gymnázium má být internátní, pro chlapce i děvčata od l5 do l9 let (kvinta
až oktáva). Vytyčilo si tyto úkoly a cíle:
1. Dát studentům dobré všeobecné vzdělání a připravit je ke studiu na vysokých školách.
To je samozřejmá základní podmínka.
2. Vychovávat ze studentů charakterní, pracovité občany, kteří jsou ochotni dělat kromě
svého povolání i něco navíc pro jiné lidi.
3. Hledat a zkoušet všestranný, pestrý, smysluplný program pro volný čas mladých lidí
nad l5 let, hlavně rovery a roverské kmeny.
4. Soustavně vést studenty k nezištné službě společnosti, především při výchově mladých
lidí ve skautské organizaci, ale i mimo ni.
5. Navázat a udržovat intenzivní kontakty s mládeží z jiných zemí, zejména skautskou.
Těchto pět bodů je důvodem, proč má být SIG školou internátní a ponese ve svém názvu
právě slovo „skautské“. Takto koncipovaný program je nemyslitelný ve škole, kde se studenti a profesoři po skončeném vyučování rozejdou a znovu se setkají až příští den ráno.
SIG počítá s jejich společnou činností i v odpoledních a večerních hodinách a o některých víkendech. V tom je inspirováno mezinárodními školami podobného typu, které
jsou například v Norsku a v Itálii. Profesoři budou mít část úvazku při výuce a část při
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činnosti, která bude nad rámec školních osnov. Právě tato „volná“ část školního programu učitelům umožní plně uplatnit své zájmy a záliby a žáky skutečně vychovávat.
SIG navazuje na pokus, který započal těsně po druhé světové válce a byl zlikvidován
po komunistickém puči v roce l948. Tehdejší skautské gymnázium Jiřího z Poděbrad
v poděbradském zámku mělo mezi svými žáky například dnešního prezidenta Václava
Havla, světoznámé režiséry Miloše Formana a Ivana Passera i mnoho dalších studentů,
z nichž vyrostly významné osobnosti.
SIG ponese v názvu slovo „skautské“ nejen proto, že nad ním převezme záštitu Junák,
svaz skautů a skautek, ale i proto, že se tu uplatní osvědčené prostředky a metody výchovy a sebevýchovy, které po celé 20. století využívaly a zdokonalovaly skautské organizace
u nás i ve světě. I když bude SIG otevřeno všem zájemcům, počítáme s tím, že převážnou
většinu studentů budou tvořit děvčata a chlapci, kteří prošli skautskou výchovou, jsou
tedy zvyklí pracovat a jednat samostatně, odpovědně, nesobecky.
V SIG by měl vládnout bratrský a sesterský duch, jaký se vytváří na táborech a lesních
kurzech. Nesmí to však být skleníkové ovzduší, vzdálené normální lidské společnosti.
K jednotlivým úkolům SIG:
1. SIG má přijímat studenty, kteří dokončili bu první čtyři ročníky gymnázia, nebo
vyšli z deváté třídy ZŠ.
2. Studenti zůstanou v blízkosti učitelů
(kteří působí současně v rámci svého
úvazku i jako vychovatelé a skautští
vůdcové v jedné osobě) po celých 24
hodin denně. Výchovné úsilí, založené
na skautských ideálech a skautském etickém kodexu může být proto soustavné
a intenzivní. Učitelé tu působí nejen
vlastním příkladem, ale i jako vedoucí
a instruktoři různých mimoškolních aktivit.
3. Po vyučování a o víkendech jsou tu
čtyři možnosti, jak naplňovat volný čas:
a) individuálním studiem a školními úlohami,
b) společným výcvikovým a rekreačním
programem pod vedením profesorů vychovatelů,
c) samostatnou činností roverských kmenů, založených na studentské samosprá(foto Anna Cuhrová)
vě,
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d) osobními zálibami a odpočinkem.
Za zvláš důležité považujeme body b) a c). Společné aktivity skautské, sportovní, tělocvičné, kulturní, poznávací. Široká škála netradičních her, závodů, soutěží, táboření,
turistika, vodní sporty, horolezectví, výtvarné hry, hudba, společné zpívání apod. - tento
program v přátelském společenství nejen plně zaměstná tělo i mysl, ale přinese i silné
zážitky. To, co se studenti zde naučí, budou předávat v budoucnosti dál.
SIG je teprve ve stadiu příprav. Jeho realizace závisí na tom, zda se podaří najít dost
schopných učitelů, ochotných jít na pár let tam, kde bude škola zřízena. Pokud budeme
jednat rychle, můžeme získat krásné budovy na Táborsku v obci Stádlec po zrušené
internátní zahradnické škole. Stádlec je v jihočeské krajině, asi kilometr od Lužnice.
Přímo v místě a v blízkém okolí by se daly získat pokoje,
případně i byty pro učitele.
Druhá podmínka vzniku - dostatek zájemců o studium na této škole.
Třetí podmínkou je získání statutu státní školy, o tom již nějaký čas jednáme.
Te se tedy obracíme na kvalifikované učitele i na studenty vysokých škol, kteří si zvolili
pedagogické povolání a měli by chu učit na skautském internátním gymnáziu. S případnými zájemci se sejdeme v září, abychom se dohodli na dalším postupu. Chtěli bychom
tuto školu nového typu otevřít v prvním roce třetího tisíciletí - 200l.
Pište na adresu: Miloš Zapletal, Franklinova 729, 460 05 Liberec. Ozvěte se co nejdřív!

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.
Následovat budou knihy textů E. Koháka a M.
Nevrlého.
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Jaký byl ObRok 2000
Strhující cesta tam
Je pátek 28.4.2000 a my chvátáme rychle ze školy, abychom stihly vlak na Kolín. Některé
z nás do školy dokonce ani nešly!
Doba odjezdu byla stanovena na 12:43, ale v ten moment nám scházely ještě tři sestřičky. Už, už k nám letěly... snažily jsme se vlak zdržet, ale jakmile jsme k němu dorazily,
ujel nám a bylo mu úplně jedno, že odváží 50 kg našich brambor. Ne, ty brambory jsme
neměly ke konzumaci, ale na náš připravený osmihodinový program.
Naštěstí si nás všimla hodná paní průvodčí, která nám slíbila, že nás vezme do Bakova
a vyhledá zbytek cesty. Přestože jsme měly hromadnou jízdenku, nemusely jsme naštěstí
nic doplácet. Místo dvojího přestupování jsme však přestupovaly asi sedmkrát. Po cestě
jsme potkávaly spoustu spřízněných duší, které nám držely palce, abychom nemusely nic
platit. Asi nám to přály moc, protože se to splnilo. Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům ČD, kteří se nad námi slitovali. Možná to bylo tím, že nám ujelo 50 kilo brambor.
Do Sklenného nad Oslavou jsme se dokodrcaly vláčkem asi ve 20:45 místo plánovaných
20:30, protože kvůli obrovskému chumlu skautského nárůdku museli nádražáci přistavovat
další vagón. Když jsme si chtěly ve Sklenném vyzvednout naše brambory, tak tam už nebyly
- organizátoři setkání je odvezli až na místo. Za to jim touto cestou moc děkujeme. A pak
jsme už kráčely noční vesnicí, až jsme dorazily na místo našeho čtyřdenního. Orientovaly
jsme se spíše po hmatu než po zraku, všude okolo byla totiž jen černočerná tma.
Po postavení stanů na všechny čekal zahajovací rituál. Bylo to něco neskutečného.
Utvořili jsme obrovský „šišoid“ (tj. pokus o kruh). Poté, co vzplál oheň a vztyčili
jsme státní vlajku, jsme
všichni spojili naše 70 cm
dlouhé provázky a zapálili si svíčky. Představte si
zhruba čtyři stovky hořících světýlek!
Ráno jsme ke svému
úžasu zjistily, že jsme si
stany postavily hned vedle Neštěmičáků, u kterých
jsme byly na Aprílovém
blou áku. To bylo radosti.
No, svět je malý a o náhody v něm není nouze.
Holmes, dívčí RS kmen
Bludička, Česká Lípa
Snímek ze setkání (foto Dazul)
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Krásně prožité dny

Místo poblíž Sklenné nad Oslavou bylo
přímo jako stvořené k táboření. V lese
se každý z nás cítil lépe než doma. Bílá
tee-pee na louce nás svým pronikavým
zářením vítala již při příchodu.
ObRoku se zúčastnily roverské kmeny
z různých koutů naší republiky, účastníků
bylo okolo pěti set. Většina kmenů ale
nepřijela s prázdnou - připravily si poutavé aktivity. Než se však celá paráda spustila, muselo hned ze začátku přijít slavnostní zahájení, jak se sluší a patří. Navázání
uzlu přátelství se sousedem po pravici dalo
všem plně najevo, oč nám má skutečně jít.
Program druhého zahájila v 8,30 rozcvička. Protáhnutí těl po ránu bylo jen mírno
předehrou toho, co tvořilo výplň dopoledního programu. Rozděleni do pracovních skupin jsme se odebrali na svá místa.
Skupina číslo jedna do lesa na dříví, skupina číslo dvě „hop na traktorovou vlečku
a do polí“. Náš úkol byl na první pohled
snadný, nebo snad každý se dovede
ohnout, uchopit kámen, vzpřímit se a hodit
ho na vlečku. Leč zdání klame - při několikastém takto vykonaném pohybu jsem
skutečně pochyboval o mé způsobilosti
pokračovat v takovém banálním úkonu.
Hřejivý pocit z vykonání dobré věci ve prospěch místního zemědělského družstva
však v mžiku rozehnal otrávenou náladu
z jednotvárné a nezáživné činnosti.
Kus odvedené práce většinou způsobuje
částečné vyhladovění. Volná místa v našich
žaludcích jsme vyplnili během několika
minut a hurá na odpolední zábavu.
Všechny kmeny chtěli se svou aktivitou
uspět, a tak po louce pobíhal polonahý
bratr s ovčí kůží přes rameno propagující

jedinečné kurzy valašského jazyka, kousek
dál ve vzduchu rotovala gumová kolečka
ringa, v dálce se ozývaly hlasy z pěveckého koutku doprovázené děsivými skřeky způsobenými vodní bitvou na nedalekém rybníce... Kam se člověk podíval, tam
nevycházel z údivu. Nejvíce ze všeho mne
ovšem zaujala adrenalinová aktivita. Proč
nevylézt do výšky deseti metrů a neskočit
si? Byla to sranda (ještě te se mi klepou
kolena)! Shluk a šum všech aktivit, o jejichž
množství jsem se jen zlomkem zmínil,
vytvářel nádhernou atmosféru se společnou myšlenkou obdařit toho druhého.
Příjem pestré škály obdaření mne celkem
zmohl, a tak jsem toho z večerního koncertu folkové skupiny moc neměl.
Ráno na sebe sluníčko nedalo dlouho čekat.
Pronikavý svit a šimrání paprsků musí vytáhnout z pelechu i toho největšího spáče.
Nedělní den považuji na ObRoku za nejdokonalejší. Skutečnost, že neděle bez mše svaté by nebyla nedělí, si vzal k srdci otec Jožka.
Chrámovou lo tentokrát nahradila příroda. Místo zvonů, svolávajících věřící, nádherné šumění stromů, úlohu varhan jsme
svěřili zas lesním pěvcům a sestrám s kytarou. Zpívalo se, četlo z Písma, přijímalo,
přesně tak, jak to má být - jen s tím rozdílem, že vše bylo zahaleno v závoji originality,
čehosi neobyčejného.
Po obědě nás čekala velká bojová hra. Hrací
pole tvořil les a v závěrečné fázi rybník. Proti
sobě se postavila dvě nepřátelská družstva.
Snahou každého z nás bylo prohazovat létací talíř mezi stromy, pomyslnými brankami.
Hráčů mnoho, talířů málo - z toho vyplývá
dokonalá bitva. Nedělní odpoledne zkrátka
uteklo jak voda.
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Supr akce

