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1. CO JE ROVERING?

Roveři jsou bratrstvem služby a života ve volné přírodě. Nejsou 
jenom bratrstvem, ale bratrstvem radostným...

Robert Baden-Powell
Slovem rover, rovering nemyslím toulání bez cíle. Mám tím 

na mysli, abyste hledali svou cestu po radostné stezce, s určitým 
cílem před očima, a přitom měli představu o potížích a nebezpečích, 
s kterými se pravděpodobně na své cestě setkáte.

B.-P.
Jako roveři byste si měli uvědomit, že když překročíte práh mezi 

chlapectvím a dospělostí, už se neučíte poslouchat skautský zá
kon, ten se už stal řídící linií vašeho chování v životě.

B.-P.
Roveři by měli být hlavní zdrojem, odkud získáváme vedoucí 

skautů a skautek.
B.-P.

Protože je  to bratrstvo poutníků, můžete jako jeho příslušníci 
rozšířit své cesty i do zahraničí a uzavírat tam přátelství s bratry 
rovery z jiných národů.

B.-P.
Panebože, jak  bych si přál, abych mohl být znovu roverem 

a vydávat se na toulky přírodou s jedním nebo dvěma kamarády, 
kteří by smýšleli stejně jako já  -  a měli stejně dlouhý krok.

B.-P.
Woodcraft - lesní moudrost - je  program výchovy člověka 

s modrou oblohou v pozadí.
Ernest Thompson Seton

Naše zálesácká činnost je  jen prostředek k výchově ušlechtilé
ho charakteru.

E.T.S.
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Již několik let po vytvoření skautingu Baden-Powell zjistil, 
že program, který připravil pro chlapce, odpovídá potřebám a zá
jmům určitého věku. Starším chlapcům přestával vyhovovat, roz
hlíželi se po jiných cestách a jiné činnosti ve volném čase. S fantazií 
zkušeného vychovatele rychle postřehl, co je pro mladé lidi láka
vé. Patří sem v prvé řadě:
* Hledání cest do života jako základní vnitřní potřeba dospívající 
mládeže. Tyto cesty však nelze přesně vytyčit a předepsat. Je 
na mladém člověku, aby tu svou sám hledal. Proto B.-P razil hes
lo: „Sám řiď svůj člun!“
* Touha být prospěšný jiným lidem, celé společnosti a snad i celé 
planetě. A tak bylo vytyčeno druhé heslo: „Sloužím!“

Baden-Powell napsal základní knihu „Rovering to Success“, 
kterou naši předchůdci přeložili jako „Pouť za úspěchem“ a v době 
před druhou světovou válkou z ní čerpali poučení. Byl v ní načrt
nutý skautský program pro starší mládež, označenou jménem ro- 
veři-poutníci.

Putováním B.-P. nerozumí jakési bezcílné toulání, ale cestu 
za vytyčeným cílem, s vědomím mnoha překážek a úskalí. Tyje 
třeba zvládat s úsilím, obratností i humorem, překonávat sama sebe 
a rozvíjet kladné síly, které jsou každému jedinci dány. Směry ro- 
verských cest jsou různé. Patří sem:
* poznávání sebe sama
* ověřování, co dokážu, co zvládám a co se naopak musím naučit; 
čili kdo vlastně jsem
* poznávání lidské kultury, minulé i současné
* poznávání vyšší, duchovní podstaty lidství, která značně přesa
huje individuální zájmy a motivy i osobní, časově omezený život.

Rovering má ještě jeden cíl, který nesmíme přehlédnout: 
z roverských řad vycházejí noví vedoucí oddílů, bez kterých 
se skauting nemůže obejít. Návratem k dětem rover splácí svůj 
dluh a předává další generaci to, co se sám naučil, co prožil a co 
ho formovalo.
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Otevírá se před námi mnoho roverských cest, všem je však spo
lečný požadavek služby. Baden-Powell v jedné ze svých pozdních 
studií moudře napsal: „Jsou-li nějaké řády pro rovery nutné, pak 
je udržujte velmi pružné a elastické.“

Dozrál čas, abychom se zamysleli nad náplní českého roverin- 
gu. Za těch deset let, která uplynula od obnovení Junáka, mnoho 
chlapců a děvčat prošlo skautskou výchovou a stojí na křižovatce. 
Rozhodují se, zda budou pokračovat ve skautské činnosti, nebo 
z našeho hnutí odejdou. Je zřejmé, že potřebujeme program 
pro dospívající. Nepohybujeme se však v úplně neznámém, ne
prozkoumaném terénu. Můžeme se opřít o zkušenosti zahranič
ních organizací, které však nelze slepě kopírovat. Máme i vlastní 
dlouhou roverskou tradici. Velkou a nezapomenutelnou práci 
na tomto poli vykonal Mirko Vosátka, otec i nestor českého rove- 
ringu, i řada dalších skautských činovníků. Přibývají články a úvahy
o roveringu v našich časopisech, začal dokonce vycházet zvláštní 
dvouměsíčník pro rovery -  Roverský kmen. Vzniklo i mnoho ro
verských kmenů, které získaly řadu cenných zkušeností. Každé 
léto se konají roverské lesní kursy.

Knížka, kterou máte před sebou, se snaží shrnout naše zkuše
nosti. Není to vlastně příručka, je to pokus o naznačení možných 
cest. Roverský program nelze vtěsnat do několika pravidel. Bude 
vždy velmi rozmanitý, musí se vyvíjet a jednotlivé kmeny si vy
tvářejí vlastní tradice i vlastní styl činnosti a práce. Čili hledejte 
zde inspiraci, ale především sami tvořte.

Roverský program se musí výrazně lišit od programu skautského.
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2. VĚK ADOLESCENCE -  VĚK ROVERSKÝ

CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ

Slovo adolescence pochází z latinského adolescens -  dorůsta
jící, dospívající, mladiství. Ve slovesné podobě adolescere zna
mená dorůstat, dospívat, sílit, mohutnět, ale též hořet či plápolat. 
Je to životní období vymezené zhruba věkem 15-20 let; tedy čtvr
té pětiletí života.

Je to doba, kdy je člověk nejbystřejší a nejsvěžejší, ale zároveň 
bere svůj život do vlastních rukou. Hledá své místo ve světě, do
končuje střední vzdělání a uvažuje, zda půjde na vysokou školu, 
nebo vstoupí do zaměstnání. Hledá složitě partnera nebo partner
ku, bývá často okouzlen, ale také často zklamán. Mívá pocit, 
že se v sobě nevyzná, chce poznat svět, hledá smysl života, ujas
ňuje si své vztahy ke světu i k blízkému okolí, pouští se do nových 
činností i do velkých výkonů, ale nechybí ani různé „vylomeniny 
a trapasy“. Jindy má dojem, že rodiče, učitele i skautští vůdci mu 
nerozumějí, nechápou jeho ideály a sami vedou plochý, šedivý 
život. Dostává se s nimi do konfliktů, začíná se vyhýbat jejich spo
lečnosti a hledá vlastní cesty, o kterých věří, že budou přímější 
a opravdovější.

Historicko-kultumí poznámka: Adolescence nebývala vždy 
chápána jako samostatné životní období. Ještě v minulém století 
bývalo pohlavní dozrávání jednoznačným vstupem do dospělosti. 
Dívky se mohly vdávat, a většinou k tomu rychle docházelo. Chlap
ci přejímali hospodářství nebo šli vlastní cestou za výdělkem. 
S rostoucí složitostí světa se prodlužuje doba školního vzdělává
ní. Dochází k rozporům mezi dozráním biologickým, které je ukon
čeno již dávno před 14. rokem, a zráním sociálním, kdy jedinec 
vstupuje do světa práce. U vysokoškoláků to bývá až kolem 23 let 
a mnohdy i značně později. V evropských podmínkách se dnes 
chápe etapa dospívání jako období mezi dětstvím a plnou duševní
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i sociální dospělostí. Tato etapa se prodlužuje, potřebujeme stále 
více času k dosažení vyššího vzdělání i odborných dovedností, 
ale i k pochopení stále složitějšího, neustále se měnícího světa ko
lem nás.

Současně se zkracuje doba dětství. Před sto lety nastupovala 
pohlavní zralost dívek ve věku 15 až 16 let. Nyní se pohybuje 
pod třináctým rokem. V řadě psychologických testů zjišťujeme, 
že dnešní dospívající dosahují maximální výsledky v nápadně niž
ším věku. Pro tuto skutečnost je řada teorií. Lepší výživa, hygiena, 
zdravotní péče, více podnětů z prostředí, snížení výskytu či úplné 
odstranění řady závažných nemocí. Větší výchovná péče, vzděla
nost a informovanost, život v relativním pohodlí a dostatku aj. 
Pravděpodobně je to soubor těchto skutečností.

Dobře zvládnuté období dospívání je pro další život nesmírně 
důležité. Dětství již skončilo a k dospělosti člověk ještě nedozrál. 
Je vystaven mnoha svodům, někdy má chuť opustit to, co ho dřív 
bavilo a zajímalo, rozejít se s rodinou, náboženstvím, negovat 
obecně přijatá pravidla chování, vystoupit ze školy, chytit se ne
bezpečné party, pouštět se do riskantních akcí, číhají na něj úskalí 
v podobě alkoholu, drog, nerozumného sexu, nemyslí na jiné, sle
duje jen své osobní cíle, chce dokázat dospělým, že jim stačí a že je 
lepší. Tyto nástrahy se obtížně překonávají a mnozí nadějní jedin
ci podlehnou svodům konzumního života, stanou se z nich bezo
hlední egoisté nebo se dokonce dostanou na šikmou plochu.

Rover je připraven na život minulými zkušenostmi z oddílové 
činnosti a z táborů. Naučil se spolupracovat a žít v přátelské sku
pině. To vše mu pomáhá překonávat úskalí adolescence. Zapome- 
ne-li však na další sebevýchovu, na skautský slib a na dřívější zku
šenosti, snadno ztratí orientaci, překročí bludný kořen a jde falešnou 
cestou za falešnými cíli. Roverská výchova je potřebná právě 
v životním údobí, ve kterém člověk často tápe. Kdo úspěšně pro
jde úskalími dospívání, má velkou šanci, že jeho život v dospělosti 
bude produktivní, smysluplný a snad i spokojený.
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CHARAKTERISTICKÉ RYSY ROVERSKÉHO VĚKU

Hlavní otázka věku dospívání většinou zní: Kdo vlastně doo
pravdy jsem? Jaké jsou kladné stránky mé osobnosti, jaké zápor
né? Jaký je můj životní cíl a jak za ním půjdu? V odborné literatu
ře se dočteme, že to je hledání a vytváření vlastní identity, což 
můžeme do češtiny překládat slovem totožnost. Její hledání není 
výsadou jen roverského věku. Základy naší osobní identity se vy
tvářely již v raném dětství. Osvojili jsme si své jméno, od dospě
lých jsme slyšeli mnohá hodnocení toho, co umíme, ale mnohem 
častěji toho, co neumíme a kazíme. Ve škole jsme poznali, které 
předměty nás zajímají a které nikoli. Neustále jsme se poměřovali 
se spolužáky jak fyzicky (síla, rychlost, obratnost, výška, hlas, cel
kový vzhled), tak duševně (školní výsledky, paměť, schopnost ře
šit problémy, chápavost, důvtip, výmluvnost, různé vlastnosti), 
ale i sociálně (kdo bývá vůdcem, kdo se podřizuje, kdo má autori
tu, kdo je na okraji, kdo často pomáhá, má hodně kamarádů aj.). 
Ani v dospělosti, ale ani ve stáří není totožnost člověka zcela pev
ně fixována. Upevňuje se životními zkušenostmi, ale často 
se v průběhu života může i nápadně měnit.

V roverském věku je boj sama se sebou o vytvoření vlastní to
tožnosti nejprudší. Člověk bývá v této době mimořádně citlivý 
na vlastní pověst. Téměř symbolicky v 15 letech dostane každý 
občanský průkaz; je to vlastně vnější uznání jeho identity. A pak 
začíná složitý proces; vlastní identita se nevytvoří sama, musíme
o ni usilovat. Často odmítáme chození po vyšlapaných cestách, 
pátráme po vlastních stezkách, pochybujeme o velkých i malých 
pravdách rodičů, učitelů, předchůdců i vrstevníků. Hledáme nové 
ideály a třeba je i rychle odmítáme. Pochybujeme o různých 
pravdách, které se dříve zdály nedotknutelné nebo dokonce po
svátné. Hledáme poučení sami či se svými vrstevníky v knihách, 
v televizi, v různých společnostech i spolcích, mezi kamarády, 
v kostele i na hřišti. Hledáme přátele, partnerky či partnery pro celý
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život. To vše je nezbytné a zákonité. Někdo hledá dlouho 
a intenzivně, někdo se brzy zastaví a třeba i ustoupí, někdo svůj 
boj předčasně vzdá. I když jsou mezi námi rozdíly, zkoušet cesty 
do života musí každý.

Co to vlastně znamená najít vlastní identitu? Je to velký blok 
otázek, na které si musíme odpovědět: Kdo jsem? Co umím a co 
neumím? Kam mířím a čemu se chci vyhýbat? V co věřím a co je 
smysl mého života? Co chci v životě docílit? Vědět, kam a ke komu 
patřím. Rozumět vlastním citům a motivům. Pochopit vlastní je
dinečnost. Dívat se do budoucnosti a pokoušet se myšlenky usku
tečňovat. Hledat základní orientaci ve světě a odvodit z toho dů
sledky pro každodenní život. Je toho skutečně mnoho, co musíme 
řešit a poznávat. Na všechny otázky asi nenajdeme jednoznačnou 
odpověď. Někdy ji jen nejasně tušíme a mnohdy poznáme jen od
pověď zápornou -  „tudy cesta nevede“. Většinou si však neuvě
domujeme, že se po svém potýkáme s otázkami, které po staletí 
řeší filozofie, věda i umění a potýká se s nimi jedna generace za dru
hou. V našem životě se odehrávají neočekávané události. Náhle 
se zamilujeme, máme neúspěch ve škole, přestáváme si rozumět 
s rodiči, objevíme nové myšlenky, potkáme životního učitele... 
Řada překvapení nás může zaskočit, porušit naši životní rovnová
hu, rozkolísat jistoty, narušit sebepojetí, ztížit utváření identity, 
ale také ukázat nové cesty a nasměrovat naše snažení. I na tyto 
události musíme být připraveni, i když nevíme, zda vůbec nasta
nou a jak je budeme zvládat.

K základním otázkám patří hledání struktury hodnot, které uzná
váme a o jejichž uskutečňování usilujeme. Máme tři možnosti:
1. O ideálech snít a vytvářet si ve své fantazii zvláštní svět 
bez vztahu ke skutečnému životu. To se projevuje planým denním 
sněním, které bývá neplodné a nepodněcuje k činnosti.
2. O ideálech sice snít, ale přemýšlet i o tom, jak je uskutečňovat 
v praktické činnosti.
3. Zvolené životní hodnoty převádět vědomě do praktického živo
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ta na základě vlastního rozhodnutí. Rozhodnutí je závažnější, jest
liže k němu dojdeme společně v přátelské skupině a podrobí se mu 
všichni. Jeho dodržování přestává být jen věcí osobní, ale je to 
naše odpovědnost vůči celé skupině.

Vynoří se těžká otázka: Jaké životní hodnoty před námi stojí a jaké 
si zvolíme? Většinou vidíme mnoho důležitých hodnot a neklademe 
si malé cíle. Chceme být čestní, žít život v pravdě, být vzdělaní, 
věnovat se umění, být uznáváni druhými, prosadit se. Nechceme již 
jen poslouchat a plnit příkazy jiných. Chceme se sami rozhodovat 
a žít ve shodě s vlastním pohledem na svět, ve shodě s vnitřním 
hlasem, který nás varuje, chválí i kárá, čili ve shodě se svědomím, 
které se v nás vytváří, aniž bychom věděli, kdy a jak. Je před námi 
mravní odpovědnost za činy, slova i myšlenky. Právě tato odpověd
nost se postupně stává podstatnou složkou naší osobnosti.

Před námi je další otázka: Co umím a co dokážu? Každý si 
v životě učiní obrázek o vlastních silách a schopnostech, o tom, 
co všechno zvládne v partě, ve sportu, v práci, v matematice, 
v kreslení aj. Máme odvahu? V čem se dokážeme ovládat, co umí
me lépe než ostatní, jak jsme přitažliví pro druhé. V sebehodno
cení často kolísáme, střídají se pocity úspěšnosti s pocity méně- 
cennosti a zklamání. Bojíme se posměchu, znemožnění, trapných 
omylů, důkazů vlastní nedostatečnosti a snažíme se vyhnout situ
acím, ve kterých bychom mohli selhat.

Zároveň si ověřujeme vlastní síly. Pouštíme se do obtížných 
úkolů, překonáváme únavu na dlouhých pochodech či při nebez
pečných podnicích, zkoušíme kulturistiku, jógu, vydáváme 
se na divokou vodu nebo do opuštěných hor. Hledáme ocenění, 
ledaco děláme pro diváky (nebo pro „divačky“), kteří se nám ob
divují. Snadno přitom přeceníme vlastní síly a může dojít k selhání, 
ke zranění i jiným nesnázím.

Dospívající člověk často experimentuje v záporném směru - 
zkouší alkohol, drogy (před nimi jako zkušený psycholog moc 
varuji!), pouští se do nezvyklých akcí, které jsou někdy i nahrani-
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cích zákona, riskuje i v dobrodružstvích sexuálních. Některé 
z takových akcí mohou být na první pohled lákavé, ale vždy by
chom měli uvažovat, zda jsou ve shodě se skautským zákonem 
a s obecnou slušností. Musíme se učit ovládat, kontrolovat prud
ká, nerozumná hnutí své mysli, nepodléhat vlivu vrstevníků, kteří 
nás lákají na falešné cesty.

Vynoří se další otázky: Čemu věřím, v co doufám a co mám rád? 
Jsou opět velmi závažné a nemůžeme je obejít mávnutím ruky. Každý 
si na ně musí odpovědět a hledat cesty jak žít, od každodenních 
drobností, až po závažné životní situace, do kterých se čas od času 
dostáváme. Nezůstáváme jen u teorie, ale hledáme cesty, jak své 
odpovědi převádět do života. Nemůžeme být přesvědčenými ochrán
ci přírody, a nic pro její ochranu nedělat. Nemůžeme být kritiky 
konzumního způsobu života, a přitom neustále shánět technické 
novinky, aby nám zpříjemňovaly život. Nemůžeme se hlásit 
k demokracii, ale bez porozumění zatracovat názory druhých.

Znovu opakuji: K pochopení sebe sama potřebujeme opakova
ně zkoušet vlastní síly, experimentovat sami se sebou, někdy snad 
i trochu těkat, dělat chyby, hledat nové koníčky, pouštět se do ře
šení různých záhad života. Je to vlastně sbírání a třídění životních 
zkušeností. Neuvážené kroky nám mohou zablokovat některé ces
ty do života (třeba ukvapené opuštění školy, rozchod s milým či 
milou z malicherných důvodů, podlehnutí zrádnému světu drog) 
a náprava se hledá jen velmi obtížně. Proto se snažíme svá roz
hodnutí důkladně promýšlet, neměli bychom se ukvapovat, i když 
bychom raději postupovali bez otálení.

Rychlé a zdánlivě nerozumné změny v postojích či ve stylu 
chování (oblékání, úprava vlasů, hudba aj.) vedou k bouřlivým 
konfliktům v rodině, ve škole i v učilištích. Rodiny si většinou 
vytvořily již v minulosti pevná pravidla chování, která jen obtížně 
mění. Dílčí rozpory vedou často k odmítnutí celého životního sty
lu, ideálů i hodnot rodičovské generace, k vyostřování konfliktů, 
někdy z obou stran zveličovaných, a k vzájemnému citovému od
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cizení. Dospívající se rozchází s dětstvím, vstupuje do dospělosti 
a chce si vybojovat uznání. Mít své místo, vlastní kulturu, hudbu, 
názory, vnější vzhled i vnitřní život. Chce na sebe upozornit hra
nou suverenitou, bravurními činy, hlasitým projevem, nevázanou 
sexualitou. Ve skutečnosti však bývá nejistý a hledá vlastní hlubi
nu bezpečnosti. Hledání nás sice provází po celý život, 
ale v dospívání hledáme s největším úsilím i palčivostí.

Kde můžeme objevovat životní jistoty? Cest je jistě mnoho. 
Možná budeme tápat, než nalezneme vlastní směr. Kdo ho nena
jde ani v dospělosti, žije ze dne na den bez velkých ideálů 
i bez jasných cílů. Někdy se tomu říká existenciální vakuum -  
člověk nemá, proč by žil.

Zmapujme některé cesty za hledáním životních jistot rovera:
Jistota výkonu. Hledáme sami sebe v činech, kterými se odli

šujeme od druhých. Může to být cesta sportovní, horolezecká, pra
covní či umělecká. Je spojena s touhou vyniknout, být lepší 
než ostatní, získat jejich obdiv a vytvořit si dobré jméno. Protože 
jsme ve věku obratnosti, rychlosti i síly, starší generace nám ne
stačí, snadno ji překonáváme a tím posilujeme, často neoprávně
ně, své sebevědomí.

Jistota vzdělání a poznání. Tato cesta nebývá snadná, ale může 
být velmi užitečná. Jistotu hledáme ve studiu, v cestování po ci
zích krajích, pátrání po nových postupech ve vědě, v umění, 
ve výchově i v práci. Narážíme na mnohé překážky: velká konku
rence starších generací a naše poměrně malé životní zkušenosti.

Jistota přátelství. Hledání přátelských kruhů a spřízněných duší 
patří k základním potřebám dospívání. Podaří-li se vytvořit dobře 
fungující přátelskou skupinu, propojenou sítí dobrých vztahů, je 
to velký vklad do života. Tyto přátelské vazby mohou přetrvávat 
po řadu let, třeba po celý život, a jsou každému oporou v obtížných 
životních situacích i v každodenním shonu.

Jistota chápání světa. V době dospívání dozráváme k přijetí 
určité myšlenkové soustavy -  někdy se přikloníme k náboženství,
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určité církvi, jistému životnímu stylu, sledujeme cestu svého uči
tele nebo životního vzoru. Poznání bývá spojeno s hlubokými vnitř
ními prožitky, poznané jistoty se držíme po celý život.

A nenajdeme-li žádnou jistotu? Ve skupině dospívajících někdy 
převládne životní skepse, pocity marnosti či nepochopení, a to buď 
v rámci kmene, či v širokém společenství. Může to být přechodné 
stadium v době, kdy ještě nevykrystalizoval program, může se objevit 
chvíle zklamání, když se cosi nezdaří, dojde k rozporu mezi přáteli 
a vzájemnému odcizení. Podobným obtížím se občas nevyhne asi 
žádná skupina a tedy ani roverský kmen. Co se pak stává?
* Skupina se rozejde, většinou s pocitem zklamání, a činnost kmene 
skončí.
* Odejde pouze část kmene, ostatní zůstanou a znovu hledají ces
tu. Ti, kteří vytrvali, bývají soudržní, kmen se často obrodí 
a pokračuje v činnosti.
* Skupina se pokusí hledat řešení a obrátí se o pomoc k někomu 
staršímu či zkušenějšímu, navazuje kontakty s jinými kmeny, čas
to i mimo vlastní bydliště. Hledání pomoci bývá klopotné a zdaři
li se, kmen vyjde z krize posílen.
* Skupina si najde náhradní program a její činnost pokračuje 
v novém směru.

Nejhorší ze všeho však bývá lhostejnost. Mizí zájem o činnost, 
setkáváme se jen ze setrvačnosti. Může to být přechodné stadium, 
ale trvá-li delší dobu, kmen se rozpadne.

Hledání životní jistoty nikdy nekončí. Pokud se člověk nepo- 
noří do každodenních všedních stereotypů, trvá po celý život.
V době dospívání je přirozená touha životní jistotu najít, pevně ji 
uchopit a žít ve shodě s ní. Tato touha bývá spojena s netrpělivostí, 
někdy vede k předčasnému opuštění stezky a hledání nových cest, 
ale také může vést ke skepsi a demoralizaci. Učme se proto vytr
valosti, radosti z hledání a z postupného dosahování cílů, nechtěj
me dosáhnout naprosté životní jistoty v krátkém čase. To se může 
zdařit jen ve výjimečných případech.
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3. VZNIK ROVERSKÉHO KMENE

Neexistuje jediný návod, jak vytvořit roverský kmen. Jiné pod
mínky jsou ve velkých městech, jiné v malých obcích. Jiné je to 
v oddílech, které pracují již delší dobu, mají vlastní tradici a oso
bitý styl práce, jinak se vytváří kmen v jednotkách nedávno zalo
žených. Někde je roverský kmen organizován střediskem či ORJ, 
jinde vzniká spontánně ze snahy dívek a chlapců společně hledat 
cesty životem. Naznačíme tu několik nej častějších možností:

Roverský kmen navazující na jeden oddíl chlapecký nebo 
dívčí. V běžném skautském oddíle začnou chlapci či děvčata od
růstat, program je již neláká, přestávají si rozumět s vůdcem nebo 
vůdkyní, trochu provokují a hledají nové cesty. Někdo z nich sice 
ještě jistý čas působí v oddíle jako rádce, jiný je vtažen do vedení 
oddílu, což je velice potřebné a vítané, ale pro většinu chybí moti
vačně lákavá náplň činnosti. To je pravá chvíle pro založení rover- 
ské družiny. Potíž bývá s programem. Vůdce nemá dost času, 
aby vedl akce skautů i roverů, často ani neví, co a jak by měl s rovery 
dělat. Mladí roveři se většinou shodnou na tom, co se jim nelíbí 
a co nechtějí, ale sami nedokážou program vymyslet. Zpravidla 
začnou tím, že opakují některé body skautského programu na vyšší 
úrovni, učí se vázat nové uzly, začnou lasovat, ohlížejí se po horo
lezcích, ale pokud nenajdou aktivní program, obvykle jejich čin
nost skomírá, až se úplně rozejdou. Proto bývá užitečné, když ale
spoň pro začátek družinu vede někdo starší, třeba jen o 2-3 roky, 
a nabídne roverům zajímavou činnost.

Kmen vytvořený ze starších členů v rámci střediska či vět
šího celku. Start bývá obtížný. Chlapci a děvčata se znají jen po
vrchně, podskupinky z různých oddílů přetrvávají a mají tendenci 
držet se pohromadě. Překonat tuto setrvačnost bývá obtížné, ochotu 
ke spolupráci nelze nadiktovat. Teprve po delší době se vytvoří 
soudržný celek, propojený vzájemnými vztahy. I zde je prospěšné, 
když kmen zprvu vede aspoň o několik let starší člověk, který do
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vede nejen připravit dobrý program, ale i stmelit kmen do jedné 
spolupracující skupiny. Společné podniky kmene by se měly ko
nat co nejčastěji. Někdy se pevný základ roverského kmene utvoří 
na zdařilém putovním táboře, kde se všichni dobře poznají, naučí 
se vzájemně spolupracovat i jeden druhého respektovat.

Kmen vytvořený mladými činovníky z různých oddílů. Ně
kdy je ve městě několik vedoucích, jejich zástupců či oddílových 
rádců, kteří jsou ve věku roverském. Mívají zájem společně 
se scházet, do jisté míry si oddechnout od vůdcovských povinnos
tí a hledat program i sami pro sebe. Vyměňují si zkušenosti 
s vedením oddílu, debatují o skautské výchově, o problémech osob
ních, prohlubují své znalosti v různých oborech anebo si jen volně 
povídají o problémech osobních, zpívají a prožívají společně ve
čery, na které se nemusí připravovat. Vznikne tak třeba i neformální 
roverský kmen, který pak plní jinou funkci. Je oporou mladým 
činovníkům a umožňuje jim jakýsi aktivní odpočinek. Osudy ta
kového kmene bývají různé. Někdy jeho členská základna slábne 
s tím, jak někteří činovníci přestávají vést oddíly, jindy naopak 
po odchodu z oddílu -  třeba proto, že začali studovat vysokou školu 
v jiném městě -  zůstanou jen v roverském kmeni, který na ně ne
klade tak velké časové nároky a najdou v něm náhradu za práci 
s dětmi.

Kombinace druhého a třetího modelu. Základ kmene tvoří 
děvčata a chlapci roverského věku a k nim se volně přidávají -  
někdy jen čas od času jako hosté -  mladí činovníci. Stálí členové 
připravují program, ti druzí jsou spokojeni, že se o ně stará někdo 
jiný. Podobná kombinace má mnohé výhody. Kmen spolupracuje 
s oddíly, vůdcové mají koho požádat o pomoc při přípravě a reali
zaci náročných her, specializovaném programu nebo fyzicky na
máhavé práci. Roveři se seznamují s mladšími skauty při jejich 
činnosti a zároveň tak navazují kontakt s budoucími rovery, kteří 
za čas vstoupí do kmene.

Roverský kmen s „hosty“. I když to zatím nebývá u nás častý

17



případ, přece jen stojí za zmínku. Viděl jsem roverský kmen, 
do něhož byli přizváni i ti vrstevníci, kteří neprošli skautskou vý
chovou: kamarádi ze školy či z učiliště, známí z jiných organizací 
aj. Někdy si členové kmene přivedou své dívky či chlapce. Všech
ny spojuje zájem o společnou činnost. Program se připravuje ob
tížněji a často trvá déle, než se vytvoří fungující jednotka. Je zde 
i jisté riziko posunu od skautingu, ale přesto se může vytvořit hod
notná, dobře pracující skupina.

Roverská družina -  jak začít
Ani zde nepodáme jednoduchý návod, platný za všech okol

ností. Obecně řečeno: o založení roverské družiny se snadno mlu
ví, ale hůře se tato slova uskutečňují.

Začátek činnosti musíme důkladně promyslet, nesmíme čekat, 
že se „vše samo nějak vytříbí“.

JAK VZNIKALY ROVERSKÉ KMENY

Roverský kmen jako životní křižovatka
Jak silný vliv může mít na život dospívajících roverský kmen 

dá se nejlépe ilustrovat na Kruhu. Je to jeden z nejpozoruhodnějších 
kmenů, který vznikl po druhé světové válce a dodnes nejen existu
je, ale také vyvíjí intenzivní činnost. Tedy více než půl století!

V druhé polovině čtyřicátých let začínal jako Vysokoškolský 
roverský kmen a soustřeďovali se v něm studenti nejen z Prahy, 
ale i z jiných českých měst. Zpočátku se scházel na přírodovědecké 
fakultě Karlovy univerzity na Albertově. Tam se také objevil 
na podzim v roce 1947 dr. Pavel Křivský, člen výchovného odbo
ru skautského ústředí. Během schůzky seděl nenápadně mezi pří
tomnými rovery, kteří byli mladší většinou o deset až patnáct let, 
a pozorně poslouchal, o čem se hovoří. Na konci schůzky vstal 
a pronesl krátkou řeč o tom, že svět potřebuje mravní obrodu, zvláš
tě teď, po skončení šestileté ničivé války. Tato obroda vyžaduje 
stálou reformu, založenou především na sebevýchově. Pro tuto
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práci má podle jeho mínění nej lepší předpoklady právě skauting 
a hlavně roverský věk, kdy člověk přijímá skautské ideály již uvě
doměle a je pro ně ochoten i vytrvale pracovat.

Pavlův proslov byl vlastně strhujícím kázáním a na přítomné 
silně zapůsobil. Mnozí cítili, že se před nimi náhle objevil pramen 
duchovní energie.

V dalších měsících se kolem Pavla soustředil velký kruh po
sluchačů a začali společně hledat a zkoušet program vhodný pro 
roverský věk. Roveři u nás ani ve světě tehdy neměli zdaleka tak 
propracovanou činnost jako skauti, vždyť teprve docela nedávno 
napsal Mirko Vosátka první průkopnickou příručku, Roverské 
dopisy. A Baden-Powellova kniha Na pouti za úspěchem načrtla 
jen nejhrubší rysy roveringu.

Pavel byl vynikající znalec lidské duše, měl rozsáhlé všestran
né znalosti, zejména v oblasti filozofie a historie, navíc byl vyni
kající řečník a měl úžasné charisma. Patřil k zaníceným hlasate
lům masarykovských ideálů humanitních. Pod jeho vedením 
se činnost roverského kmene, který si začal říkat Kruh, zaměřila 
především na sebepoznání, sebevzdělání a sebevýchovu. Důraz 
byl kladen na každodenní práci na sobě, osobním růstu a životě 
podle přijatých mravních zásad.

V únoru 1948 došlo v Československu k politickému zvratu, 
Komunistická strana provedla puč, chopila se moci a začala tvrdě 
potlačovat nejen jiné politické strany, ale všechny demokratické 
organizace. Obětí se stal i Junák, který byl počátkem roku 1950 
zrušen a zakázán. V té době měl roverský Kruh za sebou téměř tři 
roky horečné práce a řadu vícedenních setkání (někdy až dvoutýden
ních), která bychom mohli přirovnat k roverským lesním kursům 
na pokračování, s nesmírně bohatým, intenzivním programem. 
Neustal v činnosti ani po zákazu skautské organizace, stalo 
se z něho přátelské společenství tak prodchnuté roverským hes
lem Sloužím, že ho nemohly zničit ani drastické represálie diktá
torského režimu. Na akcích Kruhu se někdy zúčastnilo víc než sto
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chlapců a děvčat, později se počet členů ustálil přibližně na padesáti. 
„Kružané“ byli plní idealismu a tak motivovaní, že snad všichni 
vykonali v životě velkou záslužnou práci. A to nejen u nás, ale 
i v zahraničí, kam se někteří uchýlili před komunistickým tero
rem. Vyjmenujeme tu aspoň některé členy Kruhu a zmíníme 
se o jejich životním díle -  považujte to za důkaz, jak dovedou 
skautské ideály člověka po desetiletí vést a podněcovat k neúnavné 
práci, především pro druhé.

Do Kruhu ve studentských letech vstoupili a zůstali mu věrni 
po celý život:

Václav Břicháček, Gigant. Stal se z něho vysokoškolský učitel 
psychologie, při krátké obnově Junáka v letech 1968-1970 místo- 
náčelník, po roce 1989 i náčelník chlapeckého kmene Junáka.

Jan Jeník-Kamzík dnes patří k předním světovým botanikům. 
Vedl nejen katedru na Karlově univerzitě, ale byl hostujícím pro
fesorem na vysokých školách snad ve všech světadílech.

Jiří Pilka-Jip a jeho žena Zdeňka-Děndě se věnovali celý život 
vážné hudbě. Jip napsal řadu vynikajících knih, Zdeňka přednáše
la i na americké univerzitě.

Radek Žák emigroval do USA a byl tam více než 20 let profe
sorem biochemie na Chicagské univerzitě.

Vladimír Zikmund jako expert světové zdravotnické organiza
ce pomáhal likvidovat epidemie v Africe i Asii. Právě on má hlav
ní zásluhu na tom, že ze světa zmizela jedna z nej strašnějších ne
mocí -  černé neštovice, osobně likvidoval její poslední ohniska 
na jihu Afriky.

Jan Pfeiffer-Racek, učil léta na lékařské fakultě a stal se z něho 
uznávaný odborník v oblasti zdravotní rehabilitace.

Fyzik Jan Fousek-Dag dodnes střídavě přednáší a pracuje 
na vysokých školách u nás a v USA.

Zdeněk Smetánka -  docent archeologie na Karlově univerzitě; 
k jeho největším nálezům patří královské hroby v zahradě nedale
ko pražského Hradu.
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Jana Pfeifferová-Janka, členka ústřední rady, vykonávala i funkci 
náčelní oldskautského kmene. Podobně jako Vladimír Kopřiva- 
Vlk. V nejvyšších orgánech Junáka působili po roce 1989 
i Vratislav Řehák-Áček a Míla Moravec-Očko.

Jiří Dunovský zakládal první vesničky S.O.S. Později se stal 
hlavním pediatrem, tedy prvním mezi dětskými lékaři.

Karel Janovický-Joviš, hudební skladatel žijící v Londýně, 
emigroval v roce 1949, vystudoval v Anglii konzervatoř, byl léta 
hudebním režisérem a později i ředitelem československého vysí
lání BBC.

Sylva Šimsová-Švestka emigrovala společně z Jovišem, učila 
léta v Londýně na knihovnické škole, dnes sem pravidelně dojíždí 
a pomáhá v modernizaci českých knihoven. Po obnovení Junáka 
počátkem devadesátých let věnovala ústředí první počítač 
a tiskárnu.

Manželé-lékaři Josef a Zorka Křížoví, pracovali po celý život 
v opařanském ústavu pro mentálně postižené děti. A vybudovali 
v této malé obci velké středisko vodních skautů.

Mila Klíma odešel do zahraničí po vpádu sovětských vojsk 
v roce 1968. A už za několik let se stal profesorem anatomie 
na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Působí také jako hos
tující profesor na frankfurtské výtvarné akademii, je totiž 
i vynikající malíř.

Ke Kruhu patří Miloš Zapletal-Zet, autor knížek pro mládež, editor 
Skautských pramenů, redaktor různých skautských časopisů.

V jižních Čechách dodnes kolují legendy o Markýzovi-Jaromí
rovi Markovi, vůdci českobudějovických roverů, jedné z nej větších 
skautských osobností.

Nevyjmenovali jsme zatím zdaleka všechny členy Kruhu, kteří 
vykonali ohromnou práci. Z té padesátky, která tvoří po půl století 
jádro roverského kmene Kruh, je dvanáct lékařů! Kdo toho udělal 
v životě pro druhé víc než právě oni?

Absolventi roverských lesních kursů Fons dobře znají některá
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z těchto jmen, poznali jejich nositele osobně jako instruktory. Jaká 
síla je skryta ve skautských ideálech a roverském společenství, 
když Joviš přijíždí každý rok v srpnu ve svém autě z Londýna 
do Krkonoš a přiváží aparatury, aby mohl kursistům otvírat bran
ku do neznámého světa vážné hudby nejen slovem, ale i nahrávkami 
předních světových orchestrů a sólistů! Co vlastně nutilo Radka 
Žáka, aby každý rok platil ze svých peněz letenku z Chicaga 
do Čech na roverský lesní kurs? Jaké ideály zůstaly dodnes v srdci 
váženého profesora anatomie na Frankfurtské univerzitě, 
že přijížděl po několik let na roverské kursy na Žumberk nebo 
do Orlov, vždyť odchoval na své univerzitě na deset tisíc lékařů, 
proč „ztrácí čas“ setkáním s českými rovery?

Jak to, že tolik členů Kruhu vykonalo v životě tak velkou práci 
a dosáhlo tak významného postavení? Sešli se v tom roverském 
kmeni výjimečně nadaní lidé? To je málo pravděpodobné. Spíš to 
byla síla skautských ideálů, které je tak nadchly, že dokázali vytr
vat na skautské stezce po celý život a přijali roverské heslo Slou
žím za svoje osobní krédo.

Na té stezce museli překonávat mnohé překážky, zejména ti, 
kteří odešli do emigrace. Ale v Československu to snad bylo ještě 
horší. Od konce čtyřicátých let po celá padesátá léta vládl v naší 
republice teror. Statisíce lidí byly uvězněny, stovky nevinných 
popraveny. Represálie se nevyhnuly ani Kruhu. V roce 1952 bylo 
zatčeno šest jeho členů a v politicky motivovaných procesech od
souzeno do žaláře. Nejhůř dopadl Pavel Křivský, člověk naprosto 
nezištný, neúnavný hlasatel lidskosti, vynikající učitel mládeže. 
Ve vykonstruovaném procesu, který měl v očích veřejnosti odsou
dit skauting jako reakční ideologii a skauty jako špióny a podvratné 
živly, dostal doživotní vězení.

Třináct dlouhých let strávil v nejhorších kriminálech, Leopol
dově, Valdicích, kde vězni trpěli věčným hladem, byli ustavičně 
ponižováni a za každou maličkost trestáni pobytem ve studeném, 
vlhkém betonovém bunkru, kde neměli ani postel a jídlo dostávali
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jen obden. I v těch nej strašnějších, nelidských životních podmín
kách prokázal Pavel sílu ducha a spoluvězňům předával své vědo
mosti. Jeden z jeho posluchačů Pavlovy přednášky z dějin filozo
fie, napsané na lístcích toaletního papíru, zazdil v leopoldovské 
věznici. Tyto rukopisy se tam po pádu komunistické diktatury na
šly a byly vydány Karlovou univerzitou jako cenný dokument pod 
názvem Filozofie za mřížemi.

Většina členů Kruhu byla po dlouhá léta sledována komunis
tickou tajnou policií, Státní bezpečností. Ale ani opakované vý
slechy je nepřiměly, aby se skautských ideálů vzdali a stáhli se jen 
do soukromí. Mnozí z nich se vedle svého zaměstnání i nadále 
věnovali práci s mládeží. A po roce 1989 se s nadšením podíleli 
na obnově Junáka.

Slibte si ve svém roverském kmeni, že i vy půjdete po skautských 
stezkách po celý život, nikdy se skautských ideálů nevzdáte a budete 
usilovat o jejich naplnění svým osobním životem i činy. Možná 
že vám v tom příklad Kruhu aspoň trochu pomůže.

Jak vznikl vsetínský roverský kmen
Rád bych stručně vylíčil naše zkušenosti s utvářením roverské- 

ho kmene u nás ve Vsetíně. V době, kdy jsem byl na vojně, začal 
jsem se hlouběji zajímat o rovering. Potřeba roverské činnosti 
v našem oddíle byla veliká. Příliš mnoho členů po nástupu 
na střední školu nebo do učiliště začalo ochabovat v oddílové čin
nosti a odcházelo. Někteří se pak věnovali horolezectví, extrémní 
turistice, vodáctví, karate. Největší část „odpadlíků“ ničemu. Jen 
pro některé se oddíl stal odrazovým můstkem k další správné ces
tě. Přitom v oddíle nezůstal nikdo schopný přebrat roli vůdce. To 
je přirozený důsledek uzavřené oddílové výchovy.

Když jsem se pak znovu vrátil do oddílu a začal ho vést, přiby
lo několik dalších zkušeností typu „tudy cesta nevede“. Začal jsem 
tedy vyvíjet jistou aktivitu v rámci našeho střediska. Ve všech od
dílech byla obdobná situace. Vedoucí měli tři čtyři, někde i více
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děvčat nebo chlapců, kteří o roverskou činnost projevovali zájem. 
Vůdce zatížený běžnými oddílovými starostmi už ale nebyl scho
pen dělat něco zvláštního pro rovery.

Domluvili jsme se tedy s těmi vůdci, kteří pociťovali potřebu 
vypracovat roverský program, že se pokusíme pořádat v určitých 
pravidelných intervalech -  jednou až dvakrát měsíčně -  akce spe
ciálně pro starší skauty a skautky. Budou se scházet naprosto dob
rovolně podle zásady: když se mi to líbí, přijdu.Vzájemně 
se poznají, vymění si zkušenosti z různých oddílů, pochlubí se svou 
činností (hrdost na vlastní oddíl je dobrou motivací).

Výhoda naší úmluvy spočívala v tom, že pět vůdců připraví 
kvalitnější program pro dvacet roverů, než jeden vůdce pro své 
čtyři. Navíc jsme doufali, že se časem vykrystalizuje skupinka, 
která převezme přípravu dalších akcí do vlastních rukou.

Přitom jsme zjistili, že o roveringu mluvíme, chceme jej dělat, 
ale nikdo vlastně neví, co to rovering je, co se za tím slovem skrý
vá. Nakonec jsme se shodli na těchto bodech:
1. Poznat sám sebe.
2. Zdokonalit sebe sama -  fyzicky i duševně.
3. Služba -  činnost pro oddíl a okolí.

Pro začátek jsme si vytyčili pouze dva cíle, které jsme chtěli do
sáhnout: Udržet starší členy v oddíle. Umožnit jim seberealizaci.

Prostředkem k těmto cílům měl být bohatý, zajímavý, náročný 
a hodnotný program; organizačně schopné vedení, vůdčí osobnost.

Největším problémem bylo najít někoho, kdo si vezme tento 
program za svůj, bude činnost koordinovat, věnuje tomu další čas. 
Bohužel se mezi námi nikdo takový nenašel. Schopní a ochotní 
lidé byl už vytíženi běžnými oddílovými starostmi a svěřit tuto 
práci někomu z bratří důchodového věku se nám nezdálo vhodné.

První akci jsme nazvali Čaj o páté. Každý rover dostal „zvaza- 
dlo“, takže se mohl rozhodnout, zda přijde, nebo ne. Program jsme 
připravili tak, abychom budoucí rovery přitáhli, zaujali, chytili 
na vějičku. Řekli jsme si, že náročnější prvky budeme zařazovat

24



postupně, při dalších společných podnicích vsetínských roverů. 
Plán prvního Čaje o páté měl tyto body:

1. Navaříme kotel bylinkového čaje, přineseme kytaru.
2. 10 minut před pátou začneme hrát na kytaru a zpívat, aby 
se příchozí mohli postupně zapojit.
3. Chvíli po 17. hodině se navzájem představíme. Pak bude 
na pořadu „Seznamovací plácaná“ -  ale na jména a přezdívky pří
tomných.
4. Šňůra z šatů. Hříčkou se rozdělíme na skupiny. Ty pak budou 
soutěžit, která naváže nej delší šňůru z postrádátelných částí svých 
oděvů.
5. Trofeje -  recesní hra, při které se odpovídá na vylosované otáz
ky.
6. Diapozitivy -  inspirace k činnosti.
7. Propagace akce „Desant Kwai“.
8. Deset minut čtení z vodáckého průvodce pro Ofélii.
9. Černá hodinka -  kytara, zážitky z táborů (při svíčkách).

Další Čaje se konaly v podobném duchu. Do programu jsme
přidali „Křeslo pro hosta“ -  povídání o józe. Už při druhé akci 
vyšel z řad roverů podnět, abychom se naučili country tance. Proč 
ne? Uděláme tedy Country čaj. Ve stylovém oblečení a se vším, co 
k tomu patří. Pro podzimní večery jako dělané.

Kromě těchto setkání v klubovně jsme uspořádali jednodenní 
akci (roveři byli ve svých oddílech značně vytíženi, takže 
k dvoudennímu podniku jsme přistoupili později).

Desant Kwai
Do přistaveného mikrobusu nastoupily tříčlenné smíšené hlíd

ky se zavázanýma očima. Každý z trojický měl na sobě upevněno 
jiné dvoumístné startovní číslo. Řidič nás odvezl 10 km za město 
(každého stála tato akce 13 Kč) a každou trojici vysadil na jiném 
místě. Před výsadkem dostaly mapu s vyznačenými místy, který
mi musí projít (tam byli skryti organizátoři a kontrolovali, kdo
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prošel). Byl tam i označený „most přes řeku Kwai“ (viděli jste ten 
film nebo četli tu knihu?), ten bylo třeba zničit.

Trojice měly každou půlhodinu zakreslovat do mapy svůj po
hyb. Cestou se řídily heslem „vidět a nebýt viděn“. Kdo spatřil 
cizí desant, zakreslil to do mapy a připojil na zvláštní lístek časo
vý údaj a zjištěná čísla protivníků.

Na mostě se pohybovala hlídka, která vyřazovala útočící de- 
santy tím, že vyvolala jejich čísla.

Hru jsme vyhodnotili v klubově -  tam program pokračoval čer
nou hodinkou se zpíváním.

Roverská činnost v takové podobě je však naprosto nedostaču
jící. Jestliže po dnešních roverech budu chtít, aby za pár let vedli 
sami oddíl, nemohu obejít individuální přístup a dobrou činnost 
roverské družiny při oddílu (záměrně používám název družina, ne 
kmen).

V našem oddíle bylo po táboře devět členů, kteří už studovali 
nebo právě začali studovat na středních školách a učilištích. Již 
zde jsem poznal, jak se ty dvě skupiny od sebe liší. Chlapci 
ze středních škol jsou ochotni i schopni nadále pracovat 
se skautskými družinami, protože chápou potřeby oddílu a dokáží 
trochu lépe využívat čas. Dá se s nimi diskutovat o vážných vě
cech. Nad svou prací více přemýšlejí. Chlapci z učilišť jsou spon
tánnější a lze je lépe získat pro akce tvrdšího typu.

Vynořil se první problém. Kdo naše rovery povede? Když jim 
dám do ruky nějakou příručku a řeknu jim „Sám řiď svůj člun“, 
povede to zákonitě k rychlému krachu, protože v jejich středu není 
vůdčí typ, nedomluví se ani na vhodném kandidátovi pro rádcov- 
skou funkci v roverské družině. Budu-li chtít vést rovery sám, ne
stačím přitom vést i oddíl (zatím tam nemám zástupce, jen občas 
zaskočí kamarád). Má smysl tedy roverskou družinu vůbec zaklá
dat? Má! Protože vytvořením dobře fungující roverské družiny si 
do budoucna zajistím z jejich středu zástupce a později i vůdce 
oddílu.
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Řekl jsem tedy roverům na jedné oddílové radě, co je zapotřebí 
pro začátek. Měli by se domluvit, kdy se budou scházet a kdo 
z jejich středu se ujme rádcovské role. Nestanovil jsem ani datum, 
dokdy se mají dohodnout, ani jsem neurčil, kdo by se o to měl 
postarat. Výsledek? Ani po měsíci mi nikdo z roverů nebyl scho
pen dát jakékoli informace o dni, kdy se budou scházet, natož o tom, 
kdo bude rádcem.

Že by byli tak neschopní -  nebo snad nemají zájem?
Ti nej schopnější z nich už vedou družiny, ostatní se začali vě

novat karate a mají dost náročný tréninkový plán. Ptám se chlap
ců: „Máte vůbec zájem o činnost, kterou jsem vám nastínil?“ 

Davová psychóza: „Ano!“
Zkouším to tedy jinak. Každý rover dostal zalepenou obálku, 

kterou směl otevřít až doma, když měl klid a čas na přemýšlení. 
Kdo chtěl, mohl mi vhodit do schránky odpověď. V obálce byl 
tento text: „Dostal jsi do ruky několik otázek, na které bys měl 
sám v klidu odpovědět podle svého mínění. Nikdo tě přitom ne
bude rušit, můžeš si tedy dobře promyslet odpovědi -  napiš je 
na volné místo za otázkami.
1. Chceš i nadále pracovat v oddíle? (Jak?)
2. Máš zájem o účast na speciálním roverském programu?
3. Chceš pracovat v roverské družině?
4. Máš svou vlastní představu, jak můžeš činnost této skupiny 
obohatit?
5. Máš zájem na sffolupráci s rovery z jiných oddílů?
6. Zdá se ti nynější činnost roverů dostatečná? Co bys do činnosti 
zařadil?
7. Jsi ochoten obětovat roverské činnosti čas? Kolik hodin týdně, 
za měsíc? Jsi-li ochoten čas obětovat, uveď, kdy by ti vyhovovaly 
roverské družinovky.
8. Cítíš se být skautem?
9. Vadí ti tento dotazník? Myslíš, že má smysl pokračovat 
v takových dotaznících i v budoucnosti?“
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Pod těmito otázkami byla čárkovaná linie a slova: Zde odstřih
ni a pokud se ztotožňuješ s napsanými slovy, nalep si je do svého 
skautského deníku: JSEM ROVER A CHCI BÝT ROVER!

Z rozdaných obálek se jich sešla polovina. Odpovědi byly zají
mavé, takže jsem se rozhodl v dotaznících pokračovat. (Ne že bych 
nebyl zklamán tím, že odpověděla pouhá polovina dotázaných, 
ale z oddílu jsem tak vytrénovaný, že mě to nemohlo odradit. Bylo 
přece řečeno, že je to dobrovolné.)

Řekli jsme si s oddílovým rádcem, že má smysl obětovat čas 
víkendovým akcím i pro dva tři opravdové zájemce. Až s nimi 
začneme a bude se něco opravdu dít, přidají se i ostatní. V té chví
li nám bylo jasné, že víkendové akce budou asi stěžejní částí ro- 
verského programu.

Činnost roverů tedy začíná, každých 14 dní se scházíme u nás 
doma (moje žena má v té době odpolední směnu). Kdo chce, může 
donést svou oblíbenou kazetu nebo desku, kterou si pustíme.

Sestavili jsme plán akcí. Jednak výpravy zaměřené na speleo- 
logii, horolezectví, a taky akce pro oddíl (připravíme pro všechny 
oddíly hru ve městě -  „Hon na Širokka“). Na těchto sezeních zho
tovujeme úvazky pro horolezecký a jeskyňářský výcvik. Jeden stří
há, další opaluje, třetí špendlí... Přišli i ti, kteří „zapomněli“ vrátit 
obálku, protože se „něco začalo dít“. I pro mne to znamená jistou 
výhodu, mohu podle naléhavosti situace poprosit o pomoc 
s přípravou hry na oddílovku nebo výpravu.