Večerní posezení s vůdčími osobami Junáka
a slavnostní akt rozloučení ObRok 2000
ukončily. Odřezali jsme svoje symbolická ObRok 2000 je za námi. Dle mého soudu
pouta a pečlivě je uschovali jako památku to byla „supr akce“, něco, co u nás chyna krásně prožité dny.
bělo. Zahráli jsme si ufobal na 2 km čtverečních společně s dalšími 460 účastníky.
Klady akce
Aktivit bylo velké množství a na akci platil Akce byla dokonale zorganizovaná, vše lo heslo: „jaký si to uděláš, takový to máš.“
mělo hladký a dynamický průběh.
Tzn. volněji pojaté, ale díky sqělé náladě,
l Velice mě překvapili všichni účastníci, která na akci vládla, a ukázněnosti účastníjejich zájem a snaha o vzájemnou spoluprá- ků jsem si z akce odvezl báječné vzpomínky a spousty námětů na další činnost. Díky
ci s organizátory.
l Nezapomenutelně zkomponovaná mše, všem organizátorům.
Ali (z internetových stánek RK Sevraz
jež zaujala všechny zúčastněné i nevěřící.
ze Sezemic), http://sevraz.bbs.fido.cz
l Slavnostní ceremonie proběhly v krátkém
nenáročném časovém rozpětí
a přitom svoji hlubokou symbolikou vyjádřily hodně podstatného.
l Perfektní aktivity.
l Respektování řádu setkání.

Zápory

l Dost mě zarazilo, že vše

bylo vsazeno na kartu dobrého počasí. Kromě pár tee-pee
jsem v táboře neviděl místo
možné k společnému programu např. v době dlouhodobého deště. Zajisté by to byla
škoda - „zabalit“ vše jen kvůli tomu nedostatku.
l V táboře nebyly provizorní umývárny
(zvláště soucítím se sesterskou větví).
l Chybička v pravidlech bojové hry, která
zapříčinila prostoje místo spontánního hraní.
l Pro tak velké setkání mohlo být vyčleněno více času. Dva dny jsou dost málo.
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Taz - RK Tečka, Jevíčko

Páni organizátoři (foto Dazul)

Poděkování
V organizačním týmu se obrovským dílem
na vykonané práci podílelo středisko
ze Vsetína, které kromě ochotných rukou
poskytlo i velké množství materiálu. Náleží
jim poděkování jak za vykonanou práci
ve prospěch vydařeného setkání, tak i dík
za jejich milé, optimistické úsměvy.
José 2

štěbetání na drátech vysokého napětí
aneb rozhovor

Rozhovor s minulostí

Jako redaktor rubriky „Rozhovory s minulostí“ jsem velmi rád, že vaše přízeň k této
již tradiční součásti časopisu ObtimeRok
velmi stoupá.
Z vašich dopisů jsme poznali, že vás
velmi zajímá minulost nadčasově koncipovaného setkání ObRok, jež minulý měsíc
na památném místě u Sklenné oslavilo sté
výročí od svého založení.
Právě vaše dopisy a velké oslavy nás přesvědčily abychom tento „Rozhovor s minulostí“ směřovali na první setkání, které
se konalo přesně před sto lety u obce
Sklenné nad Oslavou. Tedy na rok 2000.
Najít pamětníka, který se účastnil ve dnech
28.4.-1.5.2000 prvního českého MOOTu,
nebylo vůbec jednoduché.
Zde je výsledek. Rozhovor s Kimem,
posledním známým žijícím účastníkem
ObRoku 2000.
Bratře Kime (Kim si potrpí na archaické oslovování bratře, sestro a výraz DRASO = DRAhý
SOurozenče nechápal), řekněte nám, jak jste
se vlastně o tak důležité a vynikající akci, jako
byl ObRok, dozvěděl?

To víš, chlapečku, že to nebylo jednoduché. Vlastně už skoro deset měsíců
před začátkem setkání byla tato akce
velehlasně propagována. Tenkrát se ještě
vydávaly časopisy, a tam bylo vše napsáno. Informace se posílaly také poštou
a samozřejmě se také mluvilo. Informace
o ObRoku šly od úst k ústům.
V dnešní době si na ObRoku účastníci pochvalují hlavně zahajovací ceremoniál. Jak vypadal
na prvním ObRoku a jak na vás zapůsobil?

Já jsem se svými přáteli a mnoha jinými
přijel až v páteční večer. Organizátoři nám

Jeden z účastníků (foto Dazul)
ukázali místa na spaní a o půlnoci vše začalo. Přesně na začátku nového dne se všichni účastníci sešli v krojích kolem slavnostního zahajovacího ohně. Zazněly proslovy
na uvítanou a všichni utvořili ze svých
uzlovaček symbolický kruh přátelsví. Pak
se rozhořely svíce. Každý měl jednu.
Všichni tiše stáli v kruhu a vstřebávali
sílu. Sílu mnoha souznějících duší společně putujících za stejným cílem, se stejnou
myšlenkou. Každý viděl pořádně jen svou
svíci. Ostatní se ztrácely v rozevlátosti plaménků. Každé světélko patřilo duši, pocitu, myšlence a člověku. Jednotlivec se ztrácel, ale přece by po něm zbyla díra, kdyby
odešel. Kruh by se rozplynul. Lidé otevřeli
na několik dalších dní své skořápky samoty a v klidu se rozešli do svých stanů a spacáků. Každý šel sám, ale přece s ostatními.
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štěbetání na drátech vysokého napětí
aneb rozhovor
A nový den mohl začít.
A co další den? Už na prvním ObRoku vznikla
tradice darování práce. Jak si na to pamatujete?

Hned ráno se všichni účastníci rozběhli
do blízkých lesů a polí místních zemědělců, aby sbírali kamení a čistili les od mrtvých stromů . Každý měl co dělat. V poledne jsme se všichni sešli s hřejivým pocitem
dobře vykonané práce. Někdo si odnesl
i plný žaludek. Svačinky od našich „zaměstnavatelů“ nebyly vůbec malé. Prostě to
stálo za to!
To je výborné. I letos se organizátoři rozhodli
pomoci oblasti, kde se stý ObRok konal. Jistě
se ale první den nesbíralo jenom kamení
a nechodilo do lesa. Co se dělo po obědě?

Každá skupina, tehdy se jim říkalo roverský kmen, si připravila svou prezentaci
na papír a nějakou aktivitu pro ostatní.
Právě po sobotním obědě přišel na tohle
všechno čas. Každý si vybalil svůj stan,
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nebo místo na aktivitu a tam trávil čas
s ostatními, či chodil okukovat, co si připravili ostatní. Co si vzpomínám, tak jsem
hrál lacrosse, vyráběl okrasné ozdoby,
maloval „maňdalu“. Kdo si chtěl vyzkoušet svou obratnost a odvahu, jistě nevynechal spoustu lanových aktivit. Myslím,
že každý z nás si našel něco, co jej zaujalo
a bylo pro něj inspirací pro další program
jeho roverského kmene.
A co večer? Jak probíhal? Jistě jste byli
po namáhavém dni unaveni.

No samozřejmě! Vsetínští roveři a rangers
z řad organizátorů pro nás obětavě po celý
den připravovali saunu. Byla opravdu výborná. Plná páry, rudých kamenů a hlavně teplá. Do vody jsme vbíhali celí rudí a očištěni
od všeho zlého. Po sauně nemyslíte na nic
jiného, než jít spát. I my jsme šli.
Velmi děkuji... Sobotou však první ObRok
nekončil, není-liž pravda?

Celé nedělní dopoledne jsme odpočívali.

Každý z nás si našel něco, co jej zaujalo (foto Dazul)

štěbetání na drátech vysokého napětí
aneb rozhovor
Hráli různé hry, seznamovali se s novými
přáteli. Někdo jezdil na raftech po rybníce,
jiný se opaloval, další si kopal s rugbyovou
merunou. Mše v lese vše podtrhla. Znovu
do jarní přírody vypučelo napětí, které
jsme poprvé cítili na zahájení. Ptačí cvrlikot, šum stromů a do toho všeho si člověk
mohl popřemýšlet o sobě, ostatních. Bible
v rukou kněze pro mě byla neznámým, ale
dobrým průvodcem.
Po obědě se všichni odpočatí sešli na velkou terénní hru. Představte si to, zhruba
220 oranžových proti zhruba 220 zeleným.
Úkol byl jednoduchý. Stačilo jen prohodit
freesbee (ufo talíř) brankou a na druhé
straně jej chytit. Ani si neumíte představit
to vzrušení a odhodlání ke hře, které v každém z nás hřmělo. Každý se snažil dosáhnout vítězství své barvy. Bitva byla nejdramatičtější u branky 50:50. Tam se na konci hry všichni sešli a bitva tu vyvrcholila.
Myslím, že vyhráli zelení.

z Ústřední rady. Byla taková malá beseda. Na jedné straně my - asi 220 lidí
a na druhé straně oni tři. Otázky padaly
různé. Odpovědi byly také různé. Od výroby nového skautského hnutí, až po koníčky a záliby náčelníka.
Aby nebylo besed ve velkém počtu málo,
sešli jsme se ještě s organizátory, abychom jim pěkně od srdce řekli, jaký vlastně ObRok byl. Probíralo se opět úplně
všechno a diskuze v tolika lidech nebyla
někdy únosná.
Zakončení začalo až o půlnoci. Opět
se rozvinul dlouhý kruh z našich provázků. Každý si našel místo. Tentokrát se bez
svíček každý díval do tmy, kde cítil ostatní.
Po ukončovacím proslovu si každý odstřihnul kus kruhu. Já svůj kousek nosím stále
s sebou. Nemám jej nikde zavěšený. Je pevně zakotven v mých myšlenkách. A jeho
větší zbytek mají všichni ostatní. Ti, co byli
na prvním ObRoku stejně jako já.

Hra byla určitě úžasná. Co po ní následovalo?

Děkuji velice za vyčerpávající odpovědi na mé
dotazy. Ještě poslední otázka. O čem vlastně
první ObRok byl?