Roverská činnost se rozbíhá, snažím se, aby si chlapci sami 
rozdělili co nejvíc práce a úkolů mezi sebou. Je to třetí pokus 
v dvanáctileté historii našeho oddílu vytvořit fungující roverskou 
družinu. První pokus skončil nezdarem, protože se roveři od oddílu 
odtáhli, svou roli tam sehrál i generační problém. Druhý pokus 
zkrachoval z podobných příčin, ale také z důvodů „ideových“. Obě 
skupinky dnes fungují samostatně i nadále, s naším oddílem spo
lupracují, ale „není to ono“, není to rovering.

Věřím, že tentokrát to vyjde. Věcí, s nimiž je třeba se vypořádat,
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je mnoho (nevím, jakje to jinde, ale někteří z těch starších jako by 
se začali stydět za to, že jsou skauti, ostýchají se nosit na veřejnosti 
kroj). Ale věřím, že všechny překážky překonáme.

Dazul
Dovětek po letech: Dnes je ve Vsetíně vynikající roverský kmen, 

kterým prošly desítky chlapců a děvčat, mladých mužů a žen.

Kmen roverů a rangers Wilwarin v Jindřichově Hradci
Deset otázek pro vůdce

1. Jak jste se dali dohromady?
První náznaky roverské činnosti se začaly u nás ve středisku 

projevovat někdy začátkem roku 1993. V té době zde již byla zhru
ba desítka dospívajících rádců nebo mladých zástupců vůdců, kte
ří chtěli dělat něco navíc. Začali jsme jezdit na roverské akce 
po republice,např. na setkání „Hobit“ na hradě Helfstýně, 
na seminář do Prahy apod. Také jsme začali rozšiřovat své skaut
ské známosti po republice, setkávali se s R+R z jiných měst. Po
stupně nás přibývalo, zapojili se i mladší roveři a rangers a pomalu 
se náš program začal strukturovat a zkvalitňovat. Přesto jsme v té 
době nefungovali jako kmen-neměli jsme pravidelné akce, schůz
ky ani jméno a vlastně ani ponětí, jak by takový kmen měl vypa
dat. Přesto k tomu vývoj pomalu, ale jistě spěl, a tak jsme následu
jícího roku na setkání „Pán prstenů“ na Helfstýně oficiálně kmen 
založili. Bylo to 11. června 1994. Helfstýn a hra podle tolkienov- 
ských příběhů nás v samém počátku inspirovaly natolik, že jsme 
zvolili jméno právě podle jednoho z tvorů tolkienovského světa. 
Jméno Wilwarin znamená v řeči Elfů motýl a podle pověsti uzná
vali Elfové motýly za tak krásná stvoření, že je na věčnou památ
ku vsadili i do hvězdné oblohy v podobě souhvězdí Cassiopeia. 
Z této legendy tedy vyplynula kmenová symbolika -  motýl a také 
souhvězdí Cassiopeia.

Začátky kmene nebyly jednoduché. Z jedné strany jsme čelili 
do určité míry nepochopení střediska a jednotlivých oddílů. Či
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novníci měli představu, že roverský kmen by měl fungovat pouze 
jako jakési shromaždiště aktivních pracovních sil pro přípravu 
všemožných střediskových akcí. My jsme chápali naše poslání 
ovšem nejen v tom, ale navíc ještě v odreagování od oddílových 
povinností, které nás do určité míry zatěžovaly a nedávaly nám 
možnost dále se rozvíjet. A hlavně -  dále si hrát a zkoušet, co 
v nás je. Na druhé straně jsme zápasili i sami se sebou, neboť nám 
nebylo úplně jasné, co všechno dělat. Neměli jsme z čeho čerpat, 
literatura k tomuto nebyla, zkušenosti fungujícího kmene v našem 
okolí také ne, a proto jsme se snažili využívat zkušeností získa
ných na různých R+R setkáních a posléze i v lesních kursech. To, 
jakou podobu má kmen nyní, je zkušenost necelých pěti let, kte
rou jsme se jen pokusili převést do reality.

Při pohledu do minulosti je zřejmé, že velký podíl na úspěšném 
rozjezdu kmene měli především jeho samotní členové, kteří svým 
nadšením podrželi nadějnou myšlenku při životě. Začátky nebyly 
lehké, ale dokázali jsme z každého mála vytěžit co možná nejvíce.

2. Jak jste založili RS kmen a na co se nesmí zapomenout?
Při zakládání kmene si musí někdo (nebo všichni) položit otáz

ku: „Proč vlastně chci právě toto dělat?“. Odpovědí může být mno
ho -  chci se rozvíjet, pořádat akce pro středisko, jezdit na daleké 
expedice, poznávat nové lidi, poznat nový rozměr skautingu, chci 
vytvořit kmen, protože je to dnes móda. Nebo to všechno dohro
mady. Pokud najdu rozumný důvod, proč zakládat kmen, a mám 
partu ochotných lidí, kteří do toho se mnou půjdou, pak zbývá již 
jen začít s nějakou činností. Nemyslím, že by kmen musel mít hned 
od samého začátku přesně definovaného vůdce, jméno a strukturu, 
ale v první řadě by si měl vyzkoušet, zda to, co zamýšlí dělat, sku
tečně dokáže a jestli to všechny členy kmene dostatečně uspoko
juje. To ostatní přijde pochopitelně záhy. Jinak ale symbolika 
a určitý řád jsou samozřejmě důležité -  kmen není parta kráčící 
odnikud nikam, ale skupina jdoucí za vyšším cílem.
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Důležité aleje, hned na začátku říci, pro koho je kmen určen -  
zda pro chlapce, nebo pro dívky, popř. zda má být koedukovaný. 
Je potřeba vyřešit otázku věku: Přijímat členy po dovršení 15 let, 
nebo až později, mohou být roveři či rangers v kmeni jen omeze
nou dobu, např. do 18 let, nebo neomezeně, tedy dokud jim má co 
nabídnout. To jsou závažné věci, od kterých se později odvíjí i celý 
program a zaměření kmene.

Přestože jsem napsal, že kmen nemusí mít na začátku přímo 
definovaného vůdce, časem se stane asi důležitým článkem v celém 
řetězu. Všude se obvykle najde nějaký člověk, který je aktivní 
a organizačně schopný, popř. má i jiné skvělé vlastnosti, díky nimž 
jsou ostatní ochotni ho následovat.

3. Jakým způsobem řídíte a plánujete činnost?
Původně jsme moc předem neplánovali, akcí nebylo tolik a s tím 

tedy nepřicházela potřeba všechno nějak koordinovat. V současnosti 
je to záležitost naprosto nezbytná. Rámcově plánujeme naše akce 
vždy na začátku školního roku, při víkendovém setkání členů kme
ne. Na naší základně je to skutečně setkání, protože je nás takřka 
50. Zde vzniká rámcová kostra programu na celý rok -  zapíšeme 
nejdůležitější tradiční a větší akce, nápady od všech přítomných, 
popř. určíme, kdo bude za konání čeho zodpovědný. V průběhu 
roku se pochopitelně ještě vyskytne mnoho dalších neplánovaných 
činností, které potom dolaďujeme až přímo na našich kmenových 
schůzkách. »Rr

Schůzky dopředu neplánujeme, ale snažíme se mezi nimi dodr
žet čtrnáctidenní odstup. Jsou obvykle v sobotu večer. Zpravidla 
totiž zaberou tři až čtyři hodiny.

O program schůzek se stará většinou vůdce, kmenová rada nebo 
pověřený člen kmene. Stejně tak i velkou část ostatních akcí zajiš
ťují lidé z kmenové rady nebo vůdce. Ostatní akce mají svého „po- 
věřence“, který sestaví svůj vlastní přípravný tým a všechno pro
vede od A až do Z.
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Je to pochopitelně náročné na informovanost, ale snažíme se vše 
potřebné sdělovat na vývěsce před klubovnou i na kmenové ná
stěnce uvnitř, lidé mají možnost zapisovat se na vyhlášené akce 
apod. Máme výhodu malého města, neboť se setkáváme i mimo 
oficiální kmenové akce poměrně často, dalo by se říci, že prakticky 
každý den. Je to ale asi i důsledek poměrně dobrého společenství, 
které se nám podařilo vytvořit.

4. Jste registrovaný kmen, nebo fungujete volně?
Až do letošního roku jsme fungovali jako volný kmen, kdy každý 

člen byl registrovaný u svého mateřského oddílu. Na registraci 
nebylo nikdy dost lidí, a proto se vždy našel oddíl, který těchto 
několik málo lidí zaregistroval. V současnosti se již situace trochu 
změnila, v kmeni je více těchto volných roverů a rangers, proto 
se registrujeme jako řádný roverský kmen. Budeme tedy fungovat 
jako řádný kmen, ale zároveň budeme mít převážnou většinu čle
nů registrovaných u jejich oddílů.

Jako neregistrovaný kmen jsme měli problémy zejména 
na začátku, kdy nás středisko nechtělo akceptovat jako oddíl, ale 
pouze jakýsi spolek s nevalnými úkoly.

5. Jaké máte tradice?
Jsme poměrně mladý kmen, a tak těch tradic není tolik. Jistě 

můžeme za tradici považovat náš znak, jméno, kmenová trika 
a šátek (modrý batikovaný, který neužíváme ke kroji). Tradicí 
se také stalo vydávání našich drobných publikací, které rozšiřuje
me při setkáních mezi jiné R+R.

Tradiční se staly také jisté akce, které pořádáme nebo se jich 
účastníme -  např. kmenové Vánoce a silvestr, Den dětí v J. Hrad
ci, Boj o Vítkův hrádek, dárcovství krve - Akce upír, prosincový 
seminář v Praze atd.

Je možná škoda, že jsme doposud nevytvořili pevnější přijímací 
ceremoniál nebo nějaké další podmínky pro přijetí do kmene, ne
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máme ani své vlastní zkoušky a jiné rituály. V nejbližší době se to 
asi změní, protože sami členové kmene již po tom začínají volat.

6. Jak přijímáte nové členy?
Již jsem popsal, že nemáme žádný přijímací rituál (i když po

kus tu byl, ale neudržel se). Máme dobrovolné členství, naším čle
nem se může stát každý, kdo v roce vstupu dovrší 15. rok věku a je 
registrovaný v Junáku. Máme pochopitelně i výjimky -  přijali jsme 
i mladšího, ale to byl člověk obzvláště schopný. Můžeme také při
jmout za určitých okolností člověka neregistrovaného v Junáku, 
což se nyní stalo a je to zajímavá zkušenost. Myslíme si totiž, 
že člověk, který vstoupí do Junáka v době dospívání, potřebuje 
mnohem více času, aby se ztotožnil se zásadami skautingu a byl 
ochoten přijmout určité morální závazky, které plynou ze slibu. 
Proto nikoho nenutíme k okamžité registraci, ale postupujeme 
pomalu a podle individuálních potřeb.

Je možné, že má náš kmen tolik členů, protože chybějí přijíma
cí zkoušky, ale na druhou stranu se nám díky tomu podařilo udržet 
převážnou většinu dospívajících skautů a skautek v hnutí.

7. Jaké máte problémy a jak je řešíte?
Jako každá družina, oddíl či středisko i my máme své problé

my. Některé pramení z toho, že je nás takřka 50, nejsme tedy malá 
kompaktní skupinka, ale díky četnosti našich podniků se dobře 
všichni známe a jsme schopni pořádat akce, které vyžadují mnoho 
pracovních sil.

Všední problémy kmene řešíme obvykle na schůzkách podle 
potřeby. Většinou to není nic závažného, spíše jsou to drobnosti -  
někdo něco neudělal, nedodal, organizace toho či onoho vázne 
apod.

Větších problémů jsme zatím neměli mnoho, ty osobní se řeší 
většinou ve skupince lidí, kterých se to týká, popř. jen mezi čtyř
ma očima.
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Tak trochu problémem se u nás stal v současnosti vztah mezi 
mladšími a staršími členy kmene. Je pochopitelné, že zakládající 
členové kmene vytvořili svoji vlastní partu, více se znají a také si 
více rozumí. Ti mladší jsou na tom podobně, jejich zájmy se tolik 
neliší, často jsou to spolužáci, někdy vytvořili i dvojice. Mezi tě
mito skupinami vznikl nyní rozpor, když se starší rozhodli vytvo
řit oldskautský klub a z kmene odejít. Mladší to chápali jako po
kus o rozdělení kmene, o výraznější oddělení starších a mladších, 
a byli tím zklamáni. Nechápali, že starším lidem již kmen nemá 
téměř co nabídnout a program je určen převážně pro ty mladší, 
kteří ho ještě neprožili. A přitom starší chtěli opět trochu popojít 
na skautské stezce, získat novou inspiraci a zkušenosti. Nakonec 
se podařilo dojít k jakémusi kompromisu -  oldskautský klub 
se nevytvořil, ale vznikl „Spolek“, který sdružuje starší odrostlé 
R+R a vůdce ze střediska, kteří se také chtějí na jeho činnosti po
dílet. Tento „Spolek“ nemá strukturu oddílu ani klubu či kmene, 
je jen volným sdružením několika lidí. Většina starších členů tak 
zůstala i nadále v kmeni, i když někteří své aktivity již pochopitel
ně omezují z různých důvodů, jako je škola, zaměstnání, rodina 
apod.

Již od počátku máme tak trochu problém s klubovnou, protože 
těch není ani v J. Hradci dostatek. Proto hostujeme v klubovně 5. 
dívčího a 3. chlapeckého oddílu. Je dobrá, velká, ale není zkrátka 
naše a nemůžeme si moc vymýšlet. Nyní se zdá, že se situace tro
chu změní a snad získáme klubovnu po zaniklém oddílu. Je sice 
menší, ale konečně by byla jen naše. Aktivity kmene jsou tak čas
té, že již nyní máme problém zajistit si volnou klubovnu vždy, 
když potřebujeme.

8. Jakou máte strukturu kmene?
Všichni jsme registrovaní v jednom středisku -  „Zlatá růže“ 

v Jindřichově Hradci. Jiné tady ani nemáme. Středisko má všeho 
všudy něco málo přes 300 členů, z toho 47 členů tvoří RK Wilwa-
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rin. Nelze říci, že bychom byli všichni přímo z J. Hradce, je tu 
i několik lidí z okolních blízkých obcí, Otína, Deštné, Děbolína, 
Příbrazi atd.

Jsme koedukovaný kmen -  zhruba polovinu tvoří chlapci, po
lovinu dívky.

Věkové rozpětí -  15-23 let; převážná většina členů je ve věku 
17-18 let. Dolní hranice pro přijetí je pevně stanovena, horní neo
mezujeme.

V čele kmene stojí vůdce a kmenová rada, která je tvořena pěti 
volenými členy kmene (vždy na 1 rok). Rozložení dívek a chlapců 
v kmenové radě je voleno záměrně tak, aby i s vůdcem kmene byl 
stejný počet chlapců i dívek. V současnosti je  vůdce muž, 
v kmenové radě jsou 3 dívky a 2 chlapci.

9. Máte nějaké stanovy?
Máme. Jsou prastaré, zasloužily by v mnohém změnu. Vznikly 

původně na obranu proti útokům střediska na naší samostatnost, 
a také aby bylo někde definováno, jaký máme cíl a program. 
Ve stanovách se kromě toho uvádí, kdo může být členem, kdo 
může být zvolen jako vůdce kmene, jak je to s hospodařením kmene 
atd. Naše stanovy mají kromě několika odstavců spíše obecný cha
rakter, další pravidla kmene do nich již nezapisujeme, stávají 
se tradicí již samotným užíváním. Tím ale neříkám, že v nejbližší 
době možná nevznikne opravené znění našich stanov, kde bude 
doplněno vše potřebné.

Myslím si, že stanovy jsou důležité u kmenů, které mají složitá 
vnitřní pravidla, rituály a zkoušky, a také u začínajících kmenů, kte
ré si tak alespoň definují své poslání a způsob, jak ho naplňovat.

10. Vydáváte nějaké tiskoviny?
Máme docela bohatou publikační činnost. Pravidelně vydává

me během roku zhruba 5 (i více) publikací nejrůznějšího obsahu. 
Většina z nich tvoří číslovanou edici, ale některé také vyšly mimo
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ni. Ve svých publikacích uveřejňujeme např. dobré práce svých čle
nů, úvahy, vzpomínky, básně, cestopisy i „vědecké studie“ na různá 
témata. Několikrát jsme vydali přepsané přednášky z prosincového 
semináře v Praze. Jednou jsme dokonce vytiskli omalovánky pro 
postižené děti z Ústavu sociální péče v Lásenici atd.

Některé z našich publikací:
Drogová závislost, Seminář pro rovery a rangers 1995, Zpěv

ník, Skauting pro postižené, Genealogie Iulii Claudii gens, Můj 
malý časopis, Priority roverského programu, Úvahy o dnešním 
světě, Myšlenky pro R+R, Ty a droga, Střípky Kmene Wilwarin, 
Stopy z cest, Pár myšlenek na začátku léta.

Pravidelný časopis nevydáváme, podle potřeby se snažíme co 
nejvíce přispívat do střediskového měsíčníku „Zpravodaj Zlaté růže“.

Lišák

Sperho
Přítel Leoš-Polda Kukačka, můj dobrý spiritus agens - duch 

nabádající k činnosti - projevil přání, abych napsal o SPERHO, 
roverském projektu, který vznikl skoro před čtvrt stoletím, 
v dobách, kdy byl skauting u nás zakázaný a cesty do zahraničí 
silně omezovány. Přání dobrého přítele je nutno ctít, i když nevím, 
koho mohou zajímat osudy několika desítek lidí, kteří začali pod
nikat společné výpravy do Rumunska. Možná o takové líčení po
žádal proto, že tuší, že jsme po té nádherné zemi chodívali lehce 
a svobodně. V tom se nemýlí: chodili jsme opravdu volně, někdy 
až příliš, všechno ale nakonec vždycky dopadlo dobře.

SPERHO -  měl bych to snad rafinovaně prozradit až na konci, 
ale udělám to rovnou -  byla Společnost Pro Exploataci Rumun
ských Horských Oblastí. Krásný a žertovný název (slovo exploa- 
tace je míněno bezpochyby duchovně), dodnes mě mrzí, že jsem 
na něj nepřipadl já, ale Miloš Zapletal, který sám s námi nikdy 
v Rumunsku nebyl, ale jemuž jsem kdysi pomáhal vést v Liberci 
skautský oddíl, maskovaný v době komunistické diktatury firmou
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TOM. I poslední tábor, který náš oddíl pořádal na Černém Váhu 
v roce 1970, před třetí likvidací skautské organizace, byl podivu
hodný. V táborové kronice po něm zůstalo primitivní čtyřverší 
v rýmu střídavém:

Byl to krásnej tábor: 
kolem stanů hustej les, 
na stožáru prápor, 
v bílý kytce černej pes.

Na našich skautských táborech, které trvaly celý měsíc, jsem 
se také naučil bez protestu jíst neuvěřitelná jídla -  výtvory dva
náctiletých chlapců -  nejlepší příprava na pozdější rumunské ces
ty. Já jsem je naopak učil (dávno před horolezcem Messnerem) 
jíst česnek (říkali jsme později tomuto antibiotiku sperhocilin) -  
druhou nezbytnou věc pro rumunské putování. Rumunský název 
této veledůležité rostliny se stal i pozdějším pokřikem SPERHO: 
Ustu-roi, ustu-roi, roi, roi!

Potud prehistorie.
Chlapci pak poporostli, stejně tak i dívky z libereckých skaut

ských oddílů. Napřed jsme jezdili na puťáky na Slovensko, potom 
jsem jim dal přečíst báseň z Krysaře Viktora Dýka o sedmihradské 
zemi: od té doby jsme začali jezdit -  již jako SPERHO -  
do Rumunska. Bral jsem s sebou kolem dvanácti lidí v roverském 
věku: ti patnáctiletí a o rok dva starší byli většinou vytrvalejší 
a zpočátku i nadšenější než ti ještě starší -  osmnácti či dvacetiletí, 
ale zase je dřív trmácení po horách přestávalo bavit -  těšili se už 
na jídlo pod horami.

Program letních třítýdenních cest jsem nekompromisně určo
val já: po vzoru Saint Exupéryho Citadely jsem se domníval, že co 
je dobré pro vladaře, je dobré i pro lid. Vybíral jsem ostatně pečli
vě a tiše po zbývajících devětačtyřicet týdnů roku. S odpornou 
systematičností jsem  začal shromažďovat mapy a knihy
o Rumunsku. Obstaral jsem si adresy všech rumunských naklada
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telství, rozeslal jim poštou nacyklostylované nabubřele pokorné 
supliky a během času jsem tak získal hodně knížek. Ale ještě víc 
jsem jich nezískal, tak už to v Rumunsku chodí. Dodnes mám tuč
nou kartotéku knižních titulů i všechna čísla průvodců Muntii 
Nostri, desítky kopií map: uvádím to jen proto, aby bylo zřejmo, 
že po této stránce se lidu pod vladařem nedařilo zle. Každé léto 
jsme prošli několik pohoří, geologických či botanických zajíma
vostí, rezervací, klášterů. Před odjezdem jsme si na ruksaky našili 
vlastnoruční odznaky tohoroční cesty, ale během příštího podzi
mu, zimy a jara se zase většina nášivek odpárala, protože od září 
do června jsme vláčeli kletry i po jiných drsných místech: soutěs- 
kami Křinice v Českém Švýcarsku, kamennými moři za kamzíky 
Lužických hor, po ledovcových stavech polských Krkonoš. Rýžo
vali jsme granátky pod Kumburkem a safíry z Jizerky. Na Jizerku 
jsme také jezdili lyžovat. V sobotu z Liberce tam, v neděli zpátky
-  lesy v Jizerských horách byly tehdy zelenější než dnes.

Myslím ale, že Leoš Kukačka stál spíš o sdělení zásad, podle 
kterých SPERHO chodilo po rumunských horách. Asi ho zklamu, 
i tady se přidržuji myšlenky jiného ušlechtilého Francouze, že totiž 
svoje zásady si má člověk šetřit jen pro zásadní, mezní případy. 
„Na ostatní postačí trochu milosrdenství,“ tak končí ta krásná myš
lenka. Snažili jsme se tedy být milosrdní k rumunské přírodě 
i rumunským horám. Neodešli jsme od ohniště, aniž bychom ho 
zakryli. Nikdo z nás neodhodil papír ani plechovku -  zůstávalo 
po nás čisto i v nejpustších krajích. Pokud jsme si v lesích pod 
sebe nalámali na noc haluze, ráno jsme je uklidili. Nezabíjeli jsme 
zvířata, prosazoval jsem (ne vždy s úspěchem) spíš odhánění než 
rozmačkávání much a komárů. To všechno je jen primitivní, ele
mentární a samozřejmé milosrdenství, které dobře znají všichni 
skauti.

Zpočátku měli někteří z městských sperhochlapečků tendenci 
ohrnovat nos nad chudobou pastýřů a nad salašemi, které 
se pronikavě lišily od komfortních králíkáren libereckých panelá
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kových sídlišť, v nichž byli zvyklí lenivě živořit oni. S tím jsme 
rázně skoncovali: brzy nahlédli, že jejich schopnosti jsou podstat
ně nižší než obyvatelů salaší, a kdyby byli odkázáni sami na sebe, 
byli by na tom o hodně hůř než poslední valašský pastevec. Také 
zpěvy pastýřů a zvuky jejich fujar se svou čistotou a krásou lišily 
od ryčení, na které někteří z nás byli zvyklí ze svých nezaslouže
ných magnetofonů a hifi věží. I zde bylo nutno zpočátku poopravit 
hierarchii hodnot a pošpinit a zesměšnit pasivní přijímání komerční 
pseudohudby.

Před prvními cestami do Rumunska jsme také chodívali během 
roku asi dvakrát týdně běhat, někdy jsme vysupěli z Liberce 
až do Rudolfova, většinou jsme ale běhali 5-10 km po níže polo
žených lesních cestách a průsecích. Také jsem chtěl, aby se všichni 
naučili trochu rumunský (předepsaná plusquamperfekta nepravi
delných sloves ale nezvládl nikdo), protože není trapnější pohled 
nad pozorování tlusté, rozcapené české turistky, která se hlasitě, 
kdákavě česky dožaduje v obchodech obsluhy a je dotčena, že jí 
plaché, mladé rumunské prodavačky nerozumí.

Do Rumunska jsme jezdili vlakem. Zpáteční lístek jsme si ku
povali až v Rumunsku podle toho, kde jsme skončili svobodné 
putování. Dodnes si pamatuji cestovní „agentie“ v mnoha rumun
ských městech, protože v té zemi se jízdenky do ciziny neprodá
vají na nádraží, ale pokud možno daleko od něho. Bez rumunštiny 
jde nákup ztuha. Po Rumunsku jsme jezdili i autostopem -  úzkost 
vladařova, dojedou-li všichni na určené místo. Teprve po letech 
se dva chlapci přiznali k havárii v Sedmihradech.

Na prvních cestách jsme vařili po dvojicích, ale nebylo to ono 
-v íc  zdržování, závisti, víc ohnišť k zahrabávání. Začali jsme tedy 
vařit po šesticích a na jednom ohni: každý měl povinnost připravit 
jednu snídani a jednu večeři pro šest lidí. To vydrželo skoro na týden 
putování. Dvě šestice měly celkem tři kotlíky -  čaj se vařil společ
ně. Každý měl i hobopikslu -  konzervu s drátěným ouškem 
na drobné vaření, jídlo, pití. Strava (na první polovinu dovezená
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z Čech) bývala někdy lepší, jindy horší a vyvrcholilo to „kapacín- 
skými koulemi“, pokrmem, který jsem jedl už jen já sám a jeden 
z pastýřových psů. Polévky a pudingy jako hlavní jídlo jsem netr
pěl: málo vydatné. Nudle, vločky, rýže, to náš živilo, k tomu ně
kdy masová konzerva nebo sušené mléko. V poledne každý jedl 
nebo nejedl ze svého. Když se ruksaky vyprázdnily (s krosnami 
jsme nejezdili), sešli jsme z hor a nakoupili (někdy ale nenakoupi
li) další potraviny. V krámech, na trhu. Dřív to bývalo snadné, kaš- 
kaval, slanina, chleba, rajčata, rybičky byly hojné, lepší a lacinější 
než u nás -  vydrželi jsme s tím do konce putování. Jednoho léta 
jsme ale přijeli a -  šmytec. Jedli jsme pak týden preclíky, preclíko
vou polévku a předražený tvaroh z trhu.

Stany jsme nenosili (kromě cesty na Fagaraš), jen přístřešky -  
plachtičky asi 2x2 metry, které se po dvou stříškovitě spojily a pod 
nimiž spali tři lidé. Dva nesli po přístřešku, třetí měl kotlík. V hotelu 
či za peníze jsme v Rumunsku nespali nikdy. Noclehy ve městech 
bývaly trýznivé. Za tmy jsme se vplížili na cizí pozemky, v Brašově 
do ovocného sadu, v Kluži za plot botanické zahrady, v Oradei 
na hřbitov, v Temešváru do výkopu novostavby, a za vytí psů do
čkali jitra.

Na cesty jsme v lichých letech nosili kytaru: vždycky rok trva
lo, než jsm e zapomněli, jak byla nepohodlná, zachycovala 
se o stromy, a jak málo a unaveně jsme na ni vlastně hráli.

Občas jsem před cestou poručil roverům, aby si připravili ja
koukoli přednášku, povídání či vyprávění -  to pro sudé, nekytaro- 
vé roky. Některé z těch večerů byly příjemné, obzvlášť když bylo 
pěkné počasí. V mokrých šatech a při skomírajícím ohni se hůře 
vypráví a ještě hůř poslouchá.

Za ty dlouhé týdny vlastně nikdo ani pořádně neonemocněl. 
Snad jednou nebo dvakrát, když kdosi z furiantství pil vodu přímo 
z řeky Nery nebo z ovčích ples Paringu. Pak to šlo dva dny horem 
dolem, než stačil sperhocilin zjednat nápravu. Daleko od nás byli 
odporní čeští hygienici (a zejména okresní hygienicky), kteří u nás
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zakazují (ti lepší asi proti svému svědomí a zdravému rozumu a jen 
z pustého alibismu) na táborech se mýt v potoku, vadí jim mra
venci ve stanech a z každého jídlo chtějí mít usypáno do pytlíčku. 
Zůstali jsme tedy zdrávi.

A to je historie SPERHO.
Pak přišly sperhopromoce, sperhosvatby, sperhoděti -  zvykl 

jsem si zase jezdit sám, všechno krásně a hedvábně dopadlo. 
Z Rumunska dostávám letní pozdravy od těch, kteří už tam sami 
vodí mladší, stejně dychtivé. Myslím, že nikdo z nich se nestal 
alkoholikem ani nekouří, a pokud, pak jen málokdo a stydí se za to; 
papíry a konzervy si zvykli neodhazovat. Komáry asi zabíjejí, ale 
jen z nutnosti. Někteří z nich píšou i z větší dálky, z Kanady, Ja
ponska, ano i z Havaje!

Léčím klouby a není mi zle, ale když jsem nedávno osaměle 
čistil pod albánskou hranicí okolí Saviny vody -  nejkrásnější kra
sové vyvěračky pohoří Prokletije, nebo když jsem před několika 
lety chodil sám tři týdny mezi Kaspickým mořem a Kavkazem 
a stoupal nakonec nekonečným prázdným údolím Ardonu 
k Mamisonskému sedlu v hlavním kavkazském hřebeni, bylo mi 
přece jen neveselo. A tak jsem zběsilým psům s uřezanýma uši
ma, staletí opuštěným kamenným věžím severní Osetie, travinám 
i vzdáleným ledovcům zpíval šerifův refrén staré krásné písně, 
že bývala Askalóna nejhezčí osadou, kterou jsem znal.

A to je přítomnost SPERHO.
Miloslav Ursuz - což rumunský značí Miloslav Nevrlý

Náš kmen v Táboře
V roce 1994 vedle sebe tábořily dva oddíly, dívčí a chlapecký. 

Snad i proto, že je vedli manželé Alča a Jirka Horálkovi, oba oddí
ly úzce spolupracovaly. Od září pak začal pracovat společný kmen, 
složený ze čtyř roverů (Gorily) a osmi rangers (Sedmikrásky).

První tradicí se stala zářijová výprava. Putujeme tři dny Šumavou.
Další každoroční akcí je vánoční bučinovka. O zimních prázdni
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nách trávíme týden na běžkách v okolí krásné šumavské Bučíny.
Oblíbenou činností -  především našich roverů -  je skálolezec- 

tví. V lomu u Lužnice, ve skalním městě na Choustníku i jinde.
Díky šílenému sportovci Rychlíkovi se u nás ujaly různé zná

mé i nové velké sportovní hry. Kromě volejbalu a softbalu napří
klad frisbee a skalní golf (o nich dále).

Především menším dětem z oddílů je určena podzimní velká 
policejní hra ve městě, spojená s plněním různých úkolů, zaměře
ných na cvičení pozornosti, orientaci v ulicích atp. Hlavní roli tu 
hraje „zloduch“ Lloyd Colbert.

Jarní boj o třešňový květ je spojen s legendou o japonských 
samurajích a má vlčata i světlušky připravit na jejich závod.

Školní rok zakončujeme letní expedicí. O prvních roverských 
prázdninách jsme splouvali Vltavu, druhé a třetí jsme trávili 
ve slovenských horách, na Malé a Velké Fatře a v Roháčích. (Od té 
doby je snem Sedmikrásek expedice do kraje, kde vůbec žádné 
kopce nejsou, nejspíš někam do Polabí.)

V našich řadách panuje zdravé rivalství mezi rangers a rovery. 
Proto si navzájem připravujeme různé „bojovky“ a dokazujeme si 
tím naše „kvality“ -  například skládáme oslavné ódy na organi
zátory hry, předvádíme balkónovou scénu Romea a Julie v podání 
kluk-kluk, vyrábíme „přírodní make-up“, z hlíny vytváříme nové 
věstonické Venuše.

Sedmikrásky se starají o družinu světlušek, ale někdy jim při
tom pomáhají a vyřádí se i roveři.

Na závěr prozradím pravidla našich netradičních her, které jsou 
pro nás už hrami tradičními.

Frisbee je hra s létajícím talířem. Účastní se 2 družstva, hřiš
těm je rovná louka s dvěma brankami. Tyto branky jsou úměrné 
velikosti hřiště -  široké asi 150 cm, vysoké 50 cm. Místo nich 
mohou být dva jehlany ze tří klacků nahoře svázaných.

Cíl hry: dát soupeřům branku. Talíř má prolétnout brankou nebo 
zasáhnout trojnožku.
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Pravidla: Létající talíř se přihrává z ruky do ruky -  kdo chytí, 
musí zůstat stát na místě a dál smí běžet, teprve až ho pošle vzdu
chem některému spoluhráči. Když létající talíř spadne na zem, zís
kávají ho soupeři a rozehrají z toho místa, kde zůstal ležet.

Skalní golf vyžaduje členitý terén -  skály, lom. Hrají jednotliv
ci, dvojice i skupiny -  podle počtu, nálady a dohody. Golfovou 
holí je klacek dole zahnutý, míček užíváme tenisový (vezměte si 
jich raději víc, rády se v terénu ztrácejí).

Společně vytvoříte trasu -  to jest důlky -  a stanovíte jejich po
řadí. Kde nelze vyhloubit jamku, může být důlek nahrazen kru
hem. Tyto důlky obvykle umístíte na vyšších i nižších „nepřístup
ných“ místech.

Cíl hry: dopravit míček holí do důlku nejmenším počtem úde
rů. Nejdřív míříte na první důlek, pak na druhý a další podle jejich 
pořadí.

Není-li úder holí možný, smíte míček hodit na důlek rukou, ale 
to se počítá za pět úderů holí. Tak se skalní golf někdy mění 
ve skalní házenou.

Evička

22. kmen RS
Vznikl z libereckého skautského oddílu číslo 22 střediska Sto

pa. Od září 1995 se změnil na 22. kmen RS. Jeho činnost a tradice 
volně navazují na historický roverský kmen Sagamorů při 2. TOM 
Stopa z let 1978 - 1989.

Na 1. sněmu 22. kmene (46. sněm v historii) byly přijaty tyto 
zásady:
1. Členství
* Členem kmene se může stát každý, kdo dosáhne věku minimál
ně 15 let a složil skautský slib
* musí splnit speciální přijímací zkoušku
* složí závazek ke kmeni a jeho zásadám
* členství schválí sněm
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Členství se ruší:
* z rozhodnutí sněmu za nesplnění podmínek síta (tři černé tečky)
* z rozhodnutí sněmu za hrubé porušení skautských zákonů a slibu
* o členství je možné znovu požádat po roční přestávce
* pokud o to požádá člen kmene.
2. Kroj
Kroj kmene se vyznačuje jednoduchostí. Na krojové košili je do
movenka, číslo oddílu, RS, slibový odznak, vůdcovský odznak, 
mezinárodní odznak skautů. Hnědý šátek, červená šňůra na píšťalku 
(u toho, kdo má splněnou vůdcovskou zkoušku, je barva šňůry 
bílá), skautský opasek.
3. Tradice
Místem slavnostních sněmů kmene je Between (Mešní kameny). 
Slib ke kmeni a jeho zásadám skládá žadatel o členství vždy v září 
při výročním sněmu.
4. Úředníci kmene
Vedení kmene je volené na sněmu.
V čele kmene je náčelník (starší 18 let, splněné vůdcovské zkouš
ky), který je členem střediskové rady a podle potřeb se zúčastňuje 
okresních rad. Navrhuje udělení černých teček, vyloučení z kmene. 
Navrhuje udělení šlechtického titulu. Navrhuje změny ve vedení 
kmene.
Jeho zástupce (degandawida kmene) přejímá funkci náčelníka 
v jeho nepřítomnosti.
Ochránce tradice (wanaged kmene) se stará o tradice kmene a je 
současně písmákem. Vede knihu Orlích per a má na starosti vede
ní kroniky kmene.
Hospodář kmene -  odpovídá za správu hmotného majetku kmene, 
jeho údržbu a opravy. Dává návrhy na doplnění. Úředníci kmene 
tvoří Radu orlích per (ROP).
Úřad šamana kmene (poradce a tvůrce tradic) nebyl zatím specifi
kován.
5. Archiválie kmene
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Kmen si vede vlastní kroniku a knihu orlích per. Má svou vlajku.
6. Cíle kmene
Kmen svou činností naplňuje heslo Sloužím:
* služba sobě
* služba hnutí
* služba potřebným
Náplň činnosti kmene, včetně dlouhodobých a krátkodobých cílů, 
byla vypracována zvlášť v září 1995.
Další aktualizace budou prováděny podle potřeb kmene.
7. Kniha orlích per
Plněním orlích per každý člen kmene postupně získává šlechtické 
tituly kmene:
* Orlí Sagamor -  32 OP (8 z každého světla)
* Šachem -  80 OP (20 z každého světla)
* Orlí Šachem -  152 OP (38 z každého světla)
* Šachem Ipawa -  260 OP (65 z každého světla)
* Orlí Šachem Ipawa -  420 OP (105 z každého světla)
Kniha orlích per bude průběžně doplňována ROPem po odsouhlasení 
navrhovaných zkoušek sněmem. ROP se schází podle potřeby. 
Orlí pera si každý přihlašuje na sněmu.
Každý člen má právo plnit mistrovství lesní moudrosti (podle kni
hy Lesní moudrosti E.T. Setona).
8. Síto
Podmínky síta:
* účast na všech akcích kmene (pro odloučené členy nebo 
v mimořádných případech na žádost člena je možno tento bod na
hradit dlouhodobými úkoly ve prospěch kmene), při neúčasti je 
vždy nutná kvalifikovaná omluva předem náčelníkovi nebo de- 
gandawidovi kmene.
Povinností každého je:
* informovat se o dění na akci
* plnění uložených úkolů v termínech a odpovídající kvalitě
* plnění orlích per -  vždy minimálně 2 od sněmu ke sněmu
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Za nesplnění jednotlivých bodů síta se udělují černé tečky. Při třech 
černých tečkách se ztrácí členství v kmeni.
9. Akce kmene
* kmenové schůzky
* sněmy kmene
* letní a zimní tábor
* velké výpravy
* ostatní speciální akce
10. Majetek kmene
Na 22. kmen přechází majetek 22. skautského oddílu. Inventariza
ce bude provedena. Za správu majetku odpovídá hospodář kmene. 
Ten zajišťuje i drobné opravy a údržbu majetku.
Finanční hospodaření zajišťuje písmák kmene.
Všechen majetek (hmotný i finance) je spravován pod střediskem 
04 Stopa.
11. Všechny změny a doplňky těchto zásad odsouhlasí sněm

Olda

Roverům se nedá poručit, přikázat, jenom můžeme apelovat na 
jejich dobrou vůli.
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4. STYL PRÁCE ROVERSKÉHO KMENE

Tato kapitola nemůže a ani nechce být návodem k vytváření 
jediného stylu roverské činnosti. Mezi roverskými kmeny jsou 
velké rozdíly a jistě budou i v budoucnosti. Nebylo by rozumné 
prosazovat za každou cenu jednotné formy práce. Všichni hledá
me cesty, zkoušíme různé metody a postupně rozebíráme získané 
zkušenosti. Proto se v následujících úvahách neobjevují konečná 
řešení, ale spíše jen ukázky možných cest. Jednotlivé náměty ne
lze mechanicky napodobovat, chápejme je jen jako podněty 
k přemýšlení.

ROVERSKÝ KMEN JAKO ETAPA NA SKAUTSKÉ 
CESTĚ ŽIVOTEM

Nejprve uvedu stručně jednu zkušenost z dvaceti let činnosti 
jedné skautské skupiny. Oddíl vznikl původně jako jednotka 
v rámci TOM, program činnosti byl celkem běžný. Jistý rozdíl snad 
spočíval pouze v tom, že během roku chlapci chodili kromě schů
zek a výletů také pravidelně cvičit do Sokola. Získali tak celkem 
nenásilně příležitost k dalšímu setkávání. Za několik let první z nich 
dorostli. Někteří vedli družiny, ale přišel čas, kdy skautský pro
gram jim přestal vyhovovat. Vše již znali, vše hráli a ztrácela 
se motivace. Při vedení oddílu nemohli pomáhat všichni, konec 
konců to ani nemohlo všechny stejně zajímat. Hrozilo nebezpečí, 
že odejdou z oddílu a budou si hledat své další role někde jinde 
mimo náš vliv.

Proto se vytvořila roverská družina a připravovali jsme pro ni 
program. Družinu zprvu vedl starší vedoucí; bylo mu tehdy kolem 
45 let, předtím se podílel na vedení oddílu a se všemi se dobře 
znal. Na schůzkách se často debatovalo o programu i o stylu práce 
a postupně vykrystalizovaly následující formy:

* Rukodělné činnosti. Šili jsme týpí, později spací pytle, pak
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i větrovky (to však až za několik let). Jednu dobu se pracovalo 
s kůží. Když po několika letech oddíl získal sklepní místnost, ro- 
veři ji postupně celou upravili a zrenovovali.

* Kulturní akce. Chodili jsme pravidelně do divadel, a to jak 
do klasických (Národní), tak i do malých (Viola, Semafor), občas 
na výstavy a pokud se vytvořila vhodná nálada, debatovalo se o tom, 
co jsme viděli.

* Sebevzdělávání. Hodně jsme četli, časem se pořádaly jakési 
vzdělávací cykly (o řecké kultuře, o dějinách českého myšlení aj.). 
Po několika letech se začala vytvářet tradice „salónů“. Byla to kaž
doměsíční schůzka s kulturním programem. Někdy si pořad ob
starali roveři sami, jindy byl pozván nějaký odborník, s nímž jsme 
vedli zajímavé rozpravy na předem dohodnuté téma. Také jsme si 
volně povídali o aktuálních otázkách, vlastní činnosti i celé spo
lečnosti.

* Práce pro oddíl. Touto činností vlastně roveři začínali. Téměř 
po celý první rok roverská družina připravovala oddílu dlouhodo
bou hru. Vymýšlela náplň jednotlivých etap, formulovala pravi
dla, přímo organizovala průběh etap, hodnotila výsledky jednot
livců i družin, debatovala o tom, co se zdařilo, co by se mělo dělat 
jinak a co bude příště. Byl to vlastně praktický kurs vedení oddílu. 
Dospívající chlapci získávali zkušenosti a ověřovali si, zda doká
ží vést oddíl a zda by je taková činnost zajímala.

* Výlety a táboření. Roverská družina se vydávala na některé 
výlety spolu s oddílem a podílela se na přípravě jejich programu. 
Oblíbený byl tradiční noční výlet, na který jsme později zvali ne
jen chlapce, ale současně i rodiče. Některé výpravy však roveři 
podnikali zcela samostatně. Zprvu po stopách starých českých 
pověstí (Říp, Blaník) a prvních historických památkách (Budeč, 
Levý Hradec). V létě se konaly putovní tábory (Český Ráj, Krko
noše, Jizerské hory, později na Slovensku, následovaly rumunské 
hory a posléze několikrát Kavkaz) -  vrcholným výkonem byl vý
stup na Elbrus.
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* Roven se pravidelně účastnili i letních táborů svého oddílu. 
Měli svůj vlastní podtábor z týpí nedaleko ostatních stanů. Pomá
hali při složitějších akcích a měli také vlastní program, počítaje 
v to i kuchyni. Někdy se vypravili z tábora na několikadenní puto
vání. Počet roverů byl proměnlivý, někdo mohl být na táboře po 3 
týdny, někdo přijel na několik dnů, jiní jezdili jen na neděle. Cel
kový režim dne byl poněkud volnější. Každý rok se však očekáva
lo, že roveři vytvoří na táboře cosi nového, „co tu ještě nebylo“. 
Jeden rok to byl hrnčířský kruh, podruhé kovářská dílna, pak zase 
udíma, dílna, kde se zpracovávaly kůže, dynamo na potoce apod. 
Nešlo tu jen o vlastní výsledky řemeslné práce, ale o něco zcela 
jiného: Mladší chlapci z oddílu se snažili mezi rovery pronikat, 
sledovali, co to vlastně dělají, chtěli pomáhat, ale většinou byli 
odháněni a posíláni zpět do chlapeckého tábora, kde se odvíjel 
jejich program. Měli tak stále před očima, že roveři mají vlastní 
náplň činnosti, poněkud záhadnou, ale o to více lákavou. Vládne 
u nich volnější režim, nekontroluje se pořádek a úklid, a všechno 
si organizují sami. Mladší chlapci tak měli před sebou jasnou per
spektivu, že jednou budou přijati mezi rovery a čeká je další zají
mavá činnost.

Uplynulo několik let, roveři dospěli, dávno přerostli své původní 
vůdce, prošli mnoha zkušenostmi -  tábornickými, školními 
i vztahovými -  a zakládali vlastní rodiny. Na svět přišli jejich první 
potomci a začala se rýsovat další etapa: rodinný skauting. Na letním 
táboře vznikl další podtábor: rodiče s malými dětmi. Noví, mladí 
roveři opět viděli před sebou další perspektivu. Až se jednou ožení 
a budou mít děti, budou mít zase o program postaráno. Kromě toho 
viděli, jak vypadají fungující mladé rodiny, jaké mají radosti a starosti. 
Bylo o čem přemýšlet a snad přitom procházeli nenásilnou 
a neformální předmanželskou výchovou.

V tomto modelu skautingu se naplnil důležitý výchovný prin
cip; motivace s dlouhodobou perspektivou. V každé fázi vývoje 
je třeba vidět před sebou perspektivu: pro vlče to je skautský od

49



díl, chlapec a děvče ve skautském věku sledují zpovzdálí čin
nost roverů, někteří roveři si uvědomují, že mají šanci převzít 
vedení oddílu, a všichni poznávají perspektivy programu pro 
mladé rodiny. Mladí rodiče se těší, že své děti jednou svěří vl- 
čácké smečce a sami si budou hledat cesty, jak dále spolupraco
vat v kroužcích spřátelených rodin, vzájemně se podporovat, 
vzdělávat i vychovávat. Podobně je třeba hledat perspektivy 
i v dalších životních etapách.

Mít před očima smysluplnou budoucnost, překonávat denní shon 
a starosti s vědomím, že se před námi rýsují další zajímavé, lákavé 
životní etapy -  to vše patří k zdravému životnímu stylu. Časem 
pochopíme, že každé věkové stadium je prožíváno velmi inten
zivně, ale zároveň je předehrou i přípravou pro následující vývo
jový krok. Každá nová životní etapa přináší nové radosti a prožitky, 
ale i nové životní úkoly. A tak ani roveringem nic nekončí, vstu
pujeme do dospělého života, ale hledání cesty pokračuje dále.

JAK ZAČÍT

Roverský kmen může vzniknout různým způsobem. Rozho
dující však asi je ochota ke vzájemné domluvě, jistá velkorysost 
starších činovníků a velká snášenlivost při hledání forem čin
nosti. Při vytváření kmene se prolínají často velmi odlišné zájmy 
a tendence:

* Neochota vůdce oddílu převést dospívajícího skauta 
do roverského kmene, a to hlavně tehdy, má-li pocit, že je to dobrý 
rádce a mohl by z něho vyrůst vedoucí.

* Zájem dospívajících skautů vymanit se z oddílu, ale zároveň 
i jistá nechuť k přechodu do nové organizační jednotky.

* Nedostatek vůdců roverských kmenů. Starší, byť velmi zku
šený, výborný skautský vedoucí nemusí rozumět potřebám dospí
vajících. A naopak, stane-li se vůdcem kmene jeden z vrstevníků 
ostatních členů, nemívá dostatečnou autoritu.
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* Někdy se projeví i malé pochopení činovníků, kteří nepoklá
dají roverskou činnost za příliš potřebnou. Zajímá je pouze čin
nost skautských oddílů a pochybují o tom, zda roveři jsou již do
statečně ukáznění a připravení k samostatné činnosti.

* Nejasnosti programové a s tím spojené riziko, že start kmene 
se nezdaří a mnozí jej opustí.

* Pocity dospívajících, že již odrostli z dětských střevíčků 
a nemají už ve skautingu co dělat. Hledají neorganizované skupi
ny, ve kterých se budou cítit „svobodně“.

* Potíže při vytváření kmene někdy nastávají, když se setkávají 
členové z různých oddílů, s různou tradicí.

* Neujasněnost vztahů děvčat a chlapců, ať již při zakládání 
kmenů koedukovaných, nebo samostatných.

* Organizační nesnáze spojené s požadavkem minimálního 
počtu členů (8).

Z tohoto výčtu různých úskalí je zřejmé, že vytváření roverské- 
ho kmene je spojeno s mnoha nesnázemi. Komplikace často na
stávají, jestliže se o vzniku kmene dohadují starší činovníci a hlas 
nastávajících roverů přitom není slyšen. Kmen pak není jejich dí
lem a mívají někdy pocit, že jsou manipulováni -  to se u nich 
může projevit negativním postojem.

Při zahájení činnosti roverského kmene nesmírně záleží 
na přípravě. První akce musí být promyšlené, lákavé, dostatečně 
motivující a organizačně dobře zvládnuté. Není většinou vhodné, 
aby se jako hlavní bod programu objevila některá tradiční skaut
ská disciplína nebo již poněkud „okoukaná“ hra. Již od začátku 
musí být program nový, pestrý, překvapivý. Výprava na tradiční 
tábořiště v netradiční době (třeba v noci), Máchovský večer 
na hradě, noční přechod hor atp.

Je též nezbytné neformálně, ale přesvědčivě promluvit o smyslu 
roveringu, o heslu i o připravované činnosti. V této fázi by se měl 
zúčastnit setkání někdo, kdo již má s roveringem určité zkušenos
ti, ale zároveň musí mít všichni příležitost, aby přednesli vlastní
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představu o práci kmene. Je třeba, aby si byli roveři od začátku 
vědomi, že na řízení kmene a jeho programu se mohou a mají 
podílet všichni členové.

Roverský kmen může nejsnáze vzniknout tam, kde navazuje 
na skautský oddíl a tvoří ho odrůstající skauti a skautky. Nejdřív 
se vytvoří samostatná družina, jejíž členové jsou spojeni 
s mateřským oddílem řadou vzpomínek i tradic. Tam se také snad
no najdou cesty, jak pomáhat a sloužit mladším. Všichni se dobře 
znají, mají společné zážitky a dovedou spolupracovat. Je tu však 
dvojí nebezpečí: Vůdce oddílu včas nepochopí, že chlapci odrůs
tají a potřebují jiný program, cítí se tím zaskočen, mnohdy zkla
mán a s rovery se rozchází i ve zlém. Roverská družina nemá ve
doucí osobnost ani jasnou představu o programu, tápe a její činnost 
skončí buď ve formálních schůzkách, anebo se rozplyne v neurčitu.

Tedy i kmen vznikající z dobře fungujícího oddílu potřebuje 
jasný program a zprvu i taktní a promyšlené vedení.

Často se vynoří otázka, kdo přejde k roverům a kdo zůstane 
i nadále ve skautském oddíle. Někteří chlapci mohou pokračovat 
u družin jako rádci či jako vůdcovi pomocníci, jiní stejně staří 
se už mezi mladšími neuplatní. Z toho mohou vznikat neshody. 
Vytvoření kmene by nemělo oslabit oddíl a ti, kteří jsou motivova
ní k vedení dětí, by měli být plně využiti k této činnosti. Většinou 
by se asi chtěli účastnit i roverských akcí; někdy je láká, že roverský 
program pro ně připraví někdo jiný a sami se nemusí o vše starat. 
Výhodná je následující kombinace: roverský kmen či družina má 
svůj program a rádkyně i rádci jsou zváni k účasti, aniž by jim 
byly zadávány úkoly. Tento systém se osvědčuje během roku, ale 
někdy se objeví nesnáze na letním táboře. Spojení s oddílem i tam 
je většinou velmi těsné, ale mezi „čistými“ rovery musí být někdo, 
kdo se dokáže starat o náplň roverské činnosti.

Složitější situace nastává, když se roverská jednotka vytváří 
z několika oddílů. Někteří se znají jen povrchně, často tam přetr
vávají podskupiny z členů, kteří přišli společně z jednoho oddílu.
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Kmen si teprve postupně tvoří vlastní tradici. Opět záleží na tom, 
jak připravíme zahájení činnosti a zda se podaří překonat odstup 
mezi členy. Většinou se to zdaří při větších akcích. Kmen stmelí 
putování po horách nebo společná práce na větším díle.

Činnost roverského kmene může být ohrožena vnějšími okol
nostmi. Roveři často odcházejí do různých škol a učebních pomě
rů. Tak se do jisté míry rozchází nejen jejich vzdělávání, ale i životní 
styl. Mohou najít nové školní kamarády a nelze vyloučit ani ne
bezpečí, že někteří zapadnou do skupin sporného charakteru. Je to 
doba, kdy začíná lákat kouření, hospody, diskotéky, herní automa
ty a vyhledávání nových, nezvyklých zkušeností. Je to časté ne
bezpečí, které můžeme překonávat pestrým programem, uspoko
jujícím zájmy dospívajících. Podstatné je, aby se na vytváření 
programu mohli podílet všichni členové kmene. Mohou se tu ob
jevit rozdíly mezi gymnazisty, průmyslováky a učni. Pokud by náplň 
činnosti byla lákavá jen pro jednu část kmene, budou se ostatní 
nudit nebo cítit vyřazeni -  důsledky jsou pak zřejmé.