To nedělní odpoledne ještě probíhaly aktivitky. Dokonce nám i zapršelo. Měli jsme
obrovskou radost. Někdo se schoval do stanu, jiný použil pláštěnku, většina roverů
a rangers ale volala na sluníčko. Sluníčko
nás vyslechlo a proměnilo celou louku
ve svěží a jarem nadýchanou planinku, kde
se v tu ránu mohly prohánět třeba víly.
Malý větřík vše ještě více osvěžil. Profoukl
se po táboře, prohlédl si aktivity, kuchyň,
popovídal si s listy stromů a jak náhle
se objevil, tak náhle i zmizel.
No a co večer? Přece nepokračovaly aktivity
až do konce neděle? A jaké bylo zakončení?

Večer přijel náčelník Junáka Navrátil
se svým kamarádem a kamarádkou

ObRok 2000 byl o setkávání mladých lidí,
ne o jejich míjení. Přesně o tom... A jistě
budou i další.
Poznámka jen na doplnění: ObRok 2000
končil v pondělí, kdy se všichni rozjeli
do svých domovů.
otázky pokládal Milan Vítek

V duši mé hlasy cizí,
chci je chytit, zkoumat,
ony však zmizí.
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Alfrédovým objektivem
aneb fotoreportáž

ObRok
20 0 0
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Alfrédovým objektivem
aneb fotoreportáž
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Přemkův receptář
aneb bílá vrána radí

Naši časopejsci
Dnes s návštěvními přezůvkami obejdeme rovnou několik míst, kde se daří skautským
žurnálům. Který roverský kmen by nechtěl vydávat vlastní časopis? A který roverský
kmen jej nevydává? Udělal jsem malou „š áru“ v časopisech, které přišly do redakce
v odpovědi na naši výzvu. Je jich sice jen pár, ale jakous takous představu o stavu „písmáctví“ českého roverstva poskytují.
Tak tedy do toho:

Mrmel News

vydává: RK Šambala, Plzeň
periodicita a náklad: měsíčník, 40 ks
formát a počet stran: A5, 20 stran
cena: ročník III, 3 Kč
grafická úprava: pestrá (různé druhy písma a nadpisů)
obrázky: vlastní a přetištěné kresby, fotky
z obsahu: diskusní téma měsíce (např. euthanasie), rozhovor, reportáže z vlastních akcí,
recepty, inzerce
lahůdka: rubrika „Hlína“ - veselé texty

Tuk Takee

vydává: středisko Junáka Podyjí, Znojmo
periodicita a náklad: pět čísel ročně, 30 ks
formát a počet stran: A5, 24 stran
cena: ročník VI, ?
grafická úprava: různé druhy písma
obrázky: vlastní kresby
z obsahu: úvodník i závěrečník, reportáže, komiks „Stínadla se bouří“, texty k zamyšlení
lahůdka: časopis je číslován průběžně, v VI. ročníku překročil počet stránek 1000

Proklov
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vydává: roveři 187. pařez RS, Praha 6
periodicita a náklad: dvouměsíčník, ?
formát a počet stran: A5, 20 stran
ročník a cena: ročník V, ?
grafická úprava: jednotný font písma i nadpisového písma
obrázky: vlastní a přetištěné kresby, fotky
z obsahu: reportáže a zpravodajství ze střediska, téma měsíce (např. Skaut je ochráncem
přírody, výročí 17.11.1989), rozhovor, komiks „Barbánek“
lahůdka: text v angličtině
na internetu: http://www.cuni.cz/~bidlo
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Banana Times

vydává: Roverská banánová republika, Praha 9
periodicita a náklad: měsíčník, 40-50 ks
formát a počet stran: A5, 16 stran
ročník a cena: ročník VII
grafická úprava: lámání textu do dvou sloupců, jednotný
font písma i nadpisového písma
obrázky: vlastní kresby
z obsahu: program na další měsíc, reportáže, zpravodajství ze střediska, kulturní rubrika
(Ferda kulturista) a kulturní přehled
lahůdka: drby z kmene

A něco navíc...
Spřípky 2

vydává: RK Wilwarin, Jindřichův Hradec
Již 22. publikace, kterou kmen ve vlastní edici vydává.
Tentokrát jde o druhý díl sebrané poezie členů kmene.
Zajímavé, hodnotné čtení.
náklad: 70 ks
formát a počet stran: netypický dlouhý formát (na délku
přeložená A4), 32 stran
obrázky: vlastní fotografie
lahůdka: neobvyklý formát

iXiXeL

Oficiální dvouměsíčník holandských skautů.
Dvaatřicetistránkový barevný a pestrý časopis s mnoha
obrázky, fotografiemi a reklamami na skautské a turistické vybavení. Cena ročníku je v přepočtu asi 800 Kč.
V čísle si můžete přečíst dvoustránkovou reportáž z mezinárodního tábora, nabídku akcí na nejbližší dobu a dopisy
čtenářů, potěšit se fotoreportáží. Zajímavá je dvoustrana zaplněná rozličnými vzkazy.
Předzvěst toho, jak budou vypadat naše skautské časopisy za 10 let?

Pár rad
Co byste měli vědět, než se rozhodnete vydávat vlastní oběžník, občasník, zpravodaj.
1. Nezbytným základním kamenem musí být nadšení. Bez nadšení autorů, přispěvatelů
i čtenářů bude časopis poloviční.
2. Pokuste se navršit hromadu nápadů - jak by měl časopis vypadat; jaké by měl přinášet
čtení, obrázky apod. Vytvoříte si tak zásobu inspirace do krušnějších chvil, kdy se vám
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při vytváření časopisu bude dařit nejméně. Vždy je pak lepší z některých extra bláznivých nápadů ustupovat...
3. Najděte šéfredaktora. Nejvhodnější je přirozený psavec, který dobře ovládá práci
na počítači a který je především schopen spíchnout a naplňovat koncepci, dát listu tvář.
4. Vyjděte šéfredaktorovi vstříc a zásobujte jej všemožnými příspěvky, obrázky apod.
Přivodíte si tak nejspíš nejedno zklamání, když zjistíte, že některé „od boku vypálené“
texty jsou nezpůsobilé otištění. Zároveň však záhy přijdete na to, že jste schopni psát
i na redaktorovu „zakázku“.
Pamatujte: kvalita časopisu, na němž se autorsky podílí jen malá skupinka čtenářů, klesá.
5. Domluvte si s jinými roverskými kmeny výměnu vašich časopisů. Získáte nové přátelské kontakty, novou inspiraci, kterak ještě vylepšit program kmene a váš časopis.
6. Až se okruh přispěvatelů, čtenářů i obsah časopisu ustálí, zkuste vydat „speciálek“.
Může to být výběr z vaší básnické tvorby, ukázky z oblíbených knížek, přemýšlení nad
vážnějšími tématy. Naditý speciálek malého formátu A6 pak oceníte třeba na prázdninách u vody, nebo na cestách...
7. Časopis nevyhazujte! Vytvořte si v šanonu archiv, do něhož každý další exemplář hned
po přečtení vložíte. Připravujete si tak budoucí veselé chvilky a milé vzpomínání.
Mimi

Malý obtížník češtiny
Čeština je krásný, leč značně záludný jazyk. Snad vám tento malý přehled pomůže vyvarovat se největších chytáků, které na nás předkové v čele s Josefem Jungmannem připravili.
l abych, abychom (NE abysme, abyjsme)
l abys, abyste, kdybys, kdybyste, (NE kdyby jsi/jste)
l čísla telefonní: 158, 23 23, 537 23, 22 37 33, 221 37 33-9 (NE 223 733)
l číslice a číslovky: 18. ročník, 2. odstavec, odst. 2., o 8. hodině, v 8 hodin, 8násobný,

28

15procentní, 20krát
l číslice složené: s mezerami (25 = dvacet pět), bez nich (25 = pětadvacet), bez mezer
jako příd. jm. (300. = třístý), číslice základní: ve třímístných celcích 3 147 856, letopočty
dohromady, čísla 1 až 9 vypisujeme slovy
l nikdy před tečkou, čárkou, dvojtečkou, středníkem, otazníkem či vykřičníkem neděláme mezeru
l já, 2. a 4. p. = beze mne/mě, pro mne/mě (tebe/tě)
l 3. a 6. p. = komu: mi/mně (ti/tobě), o kom: mně (tobě)
l ona, 4. p. ji/ni (vidím ji), jinak -í
l pomlčka (jako větný oddych nebo náhrada uvozovek se píše s mezerou; tam, kde
nahrazuje spojovací slova a, až, od–do, Praha–Brno, se píše bez mezer), na počítači klávesová zkratka Alt0150
l povinen, povinna, povinno, povinnost

Přemkův receptář
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l rozumět, ale rozumný a rozumně
l s (sběr, konsolidace, dres, nově: diskuse i diskuze, resort i rezort, kurz i kurs, pulz

i puls, impulz i impuls)
l s (předložka, chceme-li přesně vyjádřit pohyb s povrchu nebo seshora dolů, zůstává s:
se stolu, s kopce, dále ve starých úslovích, např. kdo s koho, být s to)
l spojovník (divis, rozdělovník), nezaměňovat za pomlčku, vždy bez mezery, např.: Praha
4-Krč, Plzeň-jih, F. Joliot-Curie, letec-kosmonaut, rozlišujeme: - spojovník, – pomlčka
l tam, tamější, tamní
l výjimka, výjimečný, vyjímati
l z (deviza, devíza, prezident, filozof, univerzita, gymnázium)
l zapomněl i zapomenul
l zkratky: obvykle se zakončují tečkou. Končí-li zkratkou věta, je jen jedna tečka.
Mimi

„Za obzor 2000“

Pozvánka na seminář s mezinárodní skautskou dimenzí
Pozor! Všem příznivcům mezinárodní skautské spolupráce! Všem, pro které není mezinárodní dimenze skautingu jen prázdná fráze, ale dokáží si pod tímto souslovím představit konkrétní programy, kamarády a společné akce! Pozor!
Oba zahraniční odbory Junáka připravují společně pod záštitou svých zpravodajů, Marie
Jungmannové a Pavla Trantiny, víkendový seminář nazvaný „Za obzor 2000“. Seminář
proběhne 1.-3. 9. 2000 a bude zaměřen hlavně na následující dvě oblasti:
l Vedení výprav a expedic na zahraniční skautské akce a účast na akcích tohoto typu
(Jamboree, Moot, různá národní Jamboree a zahraniční semináře). Rádi bychom, aby
Junáka a celou Českou republiku mohlo na co nejvíce zahraničních skautských akcích
reprezentovat co největší množství našich skautů a skautek. Proto chceme najít a případně
podpořit zkušené a ochotné vedoucí českých výprav a zahraničních výměnných programů,
jež jsou plánovány na příští léta (2. Evropské jamboree ve Francii 2001, KARPATHIA
2001 v Ma arsku, B-Open 2001 v Rakousku, další setkání v Německu, Švédsku apod.).
Bližší informace k těmto akcím jsou k dispozici na http://www.skaut.cz/zahranici.
l Získávání finančních prostředků na akce se spoluúčastí zahraničních skautů a skautek, a už doma nebo v zahraničí. Jedná se hlavně o psaní projektů, realizaci a vyúčtování zahraničních výměn podporovaných dotacemi z grantového programu Zahraničí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a programu EU Youth.
Na semináři budou přítomni jako hosté, tak i zahraniční skauti z Holandska a Španělska,
kteří přispějí svými cennými zkušenostmi.
Pokud vás tato témata zaujala, zašlete co nejdříve svou předběžné oznámení na adresu: zahraniční sekretář, Junák, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, e-mail: josef.novotny@junak.cz,
abychom vám mohli zaslat další podrobné informace.
Goblin
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Rozvoj tvořivých schopností
Plníme slovo a přinášíme několik nápadů,
jak si doma o samotě či s přáteli v přírodě
vyzkoušet tvořivé psaní. Redakčně krácený
text z pera Miloše Zapletala - Zeta pochází
z nedávno vydané příručky Rovering.