Složité problémy někdy vznikají ve vztazích děvčat a chlapců. 
Opět platí, že je velký rozdíl mezi tím, když se kmen vytváří 
z oddílů, které spolu již dříve spolupracovaly, a z těch, které se znají 
jen málo. Roli tu hraje i celková zralost a vyspělost. Děvčata do
zrávají biologicky dříve, bývají ve škole úspěšnější a mají 
na začátku roverského věku větší zájem než chlapci o vzdělávání 
a umění. I s tím je třeba při plánování programu počítat 
a kombinovat různé činnosti, které mohou zaujmout všechny, byť 
v různé míře.

VÝVOJ VZTAHŮ V ROVERSKÉM KMENI

Mezilidské vztahy nezůstávají stále stejné, ale neustále 
se proměňují. Změny mohou být pozvolné a takřka nepozorova
telné, ale také velmi rychlé, a to většinou v důsledku závažné či 
konfliktní události, kterou se nepodařilo vhodně vyřešit. Pomalé
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změny bývají pro kmen nebezpečnější. Změny jsou nenápadné, 
zdánlivě bez příčin, ale za čas se zjistí, že se někteří jedinci vzá
jemně odcizili a jiní naopak sblížili. Pokud k žádným změnám 
nedochází, bývá to nejčastěji příznak nezájmu či formálního se
tkávání, které ztrácí na významu a předchází krizi kmene.

Uvedeme několik příkladů ze života různých roverských kme
nů. Nemusí mít jednoznačnou platnost, jistě bychom našli i příklady 
opačné. Proto mechanické očekávání podobných jevů by mohlo 
být zavádějící. Skutečnost bývá většinou složitější než zjednodu
šená schémata.

Pozice vůdce kmene
Jestliže vůdce kmene je starší než ostatní, musí mít vždy dosta

tečnou autoritu. Může ji získat fyzickou zdatností, životními zku
šenostmi, vzděláním nebo řadou charakterových vlastností. V čele 
kmene by asi neměl stát příliš dlouho, snad 2 až 3 roky. Během té 
doby se ustaví tradice, vytvoří pravidla činnosti a kmen se stmelí 
mnoha společnými prožitky Vůdce musí zvládnout velké umění 
včas odejít ze scény a předat řízení mladšímu. Do kmene bude asi 
i nadále docházet a působit spíše jako rádce či odborník pro někte
ré speciální body programu.

Pokud se nedokáže včas stáhnout do pozadí, vznikne pravdě
podobně jisté napětí, které se přenese i do činnosti kmene. Přeros- 
te-li únosnou míru, dojde buď k roztržce, nebo část nespokojenců 
kmen opustí -  většinou to bývají starší roveři. Vůdce, který doká
že včas předat žezlo, udrží si autoritu, kmen jej i nadále uznává 
a jeho slova bývají slyšena.

Jiná situace nastává, jestliže při vzniku kmene stojí v čele „první 
mezi rovnými“. Je většinou stejně starý jako řada jiných, někdy 
dokonce i mladší než někteří méně aktivní členové. Časem uvidí
me, zda se jako vůdce kmene osvědčí -  pak posílí svou autoritu, 
činnost se zdárně rozvíjí a kmen je spokojený. Občas se vyskytne 
opozice, názory se střetnou a tříbí, na vedení kmene se chtějí podí
let i další členové, ale vznikající rozpory se řeší debatou a dohodou.
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Horší to je, když se ukáže, že vůdce není k vedení kmene do
statečně disponován nebo se časem jeho zájmy posunou jiným 
směrem. Může to být způsobeno jednostranným zaměřením 
na jediný typ činnosti anebo jeho zájem o kmen opadne a nachází 
si vlastní program jinde. Pak nutně dojde ke konfliktům a střetům. 
Pokud se vzniklá situace rychle neřeší, činnost je ochromena 
a změna ve vedení může přijít pozdě. Obecně platí, že vůdce kme
ne by neměl být ve funkci příliš dlouho. 2 - 4  roky je dostatečně 
dlouhá doba a jejímu prodlužování bychom se měli vyhýbat.
V některých kmenech je vůdce volen v pravidelných intervalech, 
jinde vede kmen užší rada a jsou také kmeny, kde o zásadních 
věcech rozhodují všichni společně. Ani zde neplatí jednotné pra
vidlo, záleží na vyspělosti členů, na velikosti kmene i jeho tradici. 
Malý kmen či spíše roverská družina může rozhodovat kolektiv
ně, ve velkém kmeni je naopak výhodnější ustavit užší vedení 
a předat mu řadu pravomocí. Někde se uplatní i princip rotace. 
Kmen třeba vedou tři osoby, po roce jeden odstoupí (např. losem) 
a na jeho místo nastoupí někdo další. Za rok odstoupí druhý člen 
z původní trojice a opět je zvolen třetí člen atd.

I když je stanovení pravidel o vedení kmene důležité, samo
o sobě není rozhodující. Nejvíc záleží na ochotě všech ke spolupráci 
při vytváření programu. Téměř vždy však mezí rovery selže auto
ritativní vedení, při kterém vůdce rozhoduje o všem sám 
a nepřipouští diskusi. Z takto vedeného kmene roveři rychle od
cházejí. Někdy hledají uplatnění v jiném kmeni, jindy vytvoří vlast
ní „opoziční“ kmen a často vůbec opouštějí skautskou organizaci.

Vztahy uvnitř kmene
Ani vzájemné vztahy mezi členy kmene nemohou být neměn

né, ale stále se vyvíjejí. Dospívání má svá pravidla a také lidské 
vztahy se mění. Mezi mladšími rovery ve věku 15 - 18 let bývá 
dvou až tříletý rozdíl značně velký, zejména mezi dívkami a chlapci. 
Liší se od sebe zájmy, postoji, životními zkušenostmi i sociální 
vyspělostí. Stěžuje to přípravu programu, který by byl dostatečně
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zajímavý pro všechny. Starší bývají intelektuálně i morálně vyzrá
lejší, mnohé věci chápou snáze a rychleji než mladší. O několik let 
později se tyto rozdíly již stírají a po 21. roce jsou méně nápadné. 
Do hry však mohou vstoupit jiné vlivy, jako je rozdíl mezi svo
bodnými a ženatými nebo mezi členy, kteří už mají po vojenské 
službě, a těmi, kteří ještě na vojně nebyli.

Na tuto skutečnost je třeba myslet, když připravujeme pro
gram. U skautů se většinou řídíme možnostmi těch nejslabších, 
u roverů naopak je vhodné připravovat program na úrovni do
zrálejších a tím motivovat mladší nebo méně vyspělé k vyšší 
aktivitě, myšlenkovému úsilí a studiu. Musíme to dělat tak, aby
chom mladší členy neodradili. Roverští „nováčkové“ přicházejí 
většinou z oddílu, těší se, že zapadnou mezi rovery, budou přija
ti a respektováni jako plnohodnotní členové. Zjistí-li, že se tam 
hovoří jen o věcech, kterým nerozumějí, odradí je to a kmen opustí 
s pocitem zklamání.

Riziková situace vzniká, jestliže se na okraj kmene dostane -  
nebo je tam dokonce vytlačen -  jedinec méně zdatný, méně nada
ný, méně přizpůsobivý. Ten si to uvědomuje, těžko to nese a je 
zklamán. Z kmene odchází s pocitem křivdy, která může pozna
menat i jeho budoucí život. Ostatní si bohužel většinou neuvědo
mují, že vlastně zklamali i oni.

K tomu poznamenávám: V mnoha odborných studiích bylo 
prokázáno, že jedinec, který se v době puberty pohybuje na okraji 
společnosti svých vrstevníků nebo je jimi dokonce odmítán, má 
velmi ztíženou cestu budoucím životem. Často končívají velmi 
nešťastně: pracovní selháním, poruchami duševního života, kri
minalitou i sebevraždou. V roverském kmeni se může vyskyt
nout člen se sklony k sociální izolaci. Nesmí uniknout naší po
zornosti a být ponechán vlastnímu osudu. Přátelské vztahy často 
překonají přílišné uzavření jedince do sebe a usnadní mu životní 
pouť.

Změna mezilidských vztahů v roverském kmeni tedy patří

56



k samozřejmým jevům. Je způsobena složitým předivem různých 
příčin i následků. Některé příčiny stručně naznačíme.

Zrání. Kdo vstoupí v 15 letech do kmene, nebývá mnohdy pl
nohodnotným partnerem pro zkušené rovery starší o několik let. 
Dostane se tak do role podřízeného. Uplyne rok či dva a kdysi 
nezkušený rover dozraje duševně i tělesně, ukáže se, že má řídící 
schopnosti, vyrůstá z něj specialista v některém oboru nebo má 
velké pochopení pro kulturní pořady. Postupně se prosazuje 
a mnohdy „předbíhá“ starší členy. Někteří si to neuvědomují 
a nedopřávají dostatek prostoru jeho nápadům, stále podceňují jeho 
schopnosti. V podstatě to je podobná situace jako v rodině, kde si 
rodiče neuvědomí, že jejich dítě dorůstá a chovají se k němu jako 
k malému nerozumnému dítěti. Také ve skautském oddíle 
se setkáváme s něčím podobným: Vůdce přehlédne, že rádci již 
ledaco ovládají a touží po prosazení vlastních nápadů. Jsou-li ve
deni stále za ručičku, dojde ke zklamání a rozladění. Je to tedy 
obecný jev: mladší dozrávají a starší si to neuvědomují. Tak vzni
kají generační rozpory, které se zbytečně přesunou do prestižní 
roviny a narůstají konflikty.

Změna běžných vztahů. I běžné vztahy mezi členy kmene 
se mění. Spolužáci, kteří ve škole sedávali v jedné lavici, 
se rozejdou, jakmile opustí školu. Změní se jejich zájmy a tím
i charakter vztahů. Společný prožitek může některé jedince náhle 
sblížit, a naopak jiné poněkud odcizit. K odcizení dochází tehdy, 
když jeden či druhý (případně oba) selžou a nezvládnou společně 
prožitou situaci. Jindy odvedou někoho z kmene individuální zá
jmy do prostředí, které je myšlenkově i praktickou činností rove- 
rům zcela cizí. K podobným změnám vztahů mezi dospívajícími 
dochází často a není na tom nic nepřirozeného. Odehrávají 
se v každé skupině v každé době. Stačí třeba, že některý člen ne
přijde několikrát na schůzku či se nemůže zúčastnit letního puto
vání a dostává se mimo jádro kmene. Pokud nedojde k prudkým 
změnám, které jsou vyvolávány silnými střety či emočními kon

57



flikty, není důvod ke znepokojení. Vůdce kmene by však měl být 
k proměnlivosti ve vztazích citlivý, všimnout si jich a reagovat. 
Individuálními rozhovory, zadáním jiných úkolů, zvážením, co 
se asi mezi členy kmene odehrává atd.

Prudké konflikty. Střety zájmů, motivů i postojů patří k životu. 
Není bez nich myslitelný asi žádný mezilidský vztah ani soužití 
větších skupin. I v roverském kmeni musí občas zajiskřit. Jen si 
vzpomeňme, kolikrát jsme se dohadovali o programu, volbě cesty, 
různých názorech na otázky morální i duchovní. Prudký konflikt 
někdy vede k ochlazení vztahů, ale stejně tak může bouřka vyčis
tit vzduch a vyřešení střetu upevní vzájemné vztahy.

Vznikající konflikty bychom v roverském kmeni neměli zastí
rat. Ale ani se nepozastavujme nad tím, že je náhlá neshoda spoje
na se zhoršením některého vztahu. Mnohem nebezpečnější bývá, 
jestliže rozpory narůstají pozvolna, zůstávají „pod hladinou“, pro
jevují se postranním šeptáním, pomluvami či podsouváním nega
tivních úmyslů. Pak náhle vše vyrazí prudce na povrch a může to 
úplně rozbít vztahy mezi lidmi. Nejtěžší situace nastává, když 
vzniknou v kmeni dvě podskupiny, které se střetávají. Rozpory 
se zvětšují, každá skupina sama sebe ujišťuje, že má pravdu, je 
lepší, čestnější, zatímco ti druzí... Krize v kmeni rychle narůstá 
a selhává vůdce, který nedokáže předejít vyhrocení sporu a upravit 
vzájemné vztahy, dokud je k tomu ještě čas. Lhostejnost 
k mezilidským vztahům přináší riziko rozchodů. Každý pokus
o řešení je naopak signálem naděje. A bez naděje by byl náš život
-  a to nejen skautský -  velice smutný.

K řešení konfliktů je mnoho prostředků, ale žádný univerzální 
návod. Hlavní pravidlo zní: jednejme otevřeně a bez oklik. Jasně 
si řekněme, co se nám nelíbí a proč. Obě strany mají právo 
na vyjádření a často se ukáže, že jde o vzájemné nepochopení či
o chybný výklad jednání. Jindy je dobré vyvolat přímo debatu -  
někdy se tomu říká konstruktivní hádka. Dohodneme se, že nám 
jde o řešení situace a nikoliv o potření protivníka. Jindy můžeme
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k rozhovoru přizvat i někoho, kdo stojí mimo kmen, má mezi vše
mi autoritu a není osobně ve sporu angažován. Jsou chvíle, kdy 
se emoční situace vyhrotí, nikdo nechce ustoupit a rozumné argu
menty přestávají být účinné. V takové chvíli je namístě přestávka. 
Přerušíme jednání a řekneme si, že budeme pokračovat za týden 
nebo za měsíc. Hlavy vychladnou, s odstupem doby se mnohé věci 
jeví jinak, většinou již méně ostře. Jistě najdeme i jiná řešení, ale 
vždy mějme na mysli, že hledáme cestu k řešení, nikoli k vítězství.

Kolísání nálad a postojů. Kmen se skládá z členů, kteří na sebe 
vzájemně působí -  někdy jako vzor, jindy třeba i jako odstrašující 
příklad, ale většinou jsou mezi námi složitá přediva vzájemných 
vztahů. Každý z nás je proměnlivý. Mění se naše nálady, máme týd
ny či měsíce, kdy jsme v dobré pohodě, a stejně tak chvíle, kdy se nám 
nedaří, trpíme pocity bezradnosti, zbytečnosti, neúspěšnosti. Jindy 
změníme názor na nějakou věc, hodnotu nebo činnost. Třeba pod 
vlivem četby nové životní zkušenosti, setkání se silnou osobností. 
Někdy to je i důsledek našeho vlastního přemýšlení.

Celková nálada se nám může změnit v důsledku souhry růz
ných okolností. Neúspěchu ve škole, nevydařeného a neopětova
ného vztahu s dívkou nebo chlapcem, nezdařeného roverského pod
niku. A náhle máme pocit celkového nezdaru, který přenášíme
i na další členy kmene. Stejně tomu je i opačně: několik příjem
ných zážitků, pocit úspěšnosti a již kolem sebe šíříme dobrou po
hodu. Právě pro věk dospívání je kolísání nálad příznačné a není 
na tom nic nepřirozeného. Někdy si ani neuvědomujeme, 
že se měníme, jindy naopak své prožitky přeceňujeme a přikládáme 
jim větší význam, než jaký ve skutečnosti mají.

Změny svých nálad a postojů vyzařujeme do okolí. Mohou mít 
vliv na ostatní členy, a tak se šíří buď dobrá nálada, nebo nuda 
a beznaděj. Naše osobní pocity mohou být změněny skupinou.
V přátelském prostředí ožijeme, vrátí se nám optimismus a chuť 
se opět do něčeho pustit. Jestliže je však okolí nevšímavé, nega
tivní nálady se snadno prohlubují.
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Znovu se vracíme ke staré lidské zkušenosti, že dobré vztahy 
mezi lidmi, vzájemná důvěra, přátelství a láska jsou hodnoty, bez 
kterých se žije velmi špatně, stojí za to, aby pro ně každý z nás den 
co den něco vykonal. Nikdo to nemůže udělat za nás. Síla rover- 
ského kmene je právě ve vzájemné podpoře všech členů.

Ještě na závěr: Nebojme se změn v našich vztazích. Patří k životu
i k vývoji každého z nás. Kde jsou vztahy mezi lidmi neměnné, je 
konec s tvořivým vývojem. Z roverského kmene by se stala formál
ní kavárenská společnost, uzavřená karetní skupina nebo lidé, kteří 
se sice pravidelně setkávají, ale nemají si co sdělit. Jde však o to, 
abychom změny našich vztahů zaznamenávali, dovedli si o nich 
občas otevřeně promluvit a řekli si, co k sobě cítíme, co se nám líbí
i nelíbí. Předchází se tím vzájemnému odcizení a narůstání negativ
ních pocitů, které kazí atmosféru. I to patří k velkému umění, vytvá
ření přátelských a kladných mezilidských vztahů.

ROZVÍJENÍ PŘÁTELSTVÍ

V poslední době se setkáváme s přáním, aby ve společnosti 
vznikaly „ostrůvky kladné odchylky od normy“. Rozumí se tím 
snaha tvořit skupiny lidí, kteří hledají ve svém okolí přátelství 
a pozitivní program, nehádají se pro zbytečnosti, nevidí kolem sebe 
samé chyby, podvody a špatné úmysly. V pozadí je myšlenka, 
že jedna z cest k nápravě věcí lidských je vedena prostřednictvím 
malých, přátelských a upřímně spolupracujících skupin. V českém 
myšlení i stylu práce to není nic nového. Takto pracovali osvícen
ci, obrozenečtí vlastenci, masarykovští realisté i mnozí odpůrci 
minulého režimu. Není to nic nového ani pro skauty -  vždy jsme 
pracovali v družinách, navazovali přátelské vztahy mezi oddíly
i přes hranice a hledali cesty vzájemného porozumění.

Každý roverský kmen má šanci stát se jedním z podobných os
trůvků, kde se pěstuje spolupráce i přátelství a odkud se šíří myš
lenka nezištné služby druhým. Je to cíl, který leží před námi
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a k němuž se přibližujeme. Některé kmeny přímočaře, jiné tápa
vě, ale všichni k němu míříme.

Je řada metod, jak podporovat přátelství a dobrou pohodu uvnitř 
kmene i mezi kmenem a jeho okolím. Každý kmen získává zkuše
nosti, sám si je dokáže rozebrat a vyvodit důsledky pro vlastní 
činnost. Přesto uvádíme alespoň několik námětů, jak podporovat 
a tvořit kmen, kde vládne přátelský duch.

V prvé řadě potřebujeme co nejvíce společných zážitků. Ro- 
veři prošli skautskou výchovou, mají za sebou několik táborů, hráli 
spoustu her, něco se jim líbilo a dařilo lépe, něco hůře, přijali skaut
ský zákon, učili se podle něj žít, pohybovali se v přírodě, prožili 
pěkné i svízelné chvilky spolu s ostatními. Stejné či velmi podob
né zážitky nás spojují a do jisté míry jsme si podobni. Ve společných 
prožitcích pokračujeme v roverském kmeni a některé události pro
žíváme silněji než v dětském věku. To je první, staré a mnohokrát 
opakované pravidlo: co nejvíce společných akcí a zážitků.

Naučili jsme se samostatnosti, ledaco jsme dokázali, spoléhali 
jsme jeden na druhého. V oddílech byla uspokojována základní dět
ská potřeba vzájemně se sdružovat. Roverský kmen dále prohlubu
je a posiluje lidské vztahy. Heslo služba není prázdným slovem, 
naplňujeme je reálnými činy a to nám zpětně přináší uspokojení.

Při společné činnosti a překonávání překážek se vytvářejí ne
jen trvalé a pevné vztahy, ale upevňuje se i pocit životní jistoty. 
Našli jsme kamarády, na které se můžeme spolehnout, ale pro něž 
jsme i my sami schopni mnohé obětovat. Uvažujeme o sobě
i společné budoucnosti: co budeme dělat o zimních prázdninách, 
co v létě, jak pomůžeme oddílu vyhledat tábořiště, jak se budeme 
scházet po maturitě či až se vyučíme. Podobné úvahy kmen stme- 
lují, i když se někdy skutečnost od našich plánů odchýlí.

Sdílíme spolu silné zážitky, dělíme se o jídlo, pomáháme si 
v drobnostech i při velkých zátěžích, dokážeme žít společně, čas
to natěsnáni na malém prostoru, a jeden od druhého se ledačemu 
učíme. Čím častěji se setkáváme, společně tvoříme a přemýšlíme,
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tím pevnější vztahy vznikají. Kmen, který prožije úspěchy i omyly, 
svízele i pohodu, zvládne rizikové situace i jiné nástrahy života, 
dopracuje se k podobnému názoru na výchovu i na duchovní svět, 
má v dalším společném životě dobrou perspektivu. Vznikají tam 
přátelské svazky, které přežívají desetiletí a jsou jednou z velkých 
životních jistot, které člověk potřebuje v každém období svého 
vývoje.

Rozhodujícím předpokladem k vytvoření přátelského kruhu je 
pozitivní přístup všech k ostatním. Přijímejme se vzájemně se svými 
klady i zápory, nehledejme v druhých lidech jen negativní vlastnos
ti či záměry, uvažujme o nich kladně -  co umí, co se od nich může
me naučit, jak s nimi spolupracovat. Nepodsouvejme si vzájemně 
špatné úmysly a motivy, ale učme se přistupovat k sobě s dobrou 
vůlí, důvěrou a otevřeností. Vzniknou tak silné vztahy a zlepší 
se kvalita života nás všech. Pojem bratrství ztratí svůj tajemný, svá
teční charakter a stane se součástí každodenního života.

VZTAHY A HODNOTY V ROVERSKÉM KMENI

Základním kamenem veškeré činnosti roverského kmene je 
spolupráce. Vytváření kladných mezilidských vztahů má řadu před
pokladů, které nelze splnit naráz, a jen postupně se k nim dopra
cováváme. Mezi ty hlavní patří:

* Společenství idejí a myšlenek, které kmen spojují a směrují 
jeho činnost. Patří sem základní skautské ideály, počítaje v to od
hodlání sloužit bez jakýchkoliv nároků na odměnu. Druhým zá
kladem je společné hledání cesty životem.

* Soubor prostředků, které volíme k dosahování vytyčených cílů. 
Na prvním místě uvedeme spolupráci a společné prožitky, které 
pomáhají myšlenkovému i duchovnímu rozvoji kmene.

* Společná činnost ve prospěch kmene, výchovy dětí i v zájmu 
obce i širšího okolí. Při společných aktivitách ve prospěch jiných 
se vzájemně podporujeme a povzbuzujeme, překonáváme obavy,
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únavu, lhostejnost i různé osobní krize. Zároveň tím překonáváme 
sobectví a egocentrismus, které znemožňují dobrovolnou činnost 
pro druhé.

* Společný vývoj a zrání všech členů kmene. Vědomě usiluje
me o zvyšování tělesné zdatnosti, zlepšování vlastního zdraví tě
lesného i duševního, společné vzdělávání a tvoření, postupné chá
pání sebe sama a společné hledání cest vnitřního života.

* Společné úsilí o plnění uvedených předpokladů pomáhá i při 
vytváření přátelských vztahů. Většinou se rychle rozplynou různé 
antipatie, rozpory i předsudky, a ukáží se jako malicherné a ne
podstatné. I tím se fungující roverský kmen odlišuje od jiných spo
lečenství.

Nejde však jen o vztahy mezi lidmi. Každá fungující skupina si 
časem vytvoří systém hodnot, na jejichž uskutečňování jí záleží 
a které se stávají duchovním základem jejího usilování. Stanovme 
několik základních hodnot s vědomím, že jen vytyčujeme ideály, 
ke kterým se společně propracováváme. I zde to je stoupání nahoru, 
jak je kdysi popsal E.T. Seton. Každý se vydá na cestu, ale 
až na vrcholek každý nevystoupá.

Buďme pokorní, uvědomujme si svá omezení, své dobré i horší 
vlastnosti. Postupně poznávejme své silné stránky a dávejme je 
bez postraních úmyslů do služeb svému okolí i duchovním cílům. 
Své činy a činy kmene nepřeceňujme ani nepodceňujme, nevyvy- 
šujme se nad kohokoliv a radost nacházejme v radosti druhých.

Nesobectví. Postupně věnujme stále více svých sil práci pro ty, 
kteří potřebují podporu a pomoc. Neuvažujme o svých osobních 
výhodách, překonávejme pohodlnost, buďme všímaví a pozorní 
k druhým a neusilujme jen o vlastní zisk a slávu.

Vztah k maličkostem. Nepodceňujme malé činy, věnujme 
se důsledně i drobnostem, neboť jen na dobře postavených zákla
dech se mohou tvořit velká díla.

Vnitřní klid nebo snad nadhled nad shonem všedního dne. Vy
tvoření důvěry v sebe, kmen, lidi, důvěry, že míříme dobrým smě
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rem. I když nevidíme výsledky bezprostředně, pokračujeme 
ve svém úsilí. Nepracujme jen pro dnešek, ale hlavně pro budouc
nost. Vnitřní klid narušuje netrpělivost a touha vidět výsledky 
ve velmi krátkém čase, což není většinou možné. Cokoliv učiní
me ve prospěch druhého neztrácí se, působí to po dlouhou dobu 
a často se to projeví v neočekávaných souvislostech.

Hledání nových cest. Roverský kmen se nesmí zastavit 
a spokojit s dosaženou úrovní. Zastavení na cestě bývá někdy nut
né, abychom zhodnotili vynaložené úsilí, zvážili, jak pokračovat, 
a rozhlédli se, jaké horizonty se před námi otevírají. Pak však 
musíme pokračovat v cestě.

DĚVČATA A CHLAPCI

Vztahy mezi děvčaty a chlapci jsou věčným, stále živým a nikdy 
neuzavřeným tématem doby dospívání. Vznikající lásky, ale
i rozchody, hledání a nacházení, mají desítky podob. Intenzivní 
prožitky, nejasné touhy, naděje i zklamání, romantika i prvky cy
nismu, hledání informací i zdánlivý nezájem, zmatky i nalézání 
cest -  to vše se neustále mísí, vře, často vyvolává prudká vzplanu
tí i smutná zklamání.

Roverský kmen se otázkám lásky a sexuálního života nemůže 
vyhnout. Je to téma palčivé, pro mnohé v určité chvíli centrální, 
a nedovedeme-li je  uspokojivě zvládnout, budou roveři hledat 
poučení i řešení svých problémů v jiných kruzích, mimo skautský 
svět. Roveři hledají informace, odbornou literaturu i beletrii, pou
čení u starších kamarádek či kamarádů a dokáže-li vůdce kmene 
být rádcem i v této oblasti, důvěra k němu výrazně vzroste. Na
proti tomu neujasněné či přímo blokované vztahy děvčat a chlapců 
mohou negativně proměnit vztahy uvnitř kmene. V programu zů
stane cosi nevysloveno, jeden důležitý článek osobní identity 
se vytváří mimo kmen. Vznikne dojem, že milostné vztahy 
do skautingu nepatří, je  to záležitost soukromá -  a to je škoda.
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Hodně roverů opouští kmen po uzavření sňatku a mladé rodiny 
žijí vlastní život v relativní uzavřenosti a odloučení.

Nejprve uvažujme o obecnějších pravidlech vytváření partner
ských vztahů. Vývojová stádia nejsou přesně ohraničena, vzájem
ně se prolínají a někdy bývají některá z nich jen naznačena.

V pubertě převažuje sklon k vytváření skupin stejného pohla
ví. Bývají většinou dobře organizované, někdy stálé, jindy pro
měnlivé. Odpovídají přirozené touze sdružovat se do klubů, part, 
družin. Chlapci se děvčatům většinou vyhýbají, považují je 
za ufnukané, pohodlné, šprtky. Dívky naopak odmítají chlapce, 
protože nemají pochopení pro jemné, přátelské vztahy a jsou hru
bí. Obě skupiny svorně považují příslušníky druhého pohlaví 
za nevhodné partnery ke společným hrám i jiným činnostem.

V rámci skupiny vznikají často párová přátelství jedinců téhož 
pohlaví. U chlapců bývají založena na společných zájmech, u dívek 
na hlubší emoční náklonnosti. Některá přátelství se rychle rozpa
dají a vznikají nová; jiná přetrvávají a nejsou vzácné případy, 
že se udrží hluboko do dospělosti.

Zhruba do stejné doby spadá jakási přechodová fáze. Udržují 
se sice původní skupiny stejného pohlaví, ale u některých jedinců 
se prosazuje zájem o kontakt s druhým pohlavím. Často na sebe 
pokřikují, začínají naivně a primitivně koketovat, upoutávají 
na sebe pozornost velmi nápadným chováním, detaily v oblečení 
a pomalu překonávají individuální nejistotu ve vzájemných vzta
zích. Navenek přežívá zdánlivý nezájem a těm, kteří poruší ob
vyklá pravidla, se ostatní často posmívají, ale někde v hloubce duše 
jim trochu závidí.

Dříve či později se začnou prosazovat individuální vztahy. Jsou 
proměnlivé, tápavé, mnohdy nahodilé, ale vždy silně prožívané. 
Převládá zvědavost, nápodoba starších, ale i potřeba ujistit 
se o vlastní hodnotě a přitažlivosti. Chlapci dávají najevo sílu, 
odvahu a vytrvalost, dívky se snaží upoutat pozornost spíše vněj
ším vzhledem, půvabem a ladností pohybů.
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Později vznikají hlubší vztahy -  zamilovanost spojená se silným 
citem, snaha o vzájemné porozumění (ale někdy i trochu naivní 
šokování), oddanost a touha být spolu co nejčastěji. Vznikající 
vztahy bývají někdy utajovány, jindy však jsou zcela vědomě před
váděny na veřejnosti. Hodně se o nich diskutuje a ještě častěji drbe 
a trochu se popouští uzda fantazii.

Sbližování děvčat a chlapců má hodně podob a také různě dlouhý 
časový průběh. Od prvních nesmělých slov, přes nesmělé dotyky 
až k intimnímu soužití vede mnoho cest. Mnoho dospívajících 
prochází „polygamním“ stadiem, ve sterém hledají a často i rychle 
střídají partnery. Hledání chlapce či děvčete má často i druhý, vět
šinou zcela uvědomělý cíl. Dokázat sobě samému vlastní cenu 
a předstihnout možné konkurenty. Rozchody mezi vznikajícími 
dvojicemi bývají rychlé, spojené s výčitkami i nepochopením. 
Někdy jsou bolestivé, jindy poměrně snadné. Rozchod zpravidla 
navrhne jeden a druhý se cítí zaskočen, zklamán a reaguje nevhod
ně, trucovitě. Ve vztahu mladých párů hraje velkou roli i zvědavost
-  a to jak po stránce tělesné, tak duševní. V té době se leckdo 
naučí lásku pouze předstírat a odtud vede cesta k nezávaznému 
flirtování.

Polygamní charakter vztahu není zákonitý. Některé vztahy pře
trvávají nejen měsíce, ale i řadu let. Oba vztah silně prožívají, 
s naprostou samozřejmostí myslí na manželství a plánují celoži
votní soužití. Bývají to jedinci velmi odpovědní, s přirozeným sklo
nem k hlubokým vztahům. Mnohdy však ani jejich vztah nekončí 
manželstvím. Rozchod mívá dvě formy, a to buď jako těžké 
a smutné loučení, anebo nastává postupné, zprvu nepozorovatelné 
odcizení. Vztah se přežil a vyhasl, často proto, že mladí jedinci ne
mají zkušenost s jeho systematickým rozvíjením a pěstováním. I to 
bývá důsledek nedostatečné rodinné a předmanželské výchovy.

Co je příčinou, že k prvním sexuálním zkušenostem dnes do
chází mnohem dříve, než tomu bylo před několika desetiletími? 
Svou roli jistě hraje dřívější biologické dozrání, což má také celou
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řadu příčin. Zanedbatelný není ani vliv masových sdělovacích pro
středků, a to hlavně televize. Odbourala se v nich řada dřívějších 
tabu a některé se blíží zjevné pornografii. Není to však jen náš 
problém, platí to asi o celé Evropě.

Dospívající mají různé motivy k aktivnímu sexuálnímu životu. 
Pro chlapce je to většinou zvědavost, ale důležitější bývá snaha po
dat sobě i vrstevníkům důkaz „dospělosti“. Děvčata podléhají citu 
nebo ustupují naléhání svého chlapce, kterého nechtějí ztratit. Ně
kdy jsou oba pod tlakem svých vrstevníků, kteří se vysmívají „ne
zkušeným“. Také už chtějí mít první zkušenost za sebou a tím defi
nitivně opustit etapu dětství. Často prohlašují, že jejich vztah je 
hluboký, opravdový a intimní styk byl jeho logickým dovršením.

Tvrzení jednotlivců nemusí být úplně pravdivé, mnohdy si vlast
ní motivaci ani přesně neuvědomují. Z řady výzkumů víme, 
že předčasné sexuální zkušenosti mívají jedinci méně ukáznění, 
hůře se učí, více kouří a pijí alkohol, v rodině nad jejich poklesky 
přivírají oči, nemají vyhraněné zájmy ani životní vzory nebojsou 
jejich vzory negativní. V pozadí bývá špatně fungující rodina, dlou
holeté vychovatelské omyly a malý zájem rodičů o výchovu a vývoj 
vlastních dětí. Často jsou pod vlivem negativně působící party, 
jejíž program bývá destruktivní.

V roverské činnosti je navazování kontaktů a hledání part
nerů zcela samozřejmé. Je však třeba tuto stránku života kultivo
vat a odpovědně se připravovat pro budoucí život rodinný a pro 
výchovu vlastních dětí. Roverské kmeny spolupracují a vytvářejí 
si vlastní styl práce. Ale všechny by měly dodržovat některá zá
kladní pravidla. Pokusíme seje  zde nastínit:

Kmen musí mít společný program, na kterém se všichni do
hodnou a budou ochotně, se zájmem spolupracovat. Právě zajíma
vý, pestrý program je  zárukou, že vztahy chlapců a děvčat 
se nestanou hlavní náplní činnosti.

Nevyhýbejme se otázkám milostných vztahů, přípravy 
na manželství a na rodičovství, hovořme otevřeně a taktně o všech
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problémech, které se objeví. Není nutné klást důraz jen na otázky 
intimního života, ale diskutujme o citovém životě, vlastních vzta
zích, zkušenostech, plánech do budoucnosti. Řada zdánlivě po
družných otázek, které se zdají v určité chvíli nedůležité, může 
časem vyústit v otevřené problémy. Uvažujme společně o funkcích 
rodiny, počítaje v to i ekonomické aspekty, organizaci domácnos
ti, její zařizování aj.

Jestliže se vytvoří koedukovaný kmen nebo kmen roverů velmi 
úzce spolupracuje s kmenem rangers, pak by neměly být vždy 
ve všem dvě skupiny rozdělené podle pohlaví. Ani práce nedělme 
na „mužské a ženské“, ale usilujme o maximální kooperaci ve všech 
směrech. Jde spíš o vzájemné pochopení a doplňování a celkovou 
harmonii.

Dvojí morálka. V kmeni a při společných akcích jsou vztahy 
mezi děvčaty a chlapci zdánlivě v pořádku, ale mimo kmen někdy 
dochází k jistému uvolnění, počínaje významnými narážkami, 
až po zcela nevhodné chování. V takovém případě musíme zasáh
nout a při vhodné příležitosti vše taktně rozebrat bez zbytečného 
moralizování, ale s přiměřenou rozhodností.

Mezi rovery a rangers přirozeně vznikají dvojice, ale někdy 
se tvoří i složitější vztahy. Soupeření mezi chlapci o jednu dívku 
či naopak mezi děvčaty o „ideál všech dívek“. Takové vztahy je 
třeba včas a vhodně vyjasnit a pokud možno i uzavřít. Nebývá to 
vždy jednoduché a často ne zcela zdařilý pokus o řešení složitých 
vztahů je prospěšnější, než přetrvávání zmatených a nedořešených 
vazeb, které zneklidňují jedince i širší skupiny.

Řada otázek vzniká kolem dvojic. Vyhledávají jisté soukromí, 
často se stahují do izolace anebo naopak svůj vztah nepřiměřeně 
zdůrazňují. Vtahujme páry do společných činností, neoddělujme 
je od ostatních. Podaří-li se to, pak mohou naopak kmen stmelo- 
vat a posilovat. Složitější situace nastane, jestliže se během doby 
vytvoří několik dvojic a druhá část kmene zůstává „volná“. I když 
se na první pohled program dobře rozvíjí, přece jen to má nepříz
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nivé důsledky. Vyvolává to někdy závist, jindy pocity méněcen- 
nosti či naopak nadřazenosti, a také kolísání nálad. I takovouto 
situaci je třeba otevřeně probrat a předejít případnému prohlubo
vání rozporů.

Speciální problémy mužské a ženské. U chlapců bychom měli 
tlumit tendenci podceňovat děvčata, zbavovat je  chybného pocitu 
nadřazenosti (někdy i trochu hraného). Nepovzbuzovat plané sou
peření; neměli by se také navzájem před děvčaty shazovat. Od dívek 
by se měli učit kultuře chování i rozvíjení citového života. U děvčat 
se projevuje tendence uzavírat se mezi sebe, přijímat podřízenou 
či jinak vymezenou roli a nezasahovat výrazně do diskusí
o programu. Neměla by napodobovat chlapce, přijímat jen jejich 
program a podřizovat se mu. Obecně platí, že vnášejí do programu 
čistý cit a větší kulturu vztahů. Neměli bychom stírat rozdíly mezi 
pohlavími, počínaje oblékáním, přes slovník, až po činnost.

I o citovém vztahu mezi chlapcem a dívkou platí, že se vyvíjí 
v jistých etapách a někdy v něm dochází i k neočekávaným zvra
tům. Nejčastější schéma lidského vztahu má tři fáze:

1. Fáze zamilovanosti. Na milém či milé vidíme vše růžově. 
Je nejdokonalejší, bez chyb (či jen s malými, „sympatickými“ chy
bičkami). Jsme nejšťastnější a bude to tak navždy. Příznačné je 
idealizování partnera i celého vztahu je  to období krásné, nezbyt
né a mnohdy již neopakovatelné v pozdějším věku.

2. Fáze pochybností. Pomalu se začíná ukazovat, že vše není 
tak dokonalé. Občas si nerozumíme, nacházíme na druhém i slabší 
stránky, které zprvu přehlížíme, pak omlouváme a později se je 
snažíme napravovat, většinou velmi neobratně a s tendencí prosa
zovat svou pravdu.

3. Třetí fáze může mít dvě podoby. Buď dojde k rozchodu, 
byť i s pocitem zklamání a neúspěchu, anebo se dvojice vzájemně 
pochopí, oba přijmou druhého i s jeho klady a zápory. Vzájemný 
vztah se stane realističtější, ale také pevnější.

Přechod z druhé fáze do třetí bývá prubířským kamenem lid
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ského vztahu a dvojice, která jím  projde a dobře ho zvládne, má 
většinou dobrou perspektivu do budoucnosti.

Forem těchto vztahů je nepřeberné množství. Některé stručně 
naznačím s vědomím, že je to opět zjednodušení. Svět lidských 
vztahů je mnohem složitější, v čase i dynamičtější.

Vztah nevyvážený -  jeden partner jej bere s plnou vážností, 
zatímco druhý váhá a od začátku pochybuje o správnosti volby. 
Ve většině případů nevznikne dlouhodobě pevný, odolný vztah. 
Extrémním případem je vztah neopětovaný, kdy z jedné strany je 
všechno snažení marné.

Vztah sobecký -  dvojice se stáhne do sebe a ostatním 
se odcizuje. V malé míře to bývá nezbytné u všech dvojic. Zami
lovaný pár potřebuje jistou izolaci, čas pro sebe, pro vzájemné 
seznamování, povídání a „obdivování“. Dopřejme jim k tomu pro
stor, většinou se rádi a rychle vrátí. Jestliže jeden z nich nebo do
konce oba patří k vedení kmene či oddílu, mohou začít zanedbá
vat povinnosti a nevhodná kritika je zatlačí do hlubší izolace. 
Dvojice, která se dlouhodobě soustředí jen na sebe, snadno pod
lehne sobectví a stará se jen sama o sebe. I když třeba dojde 
k ochlazení vztahu ke kmeni, buďme velkorysí a umožněme jim 
bez zábran kdykoli návrat zpět.

Vztah z „trucu“. Kdo prožil zklamání ve vztahu, hledá rychle 
náhradu. Často z neuvědomělé touhy dokázat sobě, bývalému part
nerovi i ostatním, že si snadno najde někoho jiného, je přitažlivý 
a „vlastně se nic nestalo“. Vstoupí neuváženě do nového vztahu, 
který obvykle opět nemá perspektivu.

Vztah dramatický. Dvojice se opětovně rozchází a znovu schá
zí, často za bouřlivých okolností. U ostatních to vyvolává jisté 
rozpaky, někdy až posměch. Jestliže to však jsou dva silní, vytrva
lí jedinci, může jejich vztah celou skupinu neustále znepokojovat. 
Při definitivním rozchodu často jeden z dvojice opustí kmen.

Vztah neopětovaný až platonický. Jedinec touží po přátelství, 
ale nemá šanci, je  opětovně odmítán a trápí se. Najde-li časem
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někoho jiného, zdánlivě zapomene, ale většinou v něm zůstane 
pocit, že „ten ideální“ by byl rozhodně lepší. Nový vztah je tím 
pochopitelně narušován. Někdy zamilovaný chlapec nebo zamilo
vané děvče zůstanou pouze u plané touhy, druhá strana často netu
ší, že je předmětem zájmu až zbožňování. Tento stav může trvat 
velmi dlouho, ale časem obvykle slábne.

Vztahy přelétavé. Rychle se při nich mění „lásky“ a nedaří 
se vytvořit pevnou vazbu. Má to opět několik různých příčin. Ně
kdy je to důsledek pocitu méněcennosti, který je znovu a znovu 
překonáván milostnými úspěchy, jindy silné citové nestálosti -  to 
pak může mít nepříjemné důsledky pro celý život. Často střídá 
partnery i člověk, který každého odradí svým chováním. A konečně 
to bývá i projev neúspěšného hledání „té pravé“ nebo „ toho pra
vého“, které se jim nedaří najít. I když v ranější fázi můžeme pozorovat 
a tolerovat jistou přelétavost, ve starším roverském věku je to jev ne
dobrý.

Opakovaně neúspěšný vztah. Někteří jedinci jsou v navazo
vání vztahů neúspěšní. Opět to mívá různé podoby: někdo si vybí
rá ty, kteří se k němu nehodí, a je odmítán. Třeba chlapec, který se 
špatně prosazuje, a hledá někoho mezi aktivními děvčaty. Jiný ne
dokáže vůbec vztah navodit, postupuje nevhodně a druhou stranu 
opakovaně odradí. Zcela nepřiměřené sebevědomí vyvolává od
por. Uvážená rada může být úspěšnou pomocí.

Vztah při nesourodém životním stylu. Protiklady se přitahu
jí: aktivní chlapec + pasivní dívka nebo rozumový typ + romantic
ký typ apod. Perspektivy podobného vztahu nebývají jednoznač
né. V některých dvojicích se protiklady dobře doplňují, jindy se 
vztah rozpadá pro vzájemné nepochopení.

Jistě máme každý před očima řadu dalších forem citových vztahů
-  dobrých, sporných i selhávajících. Každý vztah je jiný a vyzna
čuje se specifickými rysy. Rozdělení do typů je zjednodušující. 
Proto je předvídání výsledků obtížné. Často vytvoří velmi dobrou 
rodinu dvojice, která se zprvu zdála pochybná, a selže pár jedinců
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zdánlivě dobře disponovaných k soužití. Buďme proto velmi opa
trní při poradách, které dáváme různým dvojicím. Spíše rozeber
me jejich vztah, diskutujme o jejich motivaci, záměrech a poci
tech. Snažme se, aby viděli sami sebe z různých hledisek, a hlavně 
nepodléhali chvilkovým náladám. Třecí plochy se obrousí, kon
flikty vyřeší a lidská pouta přetrvávají mnohé nesnáze. Riziko 
mladých manželství bývá dnes v tom, že se rozvádějí při prvním 
konfliktu či při prvních, často ne příliš velkých obtížích. Je to znak 
malé zralosti. Vyrovnaní jedinci dokáží překonávat překážky i ži
votní svízele a vytvořit pevné vztahy.

Pro roverské kmeny platí i další varování. V posledních deseti
letích u nás klesá věk snoubenců při vstupu do manželství. Někdy 
hraje roli i nechtěné těhotenství nevěsty a manželství je tím do jisté 
míry vynuceno. Podobný start je  rizikový a to je jedna z příčin 
velkého počtu rozvodů. Kromě toho si příliš mladí rodiče často 
nevědí rady s péčí o malé dítě, s jeho výchovou a většinou ani sami 
se sebou. Nebývají zajištěni ekonomicky, nedovedou hospodařit, 
nemají vhodné bydlení a to vše komplikuje vytvoření dobře fun
gující rodiny. V západní Evropě se v poslední době věk nevěst 
naopak zvyšuje a v průměru je o 4 až 5 let vyšší než u nás. Vstup 
do manželství s větší životní zkušeností a s jasnějšími plány pro 
budoucí život je  třeba doporučovat.

Co z toho plyne pro roverské kmeny? Diskutujme o citových 
problémech, manželství, intimních vztazích, ale také o odpověd
nosti, kterou má každý vůči sobě, partnerovi, ale i těm ještě nenaro
zeným. Kolem sebe často slýcháme tvrzení, že manželství se přežilo, 
vidíme rodiny rozvrácené, neúplné, náhradní či nově vytvářené 
po rozvodech. Nepřijímejme tyto teorie ani podobnou praxi. Věřme 
v sílu lidského citu, lásky i spokojeného manželství. Tomu se učme 
a vzájemně spolupracujme při vytváření pevných, zralých vztahů. 
Na této cestě budeme experimentovat, můžeme se dopouštět omy
lů, ale nesmíme být lhostejní, povrchní či nezodpovědní. A znovu: 
nebuďme se svými pochybnostmi a problémy sami.
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Roverský kmen může sehrát důležitou roli ve vztazích mezi 
dospívajícími a do jisté míry nahradit či dokonce napravit špatné 
zkušenosti vlastní, ale i zprostředkované televizí či neodpověd
nou literaturou. Mění se charakter rodiny. Jedním ze znaků rodin 
XX. století je stálé zmenšování. Snižoval se nejen počet přímých 
členů (rodina s jedním dítětem), ale měnily se i příbuzenské vzta
hy. Širší rodina mizí. Klesala také intenzita vztahů uvnitř rodin. 
Mizela stará vesnická i maloměstská společenství, ve kterých vy
růstali naši prarodiče. Roverský kmen zde může působit velmi 
pozitivně. Do jisté míry zastoupit rodinu a přinést nápravnou zku
šenost dobrých vztahů v širších skupinách. Tyto zkušenosti rozši
řují citové zázemí jedince a vytváří se tak síť sociálních opor pro 
dobu obtíží či dokonce životních krizí. Dobře fungující kmen může 
sehrát velkou roli při posilování duševního zdraví jedince i jeho 
budoucí rodiny. I to je vlastně jedno z poslání roveringu, které si 
většinou neuvědomujeme, ani ho nelze zařadit do programu jako 
samostatný „bod“. Vyplyne samo, pokud se nám naše činnost bude 
dařit.

STYL VEDENÍ ROVERSKÉHO KMENE

Základním pravidlem činnosti roverského kmene je tak zvaný 
interakční model výchovy. Vychází z poznání, že ve výchově ne
jde, ani nesmí jít o jednostranně záměrné, cílevědomé působení 
vychovatele na vychovávaného -  čili aktivního vůdce kmene 
na pasivního rovera. Na vůdce mají neustále vliv členové kmene, 
sám je též vychováván. Současně jednotliví členové působí na sebe 
v každodenním styku navzájem.

Z toho vyplývá, že roverský kmen nelze vést systémem příka
zů nebo písemnými pokyny. Krátkodobý i dlouhodobý program 
se vytváří ze spolupráce všech členů nebo aspoň kmenové rady. 
Jak se spolupráce projevuje, to je závislé na tradici. Může to být 
volná debata, hlasování nebo pověření jednotlivých členů vede
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ním různých akcí, případně kombinace různých postupů. Každý si 
musí být vědom, že jeho hlas má hodnotu a je brán v úvahu.

Výchovná interakce se netýká jen přípravy programu. Je to vzá
jemná výměna citových podnětů, přátelství, služeb, dobrých činů 
i sociální opory. Nikdo nemůže stát stranou, být jen chladným, 
nezaujatým pozorovatelem kmenových aktivit. Musí být do nich 
vtažen, cítit za ně spoluodpovědnost, ale i radost z výsledků. Tato 
tvrzení se snadno napíší, ale hůře se takto fungující kmen vytváří.
O každém skupinovém úsilí platí, že je třeba mít před očima ideál, 
k němuž směřujeme. Každý z nás asi měl ve skautském věku před
stavy o ideálním oddíle a snažil seje uskutečňovat. V době dospí
vání bývají ideály jasnější a úsilí o jejich naplnění cílevědomější. 
Nebojme se vytyčovat vysoké cíle, ale nezůstávejme u snění, jdě
me společně po cestě reálných činů spolupráce a přátelství.

Několik obecných zásad:
Společenství prožitků. Buďme co nejčastěji spolu, vyhledá

vejme co nejvíce příležitostí ke společné činnosti -  ať to je fyzic
ká práce, toulání přírodou, návštěvy kulturních akcí, vlastní tvoře
ní, společné přemýšlení či prožívání radostných chvil a zdolávání 
obtížných překážek. Čím více se ve kmeni známe, tím lépe 
se chápeme, ale také se chováme upřímněji, otevřeněji a přirozeněji 
než kdekoliv jinde. V konkrétní činnosti sdílejme s celým kme
nem čas, prostor, ale také se naučme, že každý z nás potřebuje 
svůj osobní čas i prostor a taktně respektujme soukromí jedince, 
dvojice i těch, kteří potřebují jistý oddych.

Společná budoucnost. Jedním z klíčových bodů roverské čin
nosti je  sdílení společných plánů pro budoucnost. K potřebám ro- 
verského věku patří hledání otevřené budoucnosti, odkrývání mož
ností, které nás čekají. Potřebujeme se těšit, ale zároveň se i trochu 
obávat životní perspektivy, která je před námi. Svět se dnes oteví
rá a s ním i různé cesty životem, které jsme dosud neznali. Snadno 
na nich zabloudíme nebo z nich sejdeme na stezky nepřehledné či 
až příliš prošlapané. Není dobře člověku, který jde životem sám.
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Bratrské společenství má větší naději, že najde přímější cestu k cíli. 
Budoucnost však není pouze individuální, jde též o budoucnost 
oddílu, kmene, naší obce i celého státu. Budoucnost znamená klestit 
cestu pro ty, kteří půjdou za námi. Snad se poučí i z našich omylů.

Trvalé a hluboké citové vztahy. Znakem roverského styluje 
vytvoření pozitivních vztahů mezi členy kmene i s dalšími kmeny 
a skupinami. V rozumných, pevných vztazích se nejvýrazněji uspo
kojuje základní duševní potřeba -  pocit životní jistoty. Posiluje 
i vědomí naší vlastní hodnoty a užitečnosti pro druhé. Citové vztahy 
uvnitř kmene se mohou měnit a přetvářet, ale nesmějí nikdy vy
chladnout. Máme-li s kým sdílet radosti i starosti a pochopíme-li, 
že nejsme sami v labyrintu života, pak jistě budeme hledat nová 
přátelství a pohodu v mezilidských vztazích i v budoucnosti, 
až opustíme kmen.

Společné přemýšlení a hledání cest. Roverský kmen nežije 
jen z kladných vzájemných vztahů, ale v prvé řadě v reálných čin
nostech. Společně uvažujeme o programu, přípravě expedice, vý
robě týpí, místě člověka na světě, našich motivech i činech, mrav
nosti i duchovní podstatě světa. Přemýšlíme o životě činném,
0 každodenní práci, ale i o otázkách filozofických, etických 
a náboženských. O učení a poznávání, vzorech i samostatném tvo
ření, o sobě i o světě. Jsou to nejen otázky osobní, ale i věčné, 
které si staví každá přemýšlivá generace ve všech koutech světa. 
Hledáme-li na ně odpovědi, často se dostaneme do úzkých. I celá 
skupina může podlehnout omylům, ale hledání cesty do nitra
1 do světa kolem nás je příznačné pro rovera i celý kmen.