Alchymie slov

Roverský kmen by měl do svého programu zařadit i rozvíjení tvořivých sil, které
jsou skryty v každém člověku, ale o nichž
skoro nikdo neví...
Kdo má předpoklady k tvořivému psaní?
Skoro každý člověk. I spisovatelské povolání
je založeno především na zvládnutí základních řemeslných dovedností. Tak jako se i ten
největší nešika může vyučit truhlářem a vyrábět dobré židle, stoly a skříně, téměř všichni
lidé by dokázali psát texty, které si se zájmem
přečtou jiní. Je tu ovšem pět základních podmínek:

Kdo chce psát, musí...
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1. dobře umět jazyk, v němž se chce vyjadřovat,
2. mít druhým lidem co říct (i když je
známo, že někteří spisovatelé svým dílem
neřeknou vůbec nic),
3. mít chu svoje poznatky, zkušenosti, myšlenky, pocity, nápady sdělit druhým lidem,
4. zvládnout některé řemeslné dovednosti
spojené s psaním,
5. mít dostatek vytrvalosti.
I ve vašem kmeni byste se měli aspoň čas
od času pokoušet o tvůrčí psaní, i když
doufáme, že se z většiny spisovatelé nikdy
nestanou. Kdo by potom vyráběl pro spisovatele židle, pekl chleba, stavěl domy?
Přesto i budoucí truhlář, pekař, architekt-

ka mohou mít z téhle hry užitek. A nejen
proto, že lépe poznají sami sebe. Tvoření
a tvořivé hry dávají člověku radost.

Roverský deník

Jaký to má vlastně smysl, psát si deník? Když
odhlédneme od toho, že je to te zkouška,
zda se z nás může stát spisovatel nebo spisovatelka, zůstává tu spousta jiných důvodů, proč si máme deník psát. Rozšiřujeme
kapacitu své paměti. Zvětšujeme svou
slovní zásobu. Cvičíme svoje vyjadřovací
schopnosti. Učíme se přesně formulovat
myšlenky, nápady, postřehy. Zvykneme si
lépe všechno pozorovat. Psaní deníku nám
umožňuje s odstupem zhodnotit všechny
události. Už tohle všechno stojí za ten čas,
který deníku věnujeme.
Zápisy musí být prováděny každý den - ne
až s měsíčním odstupem, kdy už všechny
události začínají v paměti blednout. Měli
bychom je doplňovat diagramy, náčrtky
nebo fotografiemi, pokud nám pomohou
lépe objasnit fakta.
Všechny moje zkušenosti potvrzují, že psaní deníku je moudrá věc. Na to, jak je to
moudré a jak jsou takové záznamy cenné,
přijdeme ovšem teprve po letech.

Záznamy z toulek přírodou

Zaměřme svou pozornost na cokoli - stéblo suché trávy trčící ze sněhu, volnou nebo
zamrzlou hladinu rybníka, mechový polštář i za mrazu stále zelený, holou větev
javoru, rozpukaný kmen staré lípy, závěj
uschlého listí v bukovém lese, sněhové
vločky padající z ocelového nebe, zapadající slunce chladné jako ze skla, mraky letí-

Přemkův receptář
aneb bílá vrána radí
cí přes dorůstající měsíc, havrana kráčejícího důstojně po trávníku - možností je
bezpočtu. A napišme o chvilkovém pozorování jednu jedinou větu. Měla by obsahovat nějaký postřeh nebo pocit, který
v nás vyvolal pohled na tu věc. A je
to však něco neobvyklého, originálního.
Vyhýbejme se omšelým popisům a obratům, hledejme nová, neobvyklá, překvapivá slovní spojení. Uvádíme tu pár příkladů
z roverského lesního kurzu.
Naboso přišel do hor déš . (Lucky)
Slunce si našlo mravenčí shon; spěchají, spěchají, přes obrovský labyrint lesa. (Borka)
Jdu jen tak lesem po jehličí a žádná věta
ve mně nevyklíčí. (Kocour)

Test pěti vět

Kdo chce pokračovat v ověřování svých
tvůrčích schopností, má k tomu další příležitost. Tentokrát už nám nepostačí jediná
věta jiskřící nápadem, zvláštním slovním
spojením. Nový úkol je poněkud obtížnější.
Máme zapsat jakékoli drobné pozorování
přírody. Zaměřme svou pozornost na cokoli v přírodě a zapišme na papír aspoň pěti
větami to, co vidíme, slyšíme, cítíme v duši.
V celém vesmíru neexistuje druhý, přesně
takový text. Už tohle vědomí by pro nás
mělo být pobídkou: zkusím to!

a dodržet ho za každou cenu: Napíšeme to
do dnešní půlnoci. Do neděle.
Tahle zkouška nám ukáže, zda máme aspoň
ty nejzákladnější předpoklady k tvůrčímu
psaní.

Haiku

Z nevyčerpatelné stupnice japonské poezie
jsme vybrali jediného mistra, známého pod
básnickým jménem Bašó, a jedinou básnickou formu - haiku. V rukou Bašóových
se haiku stala nástrojem k vyjádření citového vztahu k životu prostřednictvím prostého
obrazu z přírody a každodenní skutečnosti.
Pokuste se napsat aspoň jednu báseň v tradiční japonské formě haiku. Snažte se přitom
zachovat dvě pravidla. Báseň má mít přesně
sedmnáct slabik, které rozdělíte do čtyř
až šesti veršů a napíšete na čtyři až šest
řádků. Dva verše by měly končit společným
rýmem. (Viz básně v tomto čísle Kmene).
Miloš Zapletal - Zet

Malé drama

Máme popsat nějakou dramatickou příhodu ze svého života. Třeba vteřiny největšího strachu. Tohle je už náročnější zkouška tvořivého psaní. Máme jiným lidem
co říct? Máme chu jim svůj silný zážitek
vyprávět?
Kdo čeká na chvíle inspirace, ten se možná
nikdy nedočká. Musíme určit přesný termín

(foto Anna Cuhrová)
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Co si mladí lidé myslí o ekologii?
Tohle je nesmírně zajímavá otázka, nemyslíte? Ekologie je téma tolikrát přemílané,
že leckdy ani sami ekologové nevědí, co si mají myslet. Protože: jak má člověk zjistit,
jestli je životní prostředí opravdu hodně ohrožené, nebo jestli ochránci a aktivisté dělají
z komára velblouda? A právě to nás se spolužákem velmi zajímalo. Jak se lidi na ekologii dívají a zda ji považují za důležitou.
A tak jsme si vymysleli anketu. Vytvořili jsme dotazníky a umístili je na výstavu o životním prostředí s názvem EKODOTEKY, jež běžela 14 dní v Českých Budějovicích. Za tu
dobu se tam prostřídalo přes tisíc návštěvníků a asi 250 z nich sebralo síly a vyplnilo
dotazník. Byly to převážně osoby školou povinné. Přiznáváme, že výsledky naší ankety
nelze považovat za solidní průzkum veřejného mínění. To však není důvodem k tomu,
abychom tu snůšku názorů nebrali vážně a nepokusili se z ní něco vyvodit.

Co si lidi pod pojmem „ekologie“ vůbec vybavují?

Na tuto otázku se odpovídalo vlastními slovy, naštěstí si nejvíce lidí (skoro polovina)
správně vzpomnělo, že ekologie má cosi do činění s ochranou životního prostředí.
Jenomže potom si další celá čtvrtina pod pojmem ekologie nevybaví nic. Je to předzvěst
toho, že už jsme přejedeni výkřiků anarchistů, afér přetřásaných v televizi a reklamních
hesel na výrobcích? Anebo je ta čtvrtka lidí naopak pozůstatkem toho, že dříve se o ekologii opravdu nic nevědělo?

Kdo může nejvíce ovlivňovat životní prostředí?

Tady jsme udali čtyři možnosti (vláda, ministerstvo ŽP, ekologické organizace a každý
z nás), které bylo nutno seřadit podle důležitosti. Nevěřili jsme vlastním očím: většina
těch školáků a studentů řadila „každého z nás“ na první místo! Pravda, mohli si z nás
dělat srandu, ale tomu nevěřím a věřit nechci. A tak na základě těchto odpovědí považujeme náš vzorek jihočeské mládeže za velmi uvědomělý. A zase je tu otázka: jsme si
toho všichni vědomi? A pokud ano, chováme se podle toho?
Neříkám, že naše anketa mi udělala nějaký převeliký pořádek v hlavě. A v tom, co si
mám myslet o ekologii sám, nebo co si mám myslet o názorech lidí. Ale kupodivu mi
přinesla dobrou náladu. Třeba už jen kvůli tomu, že lidé by raději viděli, aby ekologické
organizace dělaly spíše osvětu než protesty. A že se všichni dobrovolně hlásí k zodpovědnosti za životní prostředí. Nevím jak vám, ale mně to zní velmi příjemně. Až jsem
z toho všeho opojení začal toužit po tom, aby to tak bylo doopravdy. Aby každý z nás...
aha! Už to asi mám. Asi te vypnu počítač a aspoň půjdu vynést krabici s plasty do žlutého kontejneru.
Kukačka

32

do čeho zobnout a do čeho raději ne
aneb přírodozpyt

K rá sy přírody
očima a objektivem
Radka Drahného
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Co byste měli vědět, než vyrazíte na cesty
Součástí tohoto čísla Kmene jsou Semínka s cestovatelskou tématikou. Najdete v nich popisy čtyř možných cílů vašich letních expedic. Na tomto místě naleznete několik rad...

Informace na cesty

Nepochybně má své kouzlo si na nádraží zavázat oči a píchnout špendlík do mapy a tam
si koupit jízdenku či vyrazit třeba do Amsterdamu, protože o něm krásně zpívá Ilona
Csáková; tedy vyrazit někam bez příprav.
Ale věřte, daleko větší dobrodružství je si svou cestu dokonale připravit. Informace
z různých zdrojů do sebe postupně zapadají jako mozaika. Některé díly mozaiky jsou
velmi vzácné a vy jako Sherlock Holmes pátráte a lámete si hlavu, kde by se tohle dalo
zjistit. Až přijde ten den... Na cestě je všechno jinak a vy můžete porovnávat.