Roverský kmen jako systém. Slovo systém je dnes velmi mód
ní, ale přináší nový pohled na složitou skutečnost kolem nás. Ro
verský kmen bývá skutečností velmi složitou ve své struktuře 
i vývoji. Obvykle se říká, že systém se skládá z prvků. V kmeni 
nejsou prvkem jednotliví roveři, ale jedinci ve vzájemných vzta
zích. Celek je totiž vždy mnohem více než pouhý součet prvků. 
Nikdo nežije v izolaci, chování každého člena má vliv na ostatní,
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byť ne na každého ve stejné míře a ve stejném směru. Systémy 
se skládají z podsystémů -  mohou to být družiny, jedinci stejně 
staří s podobnými životními zkušenostmi, skupinky s vyhraněnými 
zájmy, chlapci, děvčata apod. A konečně každý systém je propo
jen s dalšími systémy -  patříme do střediska, širokého roverského 
hnutí, generace vrstevníků, systému dávných tradic. Žádný sys
tém nemůže existovat v izolaci, a tak ani roverský kmen nemůže 
a nesmí být únikem před světem, před myšlenkami a duchovními 
ideály.

A ještě několik rad pro vedení kmene:
Nejprve pro vůdce:

* Jsi první mezi rovnými a autoritu získáš vlastní osobností, schop
nostmi, chováním a taktem vůči ostatním.
* Nemůžeš jen nařizovat, ale tvé základní pravidlo říká: „Toto je 
náš společný cíl, taková k němu vede cesta, vytvořme předpokla
dy, abychom jej mohli dosáhnout.“
* Základem vztahů je důvěra a radost ze společného setkávání.
* Nesmíš si plést „vedení“ a „ovládání“.
* Věz, že máš hodně povinností a málo práv.
* Rozděluj odpovědnost a neboj se experimentů.
* Program promýšlej, ale také vždy rozebírej výsledky.
* Přijímej dobré nápady, ať pocházejí od kohokoliv.
* Kmen se vyvíjí a ty se musíš vyvíjet s ním. Až pocítíš, že vývoji 
nestačíš, je  nejvyšší čas vedení předat.

Pro kmenovou radu:
* Být v kmenové radě není čestná funkce, ale tvrdá, odpovědná 
práce.
* Společný cíl kmene je důležitější než tvůj osobní zájem.
* Svůj hlas uplatňuj, ale podřiď se dohodě.
* Bez spolupráce v kmenové radě není naděje na úspěšnou činnost.
* Nechtěj být u všeho, ale najdi si svou „parketu“.
* Neobhajuj za každou cenu své nápady, pakliže selhaly či byly 
překonány.



* Snaž se vcítit do nálady členů kmene a poznat jejich zájmy.
* Přestane-li pro tebe práce v radě být příjemná a radostná, uvolni 
své místo někomu jinému.

Příprava programu:
* Není návod, který by byl jedině správný a vždy použitelný. Se
belépe připravený program může selhat; jindy se vydaří to, co jsme 
zařadili do programu z nouze.
* Program roverské akce nemůže být náhodným slepencem 
nápadů, ale musí být promyšleným systémem, vycházejícím 
ze stanovených cílů, zájmů účastníků a velkého umění vycítit, zda 
pro něj nastal správný okamžik i správná nálada.
* Neboj se improvizovat, jestliže to situace žádá, ale dodatečně si 
vše dobře rozeber a snaž se poučit ze zkušenosti.
* Neboj se přiznal k omylu před sebou samým.
* Program by měl často mířit mírně (někdy i výrazně) nad síly 
jednotlivců. Vede je tak do situací, kdy musí sami sebe překoná
vat, projevit individualitu, poznávat sílu přátelství a spolupráce.
* U jednotlivých bodů programu uvažuj, co chceš docílit a zda 
z jednotlivých kaménků lze postavit očekávanou stavbu.
* Příliš časté opakování úspěšné akce odradí.
* Cílem roverského programu není, aby se líbil, ale aby podněco
val k další činnosti.
* Stará řecká zásada „Ničeho příliš“ byla prověřena staletími.
* Začátek musí být rychlý, třeba i nečekaný.
* Rozmysli si závěr -  neurčitý konec může překrýt řadu pěkných 
zážitků.
* Bez humoru se neobejdeš, ale nepleť si ho se slaboduchým vtip
kováním.
* Program musí občas něčím překvapit, a to ve chvíli, kdy to ni
kdo nečeká,.
* Neboj se program změnit, když se něco nedaří. Není to dogma, 
jen vyznačení prostoru, ve kterém se pohybuješ.
* U přípravy nepodceňuj zdánlivé maličkosti -  nedáš přesnou in
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strukci a hra se nevydaří, přehlédneš značku v jízdním řádu 
a na výpravu neodjedete!
* Neslibuj více, než můžeš splnit.
* Zlaté pravidlo: Důvěra se obtížně získává, ale snadno ztrácí. 
Několik nevydařených akcí je těžkým rizikem pro tvé postavení.

ČEMU SE VŮDCE KMENE MUSÍ VYHÝBAT

Při vedení roverského kmene se můžeme dopustit nejrůzněj
ších chyb ve vztahu k jednotlivým roverům. Uvažme, jaká nebez
pečí hrozí nám samým a snažme se v diskusích přijít na kloub 
svým omylům a slabinám. Někdy mají kořeny v naší minulosti, 
možná že někoho napodobujeme, mechanicky opakujeme cosi, co 
bylo úspěšné v minulosti. Většinou si jen obtížně uvědomujeme, 
kdy postupujeme nevhodně, čím se můžeme někoho bolestně do
tknout a čím sami znesnadňujeme činnost kmene.

Snad je namístě upozornění na časté chyby ve stylu vedení:
Dirigování a vytváření vyhraněného vztahu „šéf - podříze

ný“. Vnucujeme své záměry, vydáváme přímé pokyny a o všem 
rozhodujeme. Roveři získají dojem, že jsou podceňováni a že jim 
vlastně vůdce nedůvěřuje.

Překotné závěry („krátká spojení“). Vůdce si učiní o něčem 
příliš rychlý názor, spokojí se s první dojmem, neověřenou infor
mací a „vše je jasné“. Ve skutečnosti mu unikne něco podstatného 
a je z toho nutně rozladění a nedorozumění.

Dogmatismus. Nesmíme považovat sami sebe za rozhodující 
autoritu ani se odvolávat bez zdůvodnění na další autority („vě
decké“ poznatky, citáty, pokyny plynoucí z předpisů a učebnic).

Moralizování. Člověk často vysloví ukvapené soudy o chování 
druhých, ať již  výrazně kladné, nebo záporné, a to s jakýmsi mo
rálním oceněním či odsouzením. Hodnocení bývá zjednodušené, 
chybné a tím poškozuje druhého.



Ukvapená rozhodnutí. Někdy si myslíme, že posílíme vlastní 
autoritu rychlým rozhodováním či formulováním vyhraněných 
názorů na nové otázky. Snadno se ukvapíme, rozhodneme se chybně 
a trváme-li na svém rozhodnutí, ztrácíme důvěru.

Bagatelizování, při kterém znevážíme vznikající problémy, ať 
již programové, nebo osobní („To se stává všude“ -  „Každý máme 
problémy“ -  „Pro jedno kvítí...“). Většinou tím nic nevyřešíme, 
odpovědnost se vytrácí a roveři se obracejí jinam.

„Chození kolem horké kaše“. Před problémy zavíráme oči, 
vznikající otázky se neřeší, odkládají a pozornost převádíme 
na vedlejší motivy. Většinou se tím krize prohlubuje.

Nepřiměřené zobecňování. Převedeme konkrétní případ 
do obecné roviny („Takhle to dopadne pokaždé“ -  „Nikdy pořád
ně neposloucháte, co říkám...“) a zanedbáme jedinečnost situace.

Direktivnost. Chceme každému poradit, ale děláme to tak, 
že vydáváme přesné pokyny („Udělej to tak a tak a ničeho jiného 
si nevšímej!“). Jestliže touto cestou chceme řešit jemné otázky 
lidských vztahů, dopadá to zpravidla špatně.

„Nádherná přímost“. Chceme každému a za všech okolností 
říkat do očí tvrdě a nesmlouvavě své názory a kritiku. Neznáme-li 
přesně celou situaci, motivaci činů i jejich záměry, dopustíme 
se snadno omylu či velké netaktnosti k členům kmene.

Puntičkářství. Vyžadujeme plnění příkazů do všech podrob
ností a tím vyvoláváme mezi dospívajícími přirozený odpor. Ne
bezpečný je i druhý extrém, kdy pro „světoborné“ otázky opomíjí
me každodenní maličkosti.

Vzdělavatelské tendence. Přeceňujeme význam všeobecného 
vzdělávání a zaměňujeme kmen se školou nebo kvalifikačním 
kursem.

Negativismus._Někdo zaujímá trvale velmi nešťastný postoj, 
že „každý člověk je v podstatě špatný“ a podkládá běžnému jed
nání nevhodnou motivaci, zlé úmysly či vedlejší záměry -  a všechny 
tak rychle odradí.
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Vševědoucnost. Snažíme se získat či udržet autoritu tím, že je 
nám vše jasné a všemu rozumíme. Diskuse není možná a roven 
se buď odnaučí projevovat své názory, nebo z kmene odejdou.

Rutinérství. Je to jakási odrůda předcházející negativní vlast
nosti. Všechny přehlížíme, neslyšíme jejich názory a vycházíme 
z předpokladu, že , já  při svých zkušenostech vím nejlépe...“

Utěšitelství. Utěšitel se sice snaží každému pomoci, vyslech
nout ho, projevit sympatie, ale poradit nedokáže. Většinou pouze 
opakuje, že ještě není tak zle. Všechno se vyřeší a mohou být ještě 
jiné, horší případy.

Asi bychom našli řadu dalších chyb, kterých se můžeme do
pouštět při vedení kmene. Důležité je, abychom věděli, jací jsme 
a jaký styl nejraději či nejčastěji používáme, i když mnohdy zcela 
neuvědoměle. Pak také pochopíme, kdy a kde se dopouštíme chyb 
a oslabujeme tím kmen. Vracíme se tedy vlastně opět k otázce se- 
bepoznání, bez kterého se vychovatel neobjede.

Mějme na paměti, že každá jednostrannost ve výchově je chyb
ná a styl vedení, který se v obecné rovině jeví jako správný, může 
v určité situaci selhat. Oprávnění mají třeba naopak metody zdán
livě nevhodné.

V kritické situaci, kdy je ohroženo zdraví, nemůžeme diskuto
vat, ale je třeba volit přímý, direktivní příkaz. Některý problém 
musíme bagatelizovat a jindy projevit pochopení, i když nedokáže
me najít vhodné řešení. Něco se časem vyřeší samo a předčasný 
zásah může všechno pokazit. Sladit různé postupy, správně je pou
žít ve správné chvíli a u jistého jednotlivce -  to je velké pedagogic
ké umění, kterému se musíme neustále učit. Čili opětovně: nehle
dejme jednoznačná, věčně platná pravidla vedení kmene, ale učme 
se ze zkušeností svých i cizích a nepovažujme se za dokonalé odbor
níky. Výchova je příliš složitý proces, který nelze vtěsnat do několika 
zásad. Je to tvůrčí činnost, hledání a postupné nalézání cest.
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NĚKOLIK ZÁSAD NA ZÁVĚR

Optimální pravidla pro činnost kmene tedy neznáme a formulo
vali jsme si jen základní zásady, opírající se o zkušenosti vlastní 
i řady jiných kmenů a jednotlivců. Přesto se pokusím stanovit zá
sady, které považuji pro roverskou činnost za rozhodující.
1. Bez spolupráce se roverský kmen neobejde. Činnost a program 
je věcí všech a všichni usilují, aby vytvořili dobře pracující tým, 
sloužící oddílům, obci i poznávání duchovní dimenze světa. Jest
liže každý přinese trochu dobré pohody a vyvine jisté úsilí, máme 
velkou šanci na úspěch společného úsilí.
2. Optimismus v pohledu do budoucnosti. Řekli jsm e si, 
že životní perspektiva patří k základním potřebám dospívajících 
jedinců. Setkáváme se s komplikacemi, překážkami i omyly, ale 
dívejme se vpřed s jistotou, že máme společně dostatek sil pro 
hledání správných cest životem. Roveři budou za čas vytvářet svou 
rodinu, vychovávat vlastní děti a pracovat pro obtížně se rodící 
demokratický řád. K tomu se dnes připravujeme. Je to úkol na řadu 
příštích desetiletí.
3. Přátelství, vzájemný respekt a pomoc jsou základní znaky 
roverského kmene, který usiluje o překonání dnešního stavu. Bez 
těchto hodnot se v dlouhodobé perspektivě neobejdeme.
4. Hledejme, co nás spojuje a v čem se shodujeme. Rozpory 
se jistě budou objevovat; bez nich by nebyl možný vývoj. Nesmí 
však vytvářet překážky ve vztazích a vzájemné komunikaci ani 
narušovat důvěru.
5. Kmen nežije jen pro radost ze setkávání. Hledáme cesty 
k poznání, chceme porozumět sobě i světu a pochopit duchovní 
řád světa. Jsou to otázky obtížné a vždy znovu se vynořující. Ne
smíme před nimi zavírat oči, i když je hledání odpovědí obtížné.
V duchovním světě se však nic z našeho úsilí neztrácí.
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5. ZÁKLADNÍ SLOUPY ROVERSKÉHO 
PROGRAMU

Roverský program nemá jednoznačná pravidla ani pevnou osu, 
jakou pro skautský věk tvoří stupně zdatnosti, odborné zkoušky či 
různé závody a pravidelně se opakující akce. Činnost roverů bývá 
volnější, každý kmen si vytváří vlastní tradici. Střídají se toulky 
přírodou, výpravy i velké expedice s akcemi v klubovně a v rámci 
města. Kdybychom rozebírali aktivity různých kmenů, zjistili by
chom mnohé rozdíly i odlišný styl práce. Je to zcela zákonité. Přes
to se však zřetelně rýsuje zhruba pět základních směrů roverské 
výchovy.
Jsou to:
* uspokojování touhy po velkých, náročných a neobvyklých vý
konech
* poznávání světa
* objevování různých oblastí kultury
* hledání vlastního místa ve světě, sebepoznání a sebevýchova.
* služba oddílům, potřebným osobám, obci, přírodě i duchovním 
ideálům.

Pokusíme se tyto základní sloupy roverské výchovy charakteri
zovat s vědomím, že praxe bude vždy pestřejší, než zde můžeme 
nastínit. Každý kmen si vytváří vlastní program a přizpůsobuje ho 
vlastním potřebám i zájmům svých členů. Činnost by neměla být 
jednostranná, je  žádoucí, aby obsahovala prvky ze všech uvede
ných směrů.

VELKÉ, NÁROČNÉ A NEOBVYKLÉ VÝKONY

Nápadným znakem dospívání je  touha po velkých činech 
a mimořádných výkonech. Důležité je, aby nezůstalo jen u slov, 
fantazie či zbožných přání, ale aby tato samozřejmá potřeba moh
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la být uspokojena v rámci ukázněných, rozmyšlených a dobře při
pravených akcí. Naznačím dvě nebezpečí: Kmen zůstane u nápadů 
a slov, a nedokáže je realizovat, což vede rychle ke zklamání 
a nespokojenosti. Anebo se vrhá do akcí nepromyšlených, nepři
pravených, s rizikem nepříjemného nezdaru či selhání. I to nutně 
vyústí v řadu negativních pocitů.

Touha po velkých, neobvyklých výkonech má mnoho různých 
podob i rozmanitou obsahovou náplň. Někteří z dospívajících vidí 
příležitost ve sportu, s přáním dosáhnout špičkových výkonů. To 
se však může podařit jen velmi malé skupině profesionálů, kteří 
věnují tvrdému tréninku většinu volného času, opouštějí školu, 
jiné zájmy, přátelské skupiny a vše obětují iluzi o slávě, která je 
velmi pomíjivá. To jistě není roverským ideálem. My vyhledává
me spíše sporty netradiční, kolektivní, nově vznikající a pěstované 
pouze pro radost z pohybu, z vymýšlení nových taktických prvků 
a z drobných vítězství, aniž bychom při prohrách upadali do smutku 
či deprese. Tak jako už před sedmdesáti lety hrávali starší skauti 
a roveři softbal, hru u nás jinak zcela neznámou, dnes pěstují ně
které kmeny lakros, ringo i jiné netradiční sportovní hry.

Nejde ani o velké soutěže, ale o zápolení menších skupin 
na úrovni družin, kmenů v obcích i nejbližším okolí. Nechceme 
se setkávat před naplněnými stadióny či před televizními kamera
mi, ale v ústraní malých hřišť a přímo v přírodě, jako třeba při 
závodech orientačních nebo v běhu či na lyžích a triatlonu 
s poněkud mírnějšími limity.

Do roverského programu patří fyzicky náročná turistika. Puto
vání po horách, za netradičními cíli, jako jsou kulturní památky 
určité epochy či regionu, dálkové pochody, výpravy do cizích zemí 
(rumunských hor, za polární kruh a třeba až někam k Bajkalu nebo 
kamsi na indicko-nepálské pomezí), sjíždění neznámých řek, dlou
hé etapové cesty -  pěšky, na kolech, na lyžích -  to vše patří 
k roverským akcím. Základy horolezectví pod vedením zkušených 
instruktorů bývají též lákavým programem. Rafting, létání
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na rogalu, paragliding a jiné náročné moderní sporty mají pro ně
které rovery velkou přitažlivost. Vyžadují však fyzickou zdatnost, 
kvalifikované, vyškolené instruktory a dodržování bezpečnostních 
pravidel. Společné prožitky z krásné, neznámé přírody, z hlubokých 
lidských vztahů, které jsou posilovány při společném překonávání 
mimořádných obtíží a překážek -  to vše roverský kmen stmeluje. 
Zároveň se tak vytváří tradice i příklad pro nové členy, kteří při
cházejí z oddílů.

Nejde však jen o vlastní expedici nebo o putování v neznámých 
krajích. Celou akci musíme předem promyslet, náplánovat cesty, 
rozvrhnout technické vybavení, zajistit zásobování, rozpočítat ná
klady, seznámit se s kulturními tradicemi i s památkami na trase, 
po návratu cestu zdokumentovat, vše vyúčtovat, shrnout zkuše
nosti apod. To vše je praktickým výcvikem v manažerských do
vednostech, které jsou pro mladou generaci nesmírně potřebné.

Touha po velkých výkonech je spojena i s jistými riziky. Rover, 
který nemá dostatek zkušeností, snadno přecení své síly, neodhad
ne vlastní výkonnost. Ani celý kmen nebývá imunní proti podce
nění řady nesnází a nebezpečí. Mnohý roverský podnik končí řa
dou im provizací či komplikacemi, které mohou celou akci 
znehodnotit. Nelze podcenit nebezpečí úrazu v odlehlých krajích 
(nezapomínejme ani na pojištění!), může dojít k extrémnímu vy
čerpání fyzických i duševních sil, což vede k zvýšení rizika chyb
ných úkonů a rozhodnutí. Některé zkušenosti se pak získávají 
za příliš vysokou cenu. Teprve ve starším roverském věku -  tedy 
prakticky v ranné dospělosti -  si mladí lidé uvědomují možná úskalí 
a dokáží jim  preventivně čelit.

Při přípravě složitých, náročných expedicí by měli roveři vy
hledat radu starších, zkušených vůdců. Není to projev slabosti, ale 
naopak odpovědnosti a kázně. Záleží ovšem na neformální autori
tě i taktu staršího činovníka. Může poradit s plánem cesty, vyba
vením, literaturou, zprostředkovat další kontakty, ale nemůže ve
doucího akce nahradit.
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Samotná příprava velké roverské cesty je zajímavou součástí 
expedičního programu již dlouho před vlastní cestou. Nejde jen
0 plánování cesty a o seznamování s krajem, historií i památkami, 
ale často o šití spacích pytlů, větrovek, úpravy stanů, opravy lyží 
či lodí, shánění speciální výstroje.

Dospívající jedinec může vyniknout ve dvou oblastech - vr
cholovém sportu a populární hudbě. Stále vznikají desítky ka
pel různého druhu, různých žánrů i různé kvality. Bývají slože
ny z mladých hudebníků, kteří v nich prosazují vlastní vkus
1 myšlenky. Také posluchači jsou zpravidla stejného věku a vytváří 
se mezi nimi pocit generační sounáležitosti. Na hudebních festi
valech a soutěžích se setkávají tisíce mladých lidí a sledují hudeb
ní produkce svých vrstevníků, kteří mezi nimi získávají velkou 
autoritu. I když velké akce nejsou vzorem roverských programů, 
přece jen občasná setkání generačního charakteru mohou být pří
nosná. Poznávají se kmeny z různých míst, navazují nová přátel
ství, vyměňují si zkušenosti a upevňuje se pocit sounáležitost 
k jedné „rodině“.

Některé sporty se dnes stávají záležitostí dětí -  například gym
nastika, plavání, krasobruslení. Z výchovného hlediska to jsou jevy 
velice nežádoucí, neodpovídají skutečné dětské hravosti ani dět
ské motivaci. Prakticky všechna sportovní odvětví organizují sou
těže dorostenců nebo juniorů a adolescenti mají možnost měřit 
své síly s vrstevníky. Pro některé rovery to je příležitost k tréninku, 
který však nemůže být centrem roverského programu, ale pouze 
příležitostným doplňkem.

Snaha po velkých výkonech se neuplatňuje jen pozitivními činy. 
Setkáváme se i s řadou negativních jevů. Party mladistvých alko
holiků, kteří „oslňují“ okolí svou odolností, tlupy násilníků hlásí
cích se k extrémním ideologiím (například skini a anarchisté), 
dokonce gangy mladých zločinců -  to je vážné nebezpečí, ohrožu
jící základy celé společnosti. Mnozí mladí lidé se předhánějí 
v sexuálních zkušenostech a výsledkem pak bývá promiskuita. To
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vseje  spojeno se značným rizikem onemocnění přenosnými cho
robami. Dnes je celé světové společenství ohroženo epidemií AIDS, 
proti které neznáme účinné léčení, a jedinou prevencí je zdrženli
vost.

Úsilí o velký výkon může mít celou řadu dalších forem a podob. 
Usilovné studium zvoleného oboru, řemeslné kutilství, praxe 
s počítači, výroba různých technických zařízení pro potřebu vlast
ní, ale i pro druhé, často pro skautské oddíly -  to vše jsou pozitivní 
projevy snahy o sebeprosazení. Mezi dospívajícími vidíme snahu
o proniknutí na trhy vlastní podnikatelskou činností či aktivním 
začleněním do politického života, a to nezřídka s výraznými prv
ky jistého extremismu. Jiní hledají -  ať jako jednotlivci, nebo 
v rámci roverského kmene -  cesty k činnostem charitativním 
a sociálně prospěšným. Naproti tomu v jistém protikladu k touze 
po činech jsou mladí lidé málo zastoupeni v řízení obcí, kde by 
měl být slyšen právě hlas nastupující generace.

Touha po velkých činech může mít i podobu různých protest
ních akcí proti tradicím, zvyklostem a pravidlům. Patří sem třeba 
u nás se šířící (a v Evropě již mizící) hnutí „nesezdaných manžel
ství“, hledání alternativní kultury, stylu výživy či oblékání. Rover- 
ský kmen se někdy dostane do rozporu se staršími činovníky. Ro- 
veři hledají nové cesty, vymýšlejí netradiční akce a narazí-li 
na nepochopení, přejdou do nepřiměřené opozice. Chyba bývá 
obvykle na obou stranách a dochází ke zbytečným sporům 
z malicherných příčin. Mnohý generační konflikt má v pozadí sna
hu dospívajících o neobvyklé činy, které se starší generaci mohou 
zdát neúčelné, nepřiměřené, někdy zcela nesmyslné. Chybí-li to
lerance a snaha o vzájemné pochopení, neprospívá to vztahům 
ve středisku a poškozujeme tím celé skautské hnutí.

Vraťme se však k roverskému programu. Velké, náročné akce 
jsou nezbytnou součástí činnosti. Chybou by však bylo, kdyby to 
byla jediná náplň. Byli bychom pak jednostranní a roverský pro
gram by neměl žádoucí šíři a hloubku.
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ROVERSKÉ AKCE A HRY

Wolkrovo putování
A.B.Svojsík na svých táborech v době první světové války vy

sílal starší skauty na dvoudenní „zkušební cestu, spojenou 
s orientačním cvičením“. Básník Jiří Wolker toto putování Česko
moravskou Vrchovinou podrobně popsal ve svém táborové dení
ku. Dva chlapci v roverském věku vyšli z tábořiště nedaleko lip- 
nického hradu s nejnutnější výzbrojí pro přenocování a zamířili 
podle mapy ke stanovenému cíli -  klášteru v městečku Želiv. Část 
trasy, dlouhé asi 50 km, prošli po lesních cestách a terénem, část 
krásným údolím řeky Želivky. Svoje dojmy a poznatky měli podle 
podmínek zkoušky zpracovat písemně. Několik úryvků z Wolkrova 
deníku dokládá, že tahle jednoduchá skautská zkouška přinesla 
městským chlapcům řadu nezapomenutelných zážitků.

„36. den tábora -  13. srpna 1916
...musel jsem se připravovat na velkou zkušební cestu, která 

se musí také popsat. Odpoledne jsme se na ni vydali. Byla báječná 
a já obstál dobře...

....Nad námi se zvedala stráň porostlá zprvu mlázím, později 
většími stromky a nahoře stála lákavá rozhledna... Vystoupili jsme 
nahoru. Dříve jsme si však museli vymoci vchod prolomenými 
dveřmi, které nám za chvíli hrozily spadnout na hlavu. Rozhled 
byl pěkný, ač krajina byla trochu v mlhách. Orientovali jsme 
se podle modré hory, která nám teď opravdu vystoupila před oči
ma. Potom, jako praví skauti, spravivše dříve dveře, spustili jsme 
se dolů. Rozhodl jsem se obejiti Orlík zleva, Suchánek zprava. 
Nařídil jsem si busolu a rozloučil jsem se...

...Vzhlédnu napravo a hle! Nad vrcholky lesů vykukoval hrad 
Orlík. Zaradoval jsem se velice. Natáhl jsem to rychle po silnici 
k samotám a potom vzhůru lesem po pasece. Cesta mne dovedla 
až na samy rozvaliny. Zapísknu, ale nikdo se mi neozval. Byl jsem
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tam první. Rozvaliny se mi velice zalíbily. Rozhled po krajině bá
ječný... Vzal jsem skicák a načmáral do něho jeden obrázek...

...Asi za hodinu uslyšel jsem pískání skautské píšťalky. Zara
doval jsem se a hned odpověděl. Za chvíli bylo vidět pachtícího 
se Suchánka, jak leze ke mně nahoru... první jeho slova byla: jsem 
poraněn. Stal prý se obětí atentátu. Kdesi v lese začali naň pokři
kovat kluci, a Talián, chtěl jim udělat kázání, ale jakmile začal 
mluvit, spustili naň déšť kamení...