Možné zdroje informací:

l mapy a průvodce (Kmen II a IV/00)
l internet (Kmen XII/99)
l beletrie (spíš než aktuální informace získáte přehled o historii a kultuře země)
l televize, rozhlas, noviny, cestovatelské časopisy (Koktejl, Lidé a Země, Kolumbus...);

Když řeknete svým rodičům a známým, kam se letos chystáte, rádi vám budou snášet
upozornění na programy a výstřižky z novin a časopisů. Většina je sice nepoužitelná, ale
svým blízkým uděláte dobře, když z jejich příspěvku budete mít radost.
l přednášky a promítání (pořádají muzea, kluby, cestovní kanceláře)

Bezpečnost na cestách

V každé zemi žijí čestní lidé a několik zlodějíčků, kteří kazí pověst. Ohrožen se cítím stejně tak v Praze v tramvaji, když přistoupí gang kapsářů, jako v noci na rumunském nádraží. Pamatujte, že mafie přepadávají kolony kamiónů nikoliv turisty s batohy. A navíc,
nechodí po horách, ale drží se v údolí.
I přesto je tu několik praktických zkušeností:
Neexistuje stoprocentně bezpečné místo na doklady. Nejbezpečnější je pravděpodobně
kapsa, kterou nosíte na břiše pod šaty, a na noc si ji s sebou berete do spacáku. Nejméně
bezpečné jsou tašky nošené na jednom rameni a kapsy batohů.
Hotovost nemějte celou na jednom místě, ale rozstrkanou na různých místech. Při placení neukazujte velký balík peněz.
Každá krádež se dá přestát; pouze bez pasu jste opravdu „v háji“. Mějte proto v batohu
(jinde než ostatní doklady) fotokopii poslední dvojstrany pasu.
Mějte s sebou vždy adresu a telefon na českou ambasádu. V nouzi se obracejte na policii. Vlastní „protiakcí“ většinou vaši situaci ještě zkomplikujete.
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Zdravotní rizika a pojištění

Pokud omezíme naše doporučení pouze na Evropu, nepotřebujete žádná očkování.
Hygienici vás chtějí jen vystrašit. Ostatně, očkování je také byznys. Jiné je to samozřejmě, pokud cestujete do Indie nebo Afriky.
Zachovávejte hygienické zásady, které znáte ze školky - nejezte nemyté ovoce bez slupky, zelený salám a neznámé lesní plody, nepijte vodu, do které „čůraly kravičky“.
Cestovat bez pojištění léčebných výloh je zbytečný hazard. Lékařské zákroky pro cizince
bývají několikanásobně dražší než pro našince.

Počasí

Věnujte čas při přípravách studiu klimatu a podle toho volte vybavení. Češi jsou
známí jako horští hazardéři. Média příliš často přinášejí zprávy o zmrzlých a utopených. Bu te připraveni!
Amazonka a Aladin

Spadl kámen s hory
Zavalil vchod nory.
Chudák jezevec
–––
Sluncem září
Bílá krajina
Už taje
Bílá peřina.
–––
Krása se schová
I v modřínových
Větvičkách
–––
Nad suchou trávou
Nad zbytky sněhu
Motýli.
Není jim zima?
(foto Anna Cuhrová)
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čili kroky po roverské stezce

Slovo o žvavosti

O starých mužích, „dědcích“, se říká a zřejmě právem - že moc mluví; četl jsem
někde roztomilý výraz, že jsou „žvaví“. Já
už také - to se ví, že nerad! - patřím nějaký
ten rok k té žvavé generaci. Často se nad
tím sebezpytně zamýšlím a jedno musím
potvrdit: stáří má sklon opakovat se, stále
se k některým věcem vracet, zdůrazňovat
i malichernosti, jako by šlo o život nebo
hrozil pád burzy...
Přátelé milí, něco se asi změnilo v naší
galaxii, možná jde o vliv ozónových děr či
čeho - ale viděl jsem vícekrát v poslední
době party starších skautů, tedy asi roverů, kteří žvavostí, tlachavostí, zkrátka řečněním daleko překonávali nás, staříky!
Stojím v nádražní dvoraně, je sobotní ráno,
parta skautů (záměrně neříkám „družina“ nebo „kmen“) stojí v hloučku, bágly
u nohou - a hlasitě se baví... Tedy, s prominutím, překřikují se, tlachají velice hlasitě,
ani oblíbené oslovení „vole-vole“ nechybí... Byl bych rád se k nim hlásil, na kousek bratrského slova se vždy těším - ale ta
mluva (obsah, forma, decibely) mne odradila. Nešel jsem, poodešel jsem...
Zdrženlivost v řeči vždy charakterizovala
pravé muže. Všichni máme rádi westerny,
alespoň já doslova miluji ty správné, chlapské: „V pravé poledne“, „Velkou zemi“,
„Sedm statečných“ a podobné. Některé
jsem viděl i vícekrát a kdykoliv bych se rád
znovu podíval třeba na „Plíživý měsíc“,
„Podzim Cheyennů“ či „Tanec s vlky“. Muži,
opravdoví muži v těch báječných filmech
toho moc nenamluvili, zato vždy rychle
a účinně jednali; herci jako Steve McQueen
(jaká škoda, že předčasně zemřel!), Gary
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... ti málo mluví, zato a mužně jednají
Cooper, Yul Brynner (pamatujete, chlapci,
na tu scénu ze „Sedmi statečných“...
Brynner na kozlíku vozu, černý stetson
na holé lebce, pušku na kolenou, jede
pohřbít nějakého mrtvého proti vůli banditů; zastrašení obyvatelé městečka ho sledují jen škvírami oken) - ti málo mluví, zato
rozhodně a mužně jednají!
Nerad říkám, co te musím říci: ty hořčicové košile a ta spousta skautských nášivek byly jediným, opakuji: jediným rozpoznávacím znakem té party na nádraží
- jinak nic skautského (a tím pádem ani
chlapského) jsem na těch hoších neshledal. Poznají-li se někteří v tomto mém líčení, nech se na mne nezlobí. Nastavil jsem
jim zrcadlo, ne: spíš jen zrcadýlko, s úmyslem přispět k nápravě. Ostatně, takové
party jsou jistě výjimkou. - Už končím
a opakuji: my dědci býváme „žvaví“..!
Ladislav Rusek - Šaman

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce

Dílo, které tvoříte
Touhle pátou kapitolkou bych měl naše
společné putování s knížkou významného
skautského psychologa Jiřího Mrkvičky
„Hovory s Tebou“ uzavřít. Mimi si přál,
abych v té souvislosti „udělal nějaké shrnutí nebo tečku za tímto seriálem“. Velmi
dobrou příležitost k tomu mi poskytne
téma, které je v oné knize nadepsáno velmi
podobně, jako jsem já nazval kapitolu svoji - „Dílo, které tvoříš“. V ní totiž vystoupí
motivy, které jsme už na naší pouti poznali
- a přitom je te budeme moci zahlédnout
v oné souvislosti, která teprve plně ukáže
jejich smysl. A všechno to vyústí do závěru
- možná dost překvapivého, ale zato velmi
aktuálního.
Takže startujeme:
„Aby se tvor dovedl vyrovnat s nebezpečím,
musí být zajištěn bezpečným zázemím. A tak naše tvořivá touha vyrůstá jen v bezpečí
lásky. Jenom tehdy v nás nezměrnost skutečnosti nevyvolává úzkostnou závra , ale naopak radostný úžas: toho všeho jsme účastni,
na tom na všem můžeme mít a chceme mít
svůj podíl. Svět nás nezavaluje, nesvírá, netísní nás. Rozprostřel se do dálek. Skutečnost
se otevřela. Ukazuje se, že není něčím provždy daným, že se neustále dotváří. A ve své
nedotvořenosti se nám stává výzvou, příležitostí, kterak svou tvořivou touhu realizovat, proměnit v čin. Jenom musíme takovou
chvíli poznat opravdu jako výzvu. Musíme
spatřit svou možnost, svou šanci.“
Doba, ve které žijete, je poznamenána rozporem, na jehož nebezpečí tu Jiří Mrkvička
ukazuje: Správná orientace ve stále složitějším světě vyžaduje odvahu k tvořivosti, jenom tak můžeme čelit nebezpečím,

která se nás dotýkají. Jenomže - těch, kteří zažili opravdové bezpečí lásky, jejichž
život je zajištěn bezpečným zázemím - je
stále méně. Tady stojíme tváří v tvář opravdovému ohrožení západní civilizace. A i
když se mu pokusíme čelit alespoň na naší
„lokální“ úrovni, je dobře, abyste si byli
vědomi toho, před jak obrovským úkolem
tu stojíte.
Osobně by vám při tom mělo pomoci to,
o čem jsme uvažovali ve druhé kapitolce:
že je sice důležité, co jsme tak či onak získali od druhých, ale ještě důležitější je to,
co s tím uděláme sami. Jen si to uvědomte
- Jiří Mrkvička tohle napsal krátce poté,
co naši zemi okupovala vojska Varšavské
smlouvy v srpnu roku 1968. Jaképak tu bylo
„bezpečné zázemí“? Samozřejmě, že mnoho může dokázat bezpečné zázemí dobré
rodiny - a každý by měl být velmi vděčný,
pokud z něj mohl vyjít a čerpat. Ale i bez
něj nemusí být naše cesta ztracena. Už před
více než třemi tisíci lety volá izraelský básník píšící pod jménem Jirmjahjú: „Bláhový,
kdo se spoléhá jen na člověka.“ Ono „bezpečné zázemí“ dospělého člověka, který
nezavírá oči před realitou světa, nemůže
být budováno jen na lidském základu. Ten
k tomu může napomoci, ale ukazuje dál „za“ sebe. Nebo „nad“ sebe. A je pro každého z vás životně důležité toto za či nad
objevit. Věk mezi 15 a 25 rokem života
se k tomu zvláš dobře hodí. Mně k tomu
v sedmnácti letech výrazně pomohl Tomáš
Garrigue Masaryk. Z toho je vidět, že nikdo
tu nemusí zůstat bezradně trčet nebo zkoušet kdejakou esoteriku. Česká duchovní tradice - dokonce i těch posledních sta let - je
neobyčejně inspirativní.
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„Te je na čase, abychom se vrátili k myšlence seberealizace. Co o ní zatím víš?
Že znamená rozvoj našich vlastních vnitřních potencionalit, možností. Že znamená
zároveň naši aktivní, tvořivou účast na jejich
rozvoji. Ale to přece nestačí - vždy jde o realizaci, uskutečnění: o uplatnění rozvinutých
potencionalit v životě. V seberealizaci jde
o obohacení vlastního života těmi možnostmi, které až dosud byly skryty. Jenom vlastního života? Nezapomeň, že si seberealizaci
nedovedeme představit jinak, než ve spojení,
v komunikaci s druhými. I to si připomeň,
že ohniskem komunikace je láska a gestem
lásky že je dar. Není to tedy tak, že realizovat se - znamená darovat se. Že obohatit
sebe můžeš jenom tak, že obohatíš jiné? Ale
najděme si střízlivější slovo pro pravdu, která
ti zatím mohla znít dost pateticky. Neznám
střízlivější slovo nad slovo práce. A tak jádrem seberealizace je práce pro druhé.“
Lidé starší generace a tradiční výchovy
bývají na slovo „seberealizace“ dost alergičtí. Zní jim totiž podobně jako „sebestřednost“ - „hrát jen na vlastní triko“. Tedy
naše staré známé sobectví. Jiří Mrkvička
- a s ním i celá moderní psychologie - ale
ukazují, že seberealizace pochopená jako
sobectví, je tím nejspolehlivějším způsobem, jak k žádné skutečné seberealizaci
nedospět. Je to stejné jako se sebeláskou.
Ta vůbec není sobectvím. Právě naopak.
Ten, kdo se má opravdu rád, si nezpůsobí
to hrozné zmrzačení vlastní bytosti, kterým
je sobectví. „Kdo by chtěl svůj život zachránit, - ztratí jej“, upozorňuje střízlivě Mistr
z Nazaretu. Cestu ke skutečné seberealizaci ukazuje naopak na příkladu „pšeničného zrnka“: veškeré své „bytí“ dá k dispozici „novému životu“.
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A k čemu to všechno nakonec vede?
„Nikdo z nás nezačíná na zelené louce.
Začínáme tam, kde druzí, ti před námi, přestali. Přebíráme dílo, které dotváříme a přetváříme. Proto tvůj životní program musí
počítat s tím, že tvé vlastní životní dílo může
růst pouze tak, že se stane podílem na nepřetržitém díle lidí tvé země. A te uvaž. Je možné říci: tady odevzdávám svůj podíl, tady jej
máte, dělejte s ním, co chcete? Je možné zříci
se svého díla, ustoupit do anonymity a nezájmu? Řekneš, že ti kladu otázky sugestivní,
že na tobě vymáhám odpově , kterou chci
slyšet. Ale mé naléhání ještě není u konce.
Jestliže ti nemůže zůstat lhostejným osud
tvého díla ani díla společného, můžeš ptám se dál - zavřít oči před politikou, která
není ničím jiným než správou společného
díla, organizováním a kontrolou věcí veřejných? Jenomže já nechci jenom to, aby ses
o politiku zajímal. Chci víc: aby ses učil
politickým otázkám rozumět. Dokonce ještě víc: vybízím tě k politické aktivitě. Ale
pozor - tomu je třeba dobře rozumět: politika je především práce. Takže být politicky
aktivní znamená především dělat tu práci,
kterou dobře dovedeš... A to je úkol nás
všech, naše společná věc. To je politika?
Osudy lidí, osudy jejich společného díla ti
nemohou být lhostejné. Vždy na nich závisí i osud díla, které tvoříš.“
To je ten překvapivý závěr. Skončili jsme
u něčeho, co nemá dobrý zvuk. U politiky. Když uvážíte, že to Jiří Mrkvička
psal v době, kdy jakákoliv jen trochu slušnou politiku připomínající činnost (starost
o životní prostředí; studium nezkreslené
historie; zájem o to, co se děje „ve světě“;
výchova dětí k osobní odpovědnosti a životu v souhlase se svědomím) znamenala

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce
riziko pronásledování, pak to bylo od něj
velice odvážné. Ne hlavně kvůli tomu pronásledování (kterému ostatně - jak už jsem
psal - také neunikl), ale kvůli tomu, že si to
troufl napsat svému tehdy sedmnáctiletému synovi. Vždy riskoval, že si o něm ten
milý synátor pomyslí „Táta spadl z Marsu“.
I já te riskuji, že budete nelibě nést, kde
jsme to nakonec skončili. Dneska se sice už
člověk nemusí bát, že kvůli „zájmu o věci
veřejné“ se stane objektem zájmu Státní

tajné bezpečnosti, ale může vypadat jako
naivní snílek, nebo naopak zase jako pěkně vykutálený prospěchář. Politika nemá
ani dnes po deseti letech života ve svobodě dobré jméno. Doplácíme na to všichni.
Proto vás prosím: nedejte se odradit. Vy
totiž máte šanci, že byste ji mohli dělat
lépe. Opravdu jsem o tom přesvědčený.
Pokud jste dosud brali skauting vážně,
máte k tomu skvělou průpravu.
Edy

Všude vidíme stopy
„Ha, našel jsem tady utržený knoflík, pane Holmesi!“ - „To je důležitá stopa, drahý
Watsone...“
Tak jsme to čítávali v detektivkách, jako je ta světoznámá řada „holmesovek“ od Sira
Arthura C. Doyleho. Kdo by se nechtěl stát zkušeným stopařem?
Už jako vlčata, později jako skauti zabývali jsme se často stopařením - i stopováním.
Zvláště na novém sněhu, „novině“, jak říkají lesníci, nás to doslovně vzalo vydat
se po čerstvé stopě, už ze zvědavosti, zda se dostaneme rychlonohé srně nebo opatrné
lišce aspoň na dohled...
Naše stopaření, základ nauky či dokonce vědy o stopách, omezovalo se na obkreslování
tvarů stop, většinou ve zmenšeném měřítku, do skautských deníků. Popravdě řečeno,
všechny ty stopy bobrů, kun skalních i lesních, jezevců atd. zůstaly pouze zajímavou teorií: málokdo se dostal ke skutečnému stopování těchto divokých zvířat, i u nás vzácných.
Zvídavým i zvědavým očím roverů může však svět stop otevřít překvapivě nové pohledy,
dokonce přispět k hlubšímu filozofickému poznání světa kolem nás. Skoro bychom to
mohli nazvat „vyšší roverskou“!
Co všechno je stopou! Dospělejšíma očima poznáváme, že všechno to, co jsme se o stopách učili jako vlčata a skauti, je jenom jakýmsi úvodem, základem všech základů, navíc
velice jednostranným, omezeným spíš na jakýsi lesnický či zoologický okruh a zdaleka
nevyčerpávající toto úžasné téma!
Uvědomujeme si postupně, že téměř všechno je nějakou stopou - stopou trvalejší nebo
pomíjivou. Ty stopy ve sněhu nebo i v blátě či písku jsou pomíjivé, zmizí za pár dní nebo
i hodin; stopy medvědích drápů v kůře stromu vydrží mnohem déle; stopy po vandalech, kteří kamenem nebo železnou tyčí pozuráželi vzácným sochám, nebo „jen“ prostým kamenným křížům v polích hlavy či ruce - ty bohužel vydrží a budou žalovat desetiletí i staletí... Vždy i v katedrále sv. Víta na Hradě vidíme zohavené tváře kamenných
portrétů, které tam byly usazeny už v gotice, za Petra Parléře, jednoho ze stavitelů!
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„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce
Co všechno je stopou? Bílý pruh sražených par za tryskovým letadlem vysoko na nebi
je stopou, právě tak jako duhové skvrny nafty, plynoucí odněkud po potoce: jdi rychle
proti proudu, rovere, zjisti, odkud toto zhoubné znečištění vytéká, hlas viníka na příslušném místě!
Stopy mohou být kuriózní... S nevolí zjišuji stopy po nekultivovaných čtenářích v knihách, které si půjčuji ve veřejné knihovně. Zahnutý růžek, který označuje stránku, kam
až se ten milovník literatury dostal (v jedné knížce jsem jich napočítal devět - ani
se nenamáhal ty růžky narovnat...!); ještě horší je, když v půjčené knize nacházím bezohledné podtrhávání řádků: ten člověk nectí cizí majetek, nemyslí na druhé, o nějaké
úctě ke knihám se už vůbec nedá mluvit! A te se držte: jednou jsem slyšel stesky nějaké
knihovnice, která líčila, co vše ve vrácených knihách nacházela jako „záložky“: ohořelé
zápalky, hřebeny, sponky do vlasů, ale i pruh slupky ze salámu a dokonce - kus kostry
uzenáče i s ocasní ploutví!
Ale jsou i stopy ušlechtilé: stopy kulturní. Umění je tou nejlepší stopou po člověku;
také různé užitečné stavby. Hráze rybníků, kdysi navržené Jakubem Krčínem v jižních
Čechách; kamenné chodníky někde v horách, které činí turistické stezky bezpečnější
i pohodlnější; roubení studánek; jednoduchý můstek přes potok v lese; stará krásná stromořadí, vysázená našimi předky. Učme se stopovat historii kraje ze všech podobných
stop!
A stopařství nejvzácnější, související už s psychologií a etikou: vrásky na tváři tvého děda
nebo babičky - stopy nejdražší! Stopy po všech těch starostech a bezesných nocích, kdy
bděli nad lůžkem tvých rodičů, když se zmítali rozpálení horečkou... A mozoly na rukách
tvých rodičů: což to není stopa, které je třeba si vážit?
A jakou stopu necháme po sobě my? Kéž by to nebyla jen hloupá, neinteligentní stopa
na počmárané zdi! Kéž nikdo z nás nikdy nešlápne do růží tohoto světa, rozumíš-li, co
tím chci říci... A hlavně: kéž žádná bolestná vráska v cizí tváři není stopou námi způsobeného utrpení, námi způsobeného zla, námi vyvolaného nepřátelství!
Ladislav Rusek - Šaman

Z vykotlaného buku
Jedna větev spadla.
Ta dopadla.
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Zelené
Lístky zkroucené.
Barvy podzimu.
Voňavé.
Čaj.

Černý suk
Z trámu civí.
Oko vševědoucí
- pohled líný.

„Kvok vadis?“
čili kroky po roverské stezce

Myšlenky
Jan Werich (1905 - 1980)
divadelní a filmový herec, dramatik a scénárista
Kdo by neznal Jana Wericha? Společně
s Jiřím Voskovcem vytvořili na prknech
Osvobozeného divadla osobitou dvojici klaunů, kteří dokázali bystře, s nadhledem a jedinečným postřehem odhalovat skryté půvaby
života, ale také tepat společenské či politické problémy.
Podle těch, kteří se s ním setkali, vládl Jan
Werich jedinečný darem - dovedl se moudře
a výstižně vyjádřit k čemukoliv. Jen posu te
sami.
Na lepkavé pupence se těším, na klíčící
klíčky ke krátkému pocitu štěstí. Nebo
jsem rád, že jsem naživu. Že žiju, dýchám,
že miluji, že doufám, že pochybuji, že sním,
pláču, směju se, že se bojím, že mám roli
na tomto velkém bláznů divadle.
Lidské snažení a počínání, které shrnujeme do pojmu Umění, je něco jako pevný
a krásný řetěz, který ukovali umělci všech
národů a všech dob, aby jím chránili duši
člověka před odcizením.
Sranda sama o sobě je pokroková.
Představíme-li si člověka jako pevný bod
a skutečnost jako běžící pás událostí před
ním, před jeho smyslovými schopnostmi,
pak skutečnost přichází k člověku. Přichází
taková, jaká je; ani veselá, ani smutná.
Teprve vztah člověka skutečnosti, teprve
jak ji ten člověk vidí, jí dává charakter.
Ano, válka je vůl, protože vytváří idiotské
situace.

Někteří tvrdí, že mají život pod psa. Já
bych někdy i měnil. A rád... Zaštěká si,
kdy chce a na koho chce. Má dobré bydlo,
nažrat dostane také, a pak to důležité: má
volný výběh...
Já rád žasnu. A mám tu kliku, že mě to
neopustilo. Einstein, na kterého jsem fanda, tvrdil, že jenom v úžasu nad světem je
člověk živ, a když přestane žasnout, přestává i žít.
Nad ženskejma se krásně žasne. Ale nad
všema. Od těch ztepilejch s dlouhejma
nohama až po ty shrbený.
Příroda jest neutrum. Je nestranná jako
rozum. Když uvážíme její sílu, konečnou
platnost všeho jejího počínání, její nesmírnou moc a jedinečnost, překvapí nás
její shovívavost, tolerance k nám i jiným
tvorům. Nechá žít svobodně. To proto,
že ve své moci, při své síle, pilnosti a strohé účelnosti jest chytrá.
Mění se kostýmy a okolnosti, jsou tlačítka
a aeroplány, ale to hlavní, co se děje tady,
to zůstává. Touha dělat si život lepší a zlobit se na všechno, co tomu brání.
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každý pták zpívá, jak mu zobák narostl
aneb ru brika kulturní

Čárka, tečka, čárka - tak začíná Klárka...
...broukal jsem si o uplynulém víkendu
cestou do Krkonoš. Nebo taky „Brej den,
pane slimáku“ a „Mám príma den, budík
mě nevzbudil, tak jsem se probudil až o půl
desátý“. Notoričtí plíhalofilové již asi tuší
proč. Den předtím jsem si zakoupil novou
desku písničkáře Karla Plíhala. Jmenuje
se „Kluziště“, podle známé závěrečné písničky o třech bílých vránách z Plíhalova
prvního elpíčka z roku 1985. I obal nové
desky je čistě modrý, stejně jako první
album...
Vzpomínám si, jak jsem někdy v šestnácti
objevil ty úžasné písničky na desce Karla
Plíhala, kterou vlastnila má starší sestra,
a jak jsem byl nadšený poté, co v roce
1989 doma přibylo druhé album, na němž
se podílel Emil Pospíšil. To už jsem začal
navštěvovat i Plíhalovy koncerty, kde hrál
bu sám, či později s Emilem Pospíšilem
nebo Jaromírem Nohavicou. Publikum
burácelo smíchy, když pronášel nejistým
a stydlivým hlasem své originální, obvykle
lehce neslušné básničky („V Olomouci
před papežskou návštěvou, vlez´ jsem oknem
na koleje za Evou.“ A po krátké odmlce:
„Jak mám jenom Evě říci, že jsem prase
nevěřící“). Taky jsem se neuměle pokoušel
některé písničky zpívat s kytarou, což
však nebylo vůbec snadné, protože svůdné
a zdánlivě jednoduché melodie jsou plné
náročných intervalů a přechodů tónin.
A navíc ne každá dívka Plíhalovy snivé
a opojné zhudebněné básně ocení... Přesto
však se Karel Plíhal pro mě stal na dlouhou dobu písničkářem číslo jedna.
Plíhalovi postupně vyšla dvě další alba,
v roce 1992 opustil nahrávací studio a vydal
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záznam z živého koncertu pod názvem
„Takhle nějak to bylo“ a v roce 1996 opět
v modrém šatu desku „Králíci, ptáci, hvězdy“. Písničky se mi líbily a líbí pořád, ale
v posledních letech mi cosi začínalo chybět na koncertech. Minimum nových písní,
stejné básničky i průpovídky, koncert před
půlrokem stejný jako po půlroce. A pokud
nějaká nová píseň přišla, jako by se s přibývajícími léty vytrácela hravá invence a přibývalo melancholie a neradostné ironie.
Písničky byly často velmi krátké a zněly
podivně nedokončeně, jako by ještě něco
chybělo a múza autora opustila v předposlední sloce. I na zmíněném čtyři roky
starém albu jsem z některých písní tento
pocit měl - ačkoli i zde celkově dobrý
dojem převažoval, deska dokonce obdržela ocenění od kritiky. Několik koncertů
jsem vynechal a na loňský podzimní olomoucký benefiční koncert jsem šel s jistými
obavami, že opět přijde básnička o papežské návštěvě, univerzální popěvek s textem typu „Za komunistů se špatně nežilo,
v létě bylo horko v zimě sněžilo“ či již čtyřikrát slyšený vtípek o elektronické ladičce (volně: „Jak se te dívám dolů na zem,
to je proto, že tady mám novou elektronickou ladičku. Když je struna výš než má být,
svítí to zeleně, když níž, tak červeně, a když
je správně naladěná, svítí to žlutě... Tak jsem
na starý kolena zjistil, že sice mám jakžtakž
hudební sluch, ale zato jsem úplně barvoslepej“). Kromě ladičky jsem sice slyšel vše,
ale přesto jsem byl velmi mile překvapen
asi pěti neznámými a k světu se majícími
písničkami.
Koncem března pak vyšel v novinách
rozhovor s písničkářem, z něhož jsem

každý pták zpívá, jak mu zobák narostl
aneb ru brika kulturní
se dozvěděl nejen to, že se odstěhoval
z Olomouce do nedalekých Přáslavic, ale
i zajímavější fakt, že za měsíc bude nová
deska. Měsíc je pryč a deska je tu. Oproti
poslednímu albu, kde si Plíhal půjčil pár
textů a všechnu hudbu skládal sám, je
tomu tentokrát naopak. Všechny texty jsou
jeho vlastní a u šesti písní použil cizí melodie, v písni „Nultá hodina“ pak svoji melodii z minulého alba. Můžeme tu slyšet
dosud nenahrané staré věci jako „Mám
príma den“, „Intelektuálky“ či „Myš“, ale
většinu výběru tvoří písně dosud neznámé.
Něžná poetika a hra se slůvky opět zaznívá z textů v plné síle a spolu s typickými
překvapivými pointami nám při poslechu
vždy znovu naladí úsměv do tváře.
Člověk míní, Pámbu zase mění
beduíni v skříni zabydlení
karty hrají, pijí vodu z misek
kdy je Šrámkův Písek, vyzvídají.

I starší písničky znějí svěže, my místní sice
víme, že dnes už by si Karel v bufetu Opera
polívku dát nemohl (zato by si v těch místech mohl koupit nové kolo), ale věřím,
že u silnice z Brna do Olomouce ještě
krásná víla tančívá. Až tudy přístě pojedu,
musím se pozorněji dívat...
Melodiemi je Karel Plíhal zase o kousek
blíž blues a jazzu, ale i ctitelé „klasičtějších“ plíhalovských melodií si přijdou
na své v mnoha písničkách. A snad mohu
prozradit, které z nich už jsem si stačil
oblíbit... Tři už jsem zmínil na začátku,
pak ještě taky „Ve skříni“, „Hádej, kdo
mi píše“, „Víla“, „Diga diga do“. Ale spíš
bych asi měl napsat, že ze čtyřiadvaceti
písniček, které dají dohromady 51 minut
prima muziky, se mi nelíbí pouhé 2 minuty a třináct vteřin...
Karel Plíhal: Kluziště, 51 min., Monitor EMI, 2000
Bohouš, Olomouc

Nové knihy
TDC vydalo poslední tři svazky edice Skautské prameny. Publikace nazvané Rovering
(Václav Břicháček a kolektiv); Skautské stavby (Jiří Lasovský) a Dramatická výchova,
táborové ohně, skautské divadlo (koletiv autorů) uzavřely třicetisvazkovou edici. Zejména
prvně jmenované dílo by nemělo chybět v knihovně žádného roverského kmene. Na třech
stech stránkách naleznete vše potřebné
pro jeho vznik a smysluplnou činnost.
ELŠ vydala jako svou čtvrtou publikaci spis
Ladislava Ruska - Šamana, kterého znáte
tak dobře i ze stránek našeho časopisu Duchovní aspekty výtvarného umění. Autor
nechává čtenáře na dvaatřiceti stránkách
nahlédnout do vlastního chápání výtvarného umění a krásy. Text doplňují nezaměnitelné Šamanovy grafiky.
Mimi
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kukaččí ve jce
nebol i opsáno od ji nud

Skauti, vlčata, roveři...
Pokud vandrák kráčí po cestě a najednou uslyší děsivý řev a rachot, skočí instinktivně
do škarpy a snaží se zamaskovat v lesním porostu. Ví totiž, že v příštím okamžiku
se kolem prožene bouře, ví totiž, že někde před ním běží stádo skautů.
Ano, skauti a jejich mladší členové, vlčata, se vyznačují především hlukem a řevem, který na cestách způsobí. A po hluku přichází uragán pískových košil a hnědých a žlutých
šátků. Většinou naštěstí lesem proletí rychlostí japonského rychlovlaku, a vandrák tak
může zase pomalu vylézt ze škarpy a oprášit svůj oděv. V této chvíli bývá většinou smeten vedoucím, který se marně snaží doběhnout své svěřence a chce jim ukázat zajímavého brouka. Dohoní je však až u prvního stánku se zmrzlinou, který skauti doslova oblehnou a vyžerou.
Tato specifikace se týká především vlčat a světlušek, neplatí pro skauty na putovním
táboře (skautský název pro vandr), pro rovery, oldskauty a další výjimečně se vyskytující
poddruhy. Řekněme si k nim něco více.
Skauti na putovním táboře nejsou v lese skoro vůbec slyšet. První, co vandrák zaslechne,
je úpění a funění, načež se vynoří obrovský batoh, pod kterým lze jen tušit nohy, ruce
a hlavu. Další takové jedince pak potkává vždy po zhruba deseti metrech. Tito mladí
skauti se chovají neuvěřitelně tiše i u stánku se zmrzlinou. To lze vysvětlit jedině únavou
mladého organizmu.
Roveři, tedy starší skauti, mají asi nejblíže k vandrákům. Dospěli do věku, kdy ztratili
veškeré iluze o skautské organizaci, ale protože si život bez ní nedokážou představit,
zůstávají jí věrní a pomáhají vychovávat další generace. Organizovanost u nich nabyla
podoby teoretické, a tak se od vandráků moc neliší. Pro vandráka jsou mezi rovery nejzajímavější dívky. Bývají poměrně hezké, a tak se stává, že se někteří vandráci k roverům
přidávají a putují s nimi.
Oldskauty na cestách příliš nepotkáte. Díky jejich věku jsou většinou zalezlí v klubovnách nebo kancelářích středisek, odkud terorizují ostatní. Při setkání s kýmkoli si stěžují, že skauti už dnes nejsou to, co dřív. Jinak jsou pro neskauty celkem neškodní.
Zajímavým místem, kde můžete skauty potkat, jsou tábory. Na tato místa však vandrák
zabloudí jen výjimečně. Důvody bloudění bývají dva. Jídlo a sličné starší skautky. Ty
se někdy dají vylákat mimo tábor i skautskou organizaci, kde z nich podlý vandrák sejme
všechny iluze (a nejen iluze) a dá jim nové, čímž z nich udělá tulačky. Tím se dívky stávají ještě krásnějšími.
Všechny popisy tohoto druhu jsou prakticky stejné jako u pionýrů, táborníků a členů
dalších mládežnických organizací.
Bimbo
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Suma o vlčatech (ukázka)
Povaha elementu
Vlčata jsou živel.

Přirozenosti vlčete

Přirozeným biotopem vlčete je „mimo dohled“
vůdce.
Přirozenou činností vlčete je blbání, případně
zašívání.

Psýché vlčete

Hnacím motorem činnosti vlčete je iracionalita, jen
velmi obtížně korigovatelná racionalitou vůdce.
Přirozenou organizační metodou vlčat je totální
divergence.

Fyzické vlastnosti vlčete

Vlčata jsou živel (foto Mimi)

Doba nutná k regeneraci vlčete po náročné akci je nepřímo úměrná době potřebné
k regeneraci vůdce.

Fyzické projevy vlčete

Vlčata jsou personifikací Murphyho zákona podle vzoru:
Může-li vlče něco pokazit, pokazí to.
Může-li vlče něco pokazit několika způsoby, pokazí to tím nejhorším z možných.

Blbání

Blbání budiž taková činnost vlčete, která se projevuje zbytečným plýtváním energií
s potenciálními katastrofickými následky, realizovaná zejména hemžením, vydáváním
hlasitých zvuků a vzájemnou inzultací; blbání se též vyznačuje silnou ignorancí zdravého
rozumu a pudu sebezáchovy.
Blbání je (spolu se zašíváním) přirozenou činností vlčete. Jako takové je vlastní každému vlčeti
již od narození. Má tendenci chronologicky maximálně přetrvávat, je prakticky nevymýtitelné.
Tendence k blbání je kumulativní vzhledem k počtu vlčat.

Zašívání a pyromanění

Naprostá většina výroků o blbání platí též o zašívání.
Pyromanění je zvláštním druhem blbání, které se vyznačuje hrátkami s ohněm.
Hibi (převzato z časopisu Šrumec)
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nové jarní písně
čili tvorba čtenářů

Les
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Pospíchal, co mu síly stačily. Levá, pravá, levá, pravá... nohy se míhaly v tom šíleném chvatu. Čůrky potu tekly po tváři. Myš vykoukla zvědavě ze své díry a chvíli ho pozorovala.
Nemohla pochopit, kam se ten člověk tak žene. Navíc v takovém vedru. Je pravda, že jen
tak malí tvorečkové jako ony, se mohou na téhle pláni schovat někam do stínu. Ale proč si
ten člověk aspoň nelehne a nepozoruje, jak se bílé mraky honí po azurové obloze?
On ale chvátal dál. Nesmí polevit! I když ví, že nemá nejmenší šanci uniknout. Snad ale
najde nějaký úkryt. Snad...
Po pár dlouhých mílích uviděl les. Když se však k němu dostal blíž, s překvapením zjistil,
že je rozdělen na dvě části. Od severu k jihu vedla dvacet kroků široká mezera, v níž rostla
jen tráva. Proč tomu tak je, nevěděl. Na přemýšlení nad tou zvláštností však nebyl čas. Jižní
obzor totiž již zahalila temně šedá clona. Tulák se proto prodral dál do lesa, kde se schoval
v kořenech starého dubu. Právě včas, aby byl v bezpečí před bouří, co se mu v patách z jihu
přihnala. Schoulen v temném koutku pod kořeny poslouchal to běsnění. Vichřice řvala,
vyla, skučela - a do toho ryku se ozývalo sténání a praskání stromů.
Pak, jako mávnutím kouzelného proutku, vše ustalo. Tulák opatrně otevřel oči. Okolo
byla tma. „Že by bouře trvala až do noci?“ pomyslel si. Vzápětí však s hrůzou zjistil, že je
pod hromadou ležících stromů.
Opatrně vylézal ven. Soukal se v mezerách mezi kmeny, až se dostal na denní světlo.
Kraj kolem nepoznával. Kam jen oko dohlédlo, ležely kusy rozlámaných stromů. Jen
starý dub, v jehož kořenech našel Tulák útočiště, stál.
„Jak jen se to mohlo stát?“ zeptal se Tulák dubu. „Vždy ten les mi připadal tak silný.
Copak byla bouře silnější?“
Dub smutně zašuměl zbytkem svého listí a odvětil: „Ne, bouře nebyla tak silná, aby ji tyto
stromy nezvládly. Přečkaly již horší vichry. Jenže les před časem onemocněl. Víš, není
to tak dávno, co jsme se rozhodli spojit se s dalšími lesy. To abychom byli silnější. Jenže
východní část lesa to chtěla hned. Tak požádali Ducha kraje, aby je učinil schopnými pohybu. Pak začali skok po skoku cestovat k východním lesům. A to byla veliká chyba. Stejně
jako to, že my nešli s nimi, aby se alespoň les udržel pohromadě. Jejich cesta nebyla tou
nejlepší, to jsme věděli. Ale daleko horší bylo, že jsme dopustili, aby se rozdělil les. A aby
bylo neštěstí dokonáno, tak vzniklá mezera ležela ve směru, jímž přicházejí nejprudší bouře. Silný vítr pak byl tím průduchem ještě zesílen. A výsledek vidíš všude kolem.
Ach, proč si jen ty stromy z východní půle lesa nedaly říci, že nejlepší cesta ke spojení dvou lesů
obvykle nebývá cestou nejrychlejší. Vždy vůbec nejlepší by bylo lesy spojit výsadbou mladých
stromků. A ne cestováním starých. Však pozdě již na výčitky je...,“ starý strom se odmlčel.
Tulák vyšel znovu na cestu. Smutně přelézal padlé stromy a trápil se tím, kolik zvířat
ztratilo svůj domov, kolik lidí nebude mít možnost najít kousek klidu, kolik bouří se prožene krajem, aniž by je les ztlumil. A to vše jen kvůli jedné jediné nerozvážnosti.
Kometa
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Rána
A ch jo, zase vstávat, to zas bude den,
B láznivý počasí ti hází vodu do okna,
C esta do školy bude, zdá se, zlá,
D o tašky házíš učebnice a sešity
E konomika, účetnictví, čeština, matika
F yzika, občanka a ještě patnáct korun na
G ogolova Revizora, na to jdem příští týden.
H ned vstát, volá zezdola máma,
I soudnej den bys prospal... ví, že nesnáším vstávání,
J enže neví, že už jsem vzhůru a připravuju se do školy.
K aždý ráno je takhle protivný.
L edový mlíko z ledničky a včerejší rohlíky,
M alá ségra zatím papá koblížek,
N ení ale co závidět - taky včerejší,
O statně nemám koblihy vůbec rád.
P átek je krásnej až odpoledne,
R ána jsou hezký jenom v létě, o prázdninách.
S lunce se tehdy vyhouplo z hor na obzoru,
T enkrát ti nevadilo, že jsi vstával o půl čtvrtý,
U strojil ses tiše a před stanem se pozdravil s kamarády,
V ydali jste se k polím a cestou skoro nepromluvili,
Z ázrak vycházejícího slunce jsi chválil mlčením... RÁNA JSOU KRÁSNÁ
Mali, Česká Lípa
Hnědé chvění
Bílé plynutí
Zlatá rez
Šedá ztrnulost
Zelený život.
–––
Žaludek na vodě
Duše na blatě
Tvé oči dvě lodě
Odplouvám.

Dva ptáky
Nad bílou strání
Dva stromy
Před zimou chrání.
–––
To, co tu dnes bylo
Už tu není
Každý den se
Něco mění...
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přileťte, jste zváni
aneb brzy bude
Léto 2000 na věži

4.-13.8.2000

Kamarádíčkové,
zveme vás všechny,
a už se chcete aktivně
připojit k naší výtvarné akci s mottem
„Labyrint světa a ráj
srdce“, nebo s námi jen
pobýt týden na věži a přiložit ruku k dílu...
Cílem akce je vytvořit několik knih s našimi
výtvory a vymyslet technickou stránku instalace z přírodních materiálů na zahradu
do Chrudimi. Obojí představíme v Galerii
Vodních zdrojů 28. října 2000.
Za organizátory: Mek, Puntík a Tygr
Kontakt: Jan Vyškovský - Mek, P. Otakara
611, 537 01 Chrudim, tel. 0455/ 62 18 44
(o víkendu), mobil: 0604/ 96 71 58 (po 18.
hodině)
CZECHTOUR 2000

12.-19.8.2000

Pro ty, kteří se rádi dívají na svět ze sedla
kola, je tu již třetí ročník české cyklistické
Eurošlápoty. Tentokrát s námi můžete stopovat vývoj lidské civilizace na jižní Moravě.
Přihlášku pošlete do 20. července na adresu:
Jakub Ivanov, Stoupající 797, Praha 9, 190 00,
ivanov@r.amu.cz.
Písečný Červ

15.-17.9.2000
III. ročník této akce letos proběhne
v Teplicích. Zájemci nech se hlásí do konce
srpna na adrese:
Jan Saifrt, Maršovská 1520/8, 415 01 Teplice
v Čechách, e-mail: saifrt@fzp.ujep.cz
Na přihlášku je třeba uvést jméno, příjmení,
r. č., středisko či RK
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Táboření

Lidé, kteří nepoznali půvabů života v táboře,
nepochopí vašeho nadšení a budou vám tvrditi, že život v táboře jest nepohodlný, ba
že jím zdivočíte. Marno bylo by jim vykládati
opak. Vidí stále jen potíže za nepříznivého
počasí a práce nezbytně s tábořením spojené.
Ve skutečnosti s potížemi zápasí jen začátečník. Zkušený zálesák dovede si tisícem maličkostí zpříjemniti život v přírodě a učiniti tábor
co nejpohodlnějším. Nikdy neuzříte ho zlobiti se. Malé nehody, jež doma by ho najisto
zamrzely, jsou mu v táboře zábavou. Opatrně
vybere si tiché místo. Pozná je i za klidného
povětří, dle toho, že není tam zvířeného listí
a prachu. Nenajde-li místo chráněné, vystaví si
ochranné stěny proti chladnému větru a prachu z větví. Nemá-li stanu, nebude nad tím
bědovati. Hravě dovede si zbudovati z větví,
klestí a listí chatu k přenocování. Ta ochrání
jej, má-li důkladnou střechu, i před deštěm.
Také zimy se nelekne. Nemá-li dostatek přikrývek, nahrne na sebe listí, kapradí, chvojí,
v zimě na to třeba i sněhu a usne pod tím
vším tak klidně, jako pod teplou přikrývkou.
Také novinový papír dobře ochrání před zimou
a ostrým větrem. V Severní Americe přesvědčil
jsem se sám, že měl plnou pravdu starý lékař,
když radil mi při strašlivých bouřích zimních
(blizzardech) ovinouti se důkladně novinami,
nebo ani výborný kožich nezachránil by člověka sedícího v saních před zmrznutím.
Antonín Benjamin Svojsík (ze Základů
junáctví z roku 1912)
Redakce Kmene přeje všem čtenářům krásné
skautské prázdniny, a už na táboře či s batohem
na zádech a vidinou roverských cest před sebou.
Věříme, že během dvou letních měsíců nezdivočíte a že zachováte přízeň Roverskému kmeni
i do jeho čtvrtého ročníku.

Roverský kmen
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