... Pustili jsme se po srázné hrázi dolů a náhle se našim zrakům 
objevilo obrovské divadlo. Široká řeka valila se tiše pod námi. 
Na druhém břehu srázně do ní spadá mohutná skála, která, od
rážejíc se v ní, vypadala ještě mohutněji. Voda byla temná 
a průhledná. Cesta byla neobyčejně krásná. Lezli jsme stále přes 
kamení a chvílemi měli velikou naději, že se octneme v temnoze- 
lených proudech želivských.

Vrchy se poněkud snižovaly, ale naše cesta byla stále obtížnější 
a obtížnější. Přišli jsme až k záhybu řeky. Tu se náhle zvedaly 
na našem břehu obrovské skály, rozervané, které se šklebily jako 
hladové jícny. Museli jsme přeskakovat přes kameny v Želivce po
mocí hole. Naše cesta byla poseta balvany, kopřivami a bodláčím...

...Prošli jsme ještě divukrásným divadlem. Nad námi čněl po
slední, obrovský výběžek skály. Bylo to úchvatné divadlo a zvláště 
pro mne, který jsem zvyklý vidět jen samou rovinu a rovinu. Skála 
čněla jako poslední zoufalý pokus a potom se pozvolna snižovala, 
až zapadla v zelené trávě. Les končil i na naší straně. Rychle dali 
jsme se cestou, kterou jsme nalezli, za kouřem komínů. Cesta ná
hle klesala a spatřili jsme chaloupky. Byla to Želiv...

...vyjednáváme o prohlídku kláštera. Pan prelát svolil a my 
v dešti proběhli rychle zahradou a dostali se do podloubí; a odtud 
nás již  prováděl jeden pán. Tam se nás také jakási starší žena táza
la, nejsme-li herci. Herci -  to se nám ještě nestalo. Prohlédli jsme 
staré obrazy, síň k přijímání noviců, jídelnu, kostel a potom 
v prvním patře knihovnu. Tam nás prováděli dva mnichové. Ti
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nám ukazovali rozsáhlou bibliotéku, různé sbírky mincí a jiné sta
rožitnosti, zvláště literární. Mě zajímala knihovna klasiků, která 
byla značná. Potom nás milostivě propustili a my se vydali 
na zpáteční cestu.“

Wolkrova roverská pouť se konala za velmi nepříznivých okol
ností. Již třetí rok pokračovala první světová válka a chlapce 
v skautských krojích, venkovským, ale i městským lidem tehdy 
naprosto neznámých, považovali leckde za špióny, vesničtí kluci 
si mysleli, že Wolkrův druh je nepřítel, italský voják, proto na něj 
házeli kamení.

Wolkrova putování může být i dnes zajímavou zkouškou zdat
nosti, zvlášť pro nejmladší rovery. Stanovte každé dvojici (u děvčat 
trojici) cíl, vzdálený vzdušnou čárou od tábořiště nebo města asi 
20 km. Vytyčte několik výrazných bodů v terénu, kterými mají 
poutníci projít. Volte je tak, aby k nim procházeli podle mapy nej
pěknějšími přírodními partiemi. Cílem by mělo být místo zajíma
vé z kulturního hlediska. Podmínky wolkrovského pochodu jsou 
co nejjednodušší: Putovat na určené místo podle mapy a busoly, 
projít přitom několika danými body v krajině, prohlédnout si cílo
vý objekt (hrad, zámek, muzeum, architektonické památky 
v městečku apod.), přenocovat v přírodě, vrátit se zpět jinou ces
tou, projít přitom opět určenými místy a po návratu napsat
o putování podrobnou zprávu do osobního deníku, kroniky nebo 
oddílového časopisu.

Hrady
Podnik na jeden až dva dny. Kmen a jeho případní hosté 

se rozdělí do chlapeckých dvojic nebo dívčích či smíšených trojic. 
Tyto hlídky jdou od startu až do cíle pohromadě, ale přitom každý 
bojuje sám za sebe a také často sám se sebou.

Naše krásná vlast oplývá množstvím hradů, hrádků a tvrzí. To 
nám dalo námět k neobvyklé akci. Vezmete-li si libovolnou turis
tickou mapu, hned na vás z ní mrká nejméně deset hradů.
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Takže čas od času jednu takovou mapu vezmeme, zakroužku
jeme na ní všechny hrady a přiřadíme k nim bodovou hodnotu podle 
dostupnosti (vzdálenost, přístup apod.). Výkony se bodují.

Aby putování od hradu ke hradu nebylo fádní, je zpestřeno řa
dou úkolů, uložených v zalepených obálkách, s udaným časem, 
kdy mají být otevřeny. Tyto obálky má každá hlídka u sebe a jsou 
v nich úkoly různé obtížnosti, které si vynucují důvtip při jejich 
plnění a komunikaci s obyvatelstvem. Například:
* 0  půlnoci -  získej podpis nějakého cizího člověka.
* V poledne -  vydělej si prací na oběd (je to paráda, skládat 50q 
uhlí za třicetistupňového vedra!).
* Vše dělejte hodinu pouze levou rukou.
*Vykoupejte se v přírodě, nejpozději do 30 minut od otevření této 
obálky (zvláště tvrdý oříšek, jste-li uprostřed města).
* Půl hodiny se jeden z vás pohybuje poslepu (drsná záležitost, 
když obálku s tímto úkolem otevřete v hustém lese).
* Vyrobte si každý svou hůl a na všech hradech do ní udělejte 
vryp, na který napíšete jméno hradu.
* Mluvte spolu i s jinými lidmi hodinu jen libovolným cizím jazy
kem.
*Uvařte vejce na tvrdo (to znamená sehnat vejce a uvařit ho).
* Přenocujte na hradě -  povinný spánek nejméně 6 hodin.

Tvůrce této akce může rozehrát svou fantazii naplno. Úkoly by 
měly být vtipné, ale náročné. Časově mají cestu jen mírně kompli
kovat, nesmějí však putování bránit.

Každá dvojice (trojice) naplánuje samostatně svou trasu
i strategii postupu od hradu ke hradu. Mezi hrady se přesouvá pěš
ky, autostopem nebo jakýmkoli jiným dopravním prostředkem, 
který je právě k dispozici.

Úspěšný cestovatelé jsou schopni navštívit až 90% určených 
hradů a splnit všechny úkoly.

Věci na cestu jsou striktně omezeny. Nám se osvědčilo toto 
minimum: Občanský průkaz, 19,90 Kč, KPZ, nůž, papír, tužka,
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celta, spacák, kartáček na zuby, pasta, šálek, ešus, krajíc chleba 
se sýrem, rajče, mapa oblasti s hrady, obálky s úkoly, hodinky.

Při akci Hrady zažíváme různá dobrodružství, setkáváme 
se s mnoha lidmi, musíme řešit komplikované úkoly, zvládat fy
zickou námahu (hrady bývají převážně na strmých kopcích). Po
známe další krásná místa naší vlasti, často opuštěná, dýchne na nás 
tajuplnost hradů a jejich minulosti.

Všechny hlídky mají stejný cíl -  bývá to hrad, který musí na
vštívit naposledy. Mají tam dorazit druhého dne do 20.00 -  i kdyby 
některé hrady pro časovou tíseň vynechaly. Akce je zakončena 
poradním ohníčkem, u kterého si vyprávíme zážitky.

Náš kmen provedl akci Hrady úspěšně v Českém ráji, na Po- 
děbradsku, Olomoucku, Svitavsku, Prachaticku.

Osamělá pouť
Život nás podrobuje různým zkouškám. Často to jsou nepří

jemné záležitosti s nepříjemnými následky, a pak býváme rozmr
zelí, že nás jakási vyšší moc vystavuje takovým těžkostem. Zkou- 
šíme-li však sami sebe zcela dobrovolně, je  to úplně něco jiného, 
a také naše výkony bývají lepší. Čím víc roveři zkoušejí sami sebe, 
tím snáze pak překonávají zkoušky, které před ně staví sám život.

Nakonec jsou třeba schopni -  aspoň někteří -  přijmout je za vlastní 
a plnit jejich podmínky dokonce s jistým druhem nadšení.

Když listuju Sétonovou Knihou lesní moudrosti, vzrušuje mne 
tahle prostá zkouška: „Ujdeš během čtyř dní minimálně 120 km, 
aniž se setkáš s člověkem.“ Moje fantazie vždycky začne pracovat 
naplno a hned se vžívám do situací, do jakých se člověk může při 
takovém putování dostat. Přišel den, kdy jsem tuto výzvu přijal, 
sebral se a vydal na osamělou cestu.

Vybral jsem si hory, které dobře znám, a v nich čtyři místa tak 
vzdálená, abych dostál základní podmínce zkoušky. Dal jsem před
nost vrcholům s dobrým rozhledem. Jinak jsem cestu příliš neplá
noval, vyplynula sama.
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Člověk musí putovat opravdu sám, jen tak vidí, slyší a cítí to, 
co mu zakrývá společnost jiných lidí.

Vyšel jsem ráno za východu slunce. To jsem dělal každý den. 
Východ slunce je příliš krásná a důstojná záležitost, než abychom 
ho na osamělé pouti prospali. Možná namítnete, bez budíka se tak 
brzy neprobudím. Nebojte se, budete-li opravdu chtít, procitnete 
již za svítání. Člověk by si měl utvořit sám rituál, kterým bude 
slunce vítat. Po dlouhé tmě a chladu přináší jeho paprsky úlevu, 
začíná nový den. Tahle chvíle nastává každý den jen jednou!

Když vyjdeme časně, nemusíme spěchat. Cestám se raději vy
hneme. Chodívají po nich lidé, a také méně uvidíme. Podle Seto- 
novy rady se řiďme zásadou „vidět vše, sám neviděn“. Ostatně 
na kamenitých cestách by naše nohy brzy pokryl prach, rozedřely 
je  kamínky, přestali bychom se z volného putování radovat. Ubí
rejme se trávou a vychutnávejme každou krůpěj rosy dříve, než 
prchne před letním žárem.

Na pouti jistě přejdeme mnoho potoků a říček. Vykoupejme 
se v nich, třeba několikrát za den. Je krásné ponořit se do chladné 
vody, netísněný jakýmkoli šatem. Po koupeli nespěchejme, lehně
me si na sluncem vyhřátou skálu či travnatý břeh a nechrne půso
bit blahodárné paprsky. Až oschne naše tělo, bude mysl lehčí, vol
nější. A vůbec, na cestu se moc neoblékejme, šaty člověka tísní, 
chceme vnímat horský vzduch celým tělem. Jezme pouze tolik, 
abychom měli sílu k pochodu, neboť příliš plné břicho táhne člo
věka k zemi. Při odpočinku pozorujme, co se děje kolem nás. Je 
zajímavé, někdy směšné sledovat pachtění mravenců a brouků. 
Nechrne se unést jejich heroickými výkony, zdolávají často ob
rovská břemena.

Pozorujme zblízka i květiny, trávu, mech. Je na nich spousta 
podrobností, kterých jsme si nikdy nevšimli. K večeru hledejme 
místo k nočnímu odpočinku. Ale až ho najdeme, neuléhejme hned. 
Ještě nás čeká denní účtování při západu slunce. Ty účty skládáme 
jen sami sobě. Vystupme na místo dalekého rozhledu. Západ slun
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ce je snad ještě vznešenější než jeho východ. Vzpomínejme 
na všechno krásné, co jsme v uplynulém dni prožili. Ulehněme 
pak brzy, abychom dokázali vstát za svítání. Na noční stezky vyra
zí myši a budou šustit v listí u našeho lůžka. V dáli uslyšíme tlu
kot křídel nočního dravce a mírný vánek rozvíří větve nad naší 
hlavou. Usínáme klidně, vyrovnaně.

Tak to půjde den za dnem. A po čtyřech dnech se vrátíme domů 
šťastní, možná i o trošku lepší.

Pohár J. Kukuczky
Podobně jako je v Himálajích 14 osmitisícovek, ve Žďárských 

vrších lze napočítat 14 vrcholů s výškou nad 800 metrů: Devět 
skal (836), Křivý javor (824), Buchtův kopec (813), Malínská ská- 
la(811), Žákova hora (810), k. Podlesí (806), Kamenný vrch (802), 
Křovina (830), Pasecká skála (819), Pohledecká skála (812), k. 
Pasecké polesí (810), Šindelný vrch (806), Fryšavský kopec (803), 
Lisovská skála (802). Touto podobností je  motivována akce, kte
rou jsme nazvali Pohár J. Kukuczky podle dnes již nežijícího pol
ského horolezce Jerzyho Kukuczky, který jako druhý člověk 
na světě zdolal všechny himálajské osmitisícovky.

V kategorii „Kukuczka super“ mají být všechny tyto kóty zdo
lány během 24 hodin. V kategorii „normál“ v průběhu jednoho 
roku, případně bez časového omezení.

V kategorii „Kukuczka super“ evidujeme rekordní výkon. Měří 
se čas od dosažení prvního vrcholu, po dokončení výstupu 
na poslední ze čtrnácti hor.

Z bezpečnostních důvodů je tahle akce pro dvojice nebo troji
ce. Velké skupiny se neosvědčily. Pořadí, v jakém mají být jednot
livé vrchy zdolány, není stanoveno, záleží na taktické úvaze sou
těžících. Za zdolání hory považujeme dosažení nejvyššího, běžně 
dostupného místa, to je další opatření, které má zabránit úrazům.

Pokud to máte do Žďárských vrchů daleko, uspořádejte podob
nou akci ve svém kraji -  hory jsou všude blízko.
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Setkání
Náš roverský kmen, ve kterém byli jen chlapci, se měl sezná

mit s kmenem ryze dívčím z jiného města a prožít společný ví
kend. Přípravami se zabývali jen vůdcové a řadovým členům 
najejich zvědavé otázky odpovídali stále stejně: „Počkej, uvidíš!“ 

A viděli jsme. Na nádraží si každý třikrát vylosoval obálku. 
První jsme měli otevřít hned, druhou po vystoupení z vlaku. Třetí 
byla nadepsána S.O.S. Tu bylo možno otevřít, kdybychom zablou
dili.

Z textu v první obálce jsme se dověděli jen název stanice, kam 
si máme koupit jízdenku. Vše bylo zahaleno do jakéhosi tajem
ství, protože každý si musel tuto informaci ponechat pro sebe. Byl 
pátek odpoledne a my jsme vyrazili směr neznámo. Asi po hodině 
jízdy se jeden z nás zvedl a vystoupil. „Co ti je?“ ozvalo se sborově. 
Teprve když se vlak rozjel a kamarád zůstal na nástupišti, napadlo 
nás, že jsme si asi koupili každý jízdenku do jiné stanice. Na dalších 
zastávkách nás postupně ubývalo, až jsem zůstal ve vlaku sám. 
Příští stanice byla skutečně ta moje. Octl jsem se na neznámém 
nádražíčku a chvíli se díval za lidmi, kteří mizeli v šeru. Byl bych 
se cítil úplně ztracený, kdybych si nevzpomněl na obálku č.2. Dych
tivě jsem ji roztrhl a četl:

Heslo: „Slečno, nevíte, jak vysoká je Milešovka?“
Odpověď: „To pane nevím. Ještěd však má 1012 metrů.“ 
Neměl jsem v té chvíli strach, že uvedu do rozpaku několik 

nezasvěcených slečen svou nezvyklou otázkou, protože jsem byl 
široko daleko sám. Posléze přisupěl vlak z opačného směru, než 
odkud jsem přijel já. Vystoupilo pár lidí, rozešli se ke svým domo
vům a na nástupišti zbyla dívčina, která se rozpačitě rozhlížela. 
Hned jsem ji vyzkoušel ze zeměpisných znalostí a společně jsme 
otevřeli její obálku.

Zašifrované místo, kam máme dnes v noci dojít, byla informa
ce nanejvýš potřebná. Ostatní úkoly, které měly cestu zpestřit, nám 
ubraly radost. Celou cestu jsme se museli držet za ruku, hovořit
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jen ve verších, co nejvíc se přitom dozvědět o tom druhém a k tomu 
ještě jsme si museli opatřit jedno syrové vejce. Za tmy a ve verších!

Cíl dnešní cesty, starý, polorozpadlý mlýn, byl ozařován oh
něm, u kterého seděli naši vůdcové a škodolibě se usmívali. Ni
kdy bych neřekl, jakou úlevu může pocítit člověk, který se musel 
několik hodin držet s někým za ruku, když je opět volný.

Jak dvojice postupně přicházely, ukládaly se ke spánku. Kluky 
předtím ještě čekal poslední úkol -  uspat svou squaw písničkou 
nebo pohádkou. Většina dívek to nestihla ani doposlechnout.

Následující den jsme byli vystavováni různým nesnadnostem. 
Dívky vařily čaje z přírodních plodů, pletly šálu z trávy pro své 
partnery, ti jim na oplátku upletli košíček z proutí velikosti ešusu 
a trhali čtyřbarevnou kytici. Vejce v noci opatřené prověřilo odva
hu a zručnost dvojic. Chlapec se postavil co nejdál od svého děv
čete a měl chytit vajíčko, které mu hodila. Nesmělo se samozřejmě 
rozbít, jinak museli putovat ze samoty za novým vejcem! Pak 
se konala soutěž v rétorice a skládali jsme báseň na téma „minulý 
den“, povídali jsme si -  a tak.

V neděli ráno jsme pečlivě uklidili okolí naší základny a mapa 
nás už vedla k nádraží. Slíbená poslední soutěž se měla odehrát 
na fotbalovém hřišti ve vsi. Po chvíli víření v tanečním rytmu nás 
seřadili u branky a za ruce se držíce jsme obíhali hřiště. Poslední 
dvojice odpadla a následovalo další kolo. Po tomto tanečním ma
ratónu jsme měli sílu už jenom na vyslechnutí výsledků.

Někdy se říká, že roverům chybí soutěživý duch. Není to tak! 
Roveři jen potřebují trochu jiné oblasti, v nichž si mohou měřit 
své síly. Většinou nejde ani tak o to, kdo zvítězí, ale o dobrou 
zábavu, řešení neobvyklých úkolů, nové zkušenosti, vzájemné 
sblížení a vytvoření správného kmenového ducha.

Dálkové pochody
S dálkovými pochody, které se staly v druhé polovině 20. sto

letí jednou z nejrozšířenějších sportovních akcí, začali u nás skau
ti již po druhé světové válce. Tehdy k nám ta myšlenka přišla
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ze Švédská a padla na úrodnou půdu právě mezi rovery. Jeden 
z českobudějovických oddílů se tehdy vydal na dálkový pochod 
ze svého města do Tábora. Trasa vedla podél železniční tratě 
a chlapci pokračovali v pochodu tak dlouho, dokud mohli. Koho 
přemohla únava, zabočil na nejbližší železniční stanici a prvním 
osobním vlakem se vrátil domů. Nejzdatnější roveři tehdy skuteč
ně došli až do Tábora, což byl v té době mimořádný výkon.

Později začaly organizovat dálkové pochody pražské oddíly, 
které našly úkryt v době totality v jedné tělovýchovné jednotě. Dnes 
je to tak rozšířená akce, že si každý roverský kmen může vybrat 
ze široké nabídky. Nebo také -  což je lepší -  uspořádat dálkový 
pochod jednou za rok pro rovery a rangers nejen z vlastního kme
ne, ale i kmenů spřátelených.

I po těch nej odlehlejších silnicích dnes jezdí hodně aut, proto 
vytyčíme trasu pochodu po lučních, polních a lesních cestách, a také 
přímo terénem. Většina veřejných dálkových pochodů se koná 
na jaře. Pro ten náš, roverský, je nej příhodnějším měsícem listo
pad. Chladné počasí omezuje v přírodě statický program, ale 
pro dlouhou chůzi je jako stvořené. Navíc může vést trasa i přímo 
přes pole a louky. Což ji naplánovat podle dávného nápadu česko
budějovických skautů a jít podél železniční trati? Samozřejmě ne 
přímo po kolejích ani v jejich těsné blízkosti, ale ve vzdálenosti 
2 0 -1 0 0  metrů od trati. Nevyhýbat se přitom žádným překážkám, 
postupovat i nejhustším lesem, rozměklou oranicí, bažinami. Tak 
jako putoval oddíl rangerů majora Rogerse, o němž píše K. Ro- 
berts ve slavném románu Cesta na severo-západ. Zákaz chůze 
po trati znamená, že nesmíme přecházet přes železniční mosty 
ani procházet tunely. Ostatně potoky, říčky, řeky i skály jsou víta
ným zpestřením cesty. Podle starého roverského hesla překážky 
jsou tady proto, abychom je překonávali.

Putování podle železnice opravdu umožní, aby nikdo nemusel 
přepínat své síly do krajnosti.
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8 hodin na kolech
Neměli jsme tehdy horská kola, to byl ještě docela neznámý 

pojem. Zato nám nechyběla chuť vyzkoušet něco nového, poznat 
nové kraje a podat mimořádný výkon. Prostě uspořádat akci, kte
rou nikdo z našich neskautských přátel a spolužáků nikdy nezažil.

Nejdřív jsme stanovili „pravidla hry“. V neděli strávíme na kole 
8 hodin. V téhle době budeme mít jen dvě kratičké, minutové za
stávky, první po třech, druhou po šesti hodinách. A ty jsou určeny 
jen k vyměšování, jak znělo oficiální zdůvodnění. Jinak budeme 
všechno ostatní dělat za jízdy. Jíst, pít, odpočívat.

Naším cílem nebylo ujet co nejvíc kilometrů, ale vidět toho 
cestou co nejvíc. Počítali jsme s průměrnou rychlostí 15 km. Značná 
část trasy totiž vedla kopcovitým terénem, často po lesních a polních 
cestách. I tak jsme všichni překonali svůj osobní rekord, každý 
z nás ujel za jediný den 127 km! Přiznám se, že jsem večer před 
domem z kola spíš spadl než sestoupil. A celý týden mě nohy bo
lely tak, že jsem nedokázal udělat při tělocviku dřep. Ale zážitek 
to byl veliký.

V příštím roce jsme „pravidla hry“trochu pozměnili. Zvolili 
jsme tak náročný terén, že nikdo nedokázal splnit základní pod
mínku -  nesestoupit z kola jindy než při dvou povolených zastáv
kách. Bylo nám už předem jasné, že čas od času někdo buď dobro
volně sleze, protože ten padák nedokáže vyšlapat, nebo v náročném 
terénu prostě spadne. A tak jsme připravili jednoduché bodové 
hodnocení: za každé sestoupení na zem dostane jezdec 1 trestný 
bod. Trestné body si každý zaznamená sám. Pro lepší přehled 
se záznamy provádějí čárkou opáleným korkovým špuntem 
na vlastním čele. Kdo sleze z kola, nesmí se dotýkat nohama země 
déle než minutu. Za každou další, i jen načatou minutu si jezdec 
připíše další trestný bod.

Navečer jsme se vrátili z okružní jízdy s čely značně pruhova
nými. Zkrátka jsme byli roverským kmenem zvaným Zebry.
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Dálková jízda na běžkách
Odstartovali jsme z Liberce 26. prosince za svítání a přejeli 

dopoledne na běžkách skoro celé Jizerské hory. Na rozcestí 
za Smědavou jsme však odbočili na nesprávnou cestu, která nás 
zavedla na Velkou jizerskou louku. Tam stopa končila, dál jsme ji 
museli prošlapávat a to znamenalo značnou časovou ztrátu. Tímto 
nádherným údolím protéká Jizera, tady pár kilometrů od pramenů 
je to horská říčka široká nanejvýš pět metrů. Vytváří tu desítky 
meandrů, na jejich březích se střídají písečné náplavky a husté 
porosty kosodřeviny.

Všechno leželo pod hlubokým sněhem, sunuli jsme se kupředu 
tempem lenochodů. Když jsme na druhé straně Jizery zahlédli pro
jetou horskou silničku, dostali jsme se přes říčku po sněžném mostě 
a na polské straně se opět rozjeli plným tempem. Ale neuběhli 
jsme ani kilometr, když nás zastavila polská pohraniční hlídka. 
A odvedla nás do zajetí na vojenskou strážnici. Tam jsme strávili 
dvě hodiny, než nás po výslechu propustili. Takže místo do srdce 
Krkonoš jsme první den dorazili jenom na Voseckou boudu. Byla 
plně obsazená, ale chatař nás nemohl vyhnat do tmy, přespali jsme 
na podlaze v jídelně. Spacáky jsme měli s sebou, nevadilo nám to. 
Druhý den naše dálková jízda pokračovala přes Krkonoše. Noc 
jsme strávili v chalupě vodní Pětky až u Pomezních bud. Třetí den 
jízdy nás zastihla obleva -  brodili jsme se mokrým sněhem přes 
Jestřebí hory.

Čtvrtý den jsme strávili na táhlém hřebeni Orlických hor. Pátý 
den vyvrcholila naše dálková jízda výstupem na Kralický Sněž
ník. Před námi byly už jen Jeseníky.

To byl náš cíl.
Od té doby uplynula již řada let, ale na první velkou jízdu 

po hraničních horách máme dosud živé vzpomínky -  jako na každý 
roverský podnik, který nám přinesl spoustu silných zážitků.

I to je akce jako stvořená pro roverský kmen. Nemusíte překo
nat hned stovky kilometrů, stačí jízda přes jedny hory.
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Jizerské RUPRNO
22. roverský kmen střediska Stopa v Liberci pořádá náročnou 

sportovní akci pro smíšené dvojice roverů a rangers z celé repub
liky. Je to horská varianta triatlonu s těmito disciplinami:
5 km pádlování na klidné vodě
50 km jízdy na kole v Jizerských horách
15 km po nohou.

Podmínky účasti -  smíšená dvojice (chlapec + děvče), vlastní 
kolo, odpovídající fyzická připravenost.

Běžecké závody ve městě
Byl to podnik roverského kmene a jeho hostů, proto se pramálo 

podobal atletické soutěži. Na startu dostali závodníci list s těmito 
pokyny:

„Projděte nebo proběhněte za hodinu co nejvíc průchodů 
z následujícího seznamu. Start je  v 18.00, v 19.00 hodin musíte 
být nejpozději zpátky na tomto místě. Zvítězí ten, kdo proběhne 
všechny průchody a vrátí se nejdřív před uplynutím limitu. Pokud 
tento úkol nesplní nikdo, rozhodne o vítězi počet zdolaných prů
chodů. Časový limit musí být striktně dodržen, kdo dorazí k cíli 
třeba o minutu později, než je stanoveno, bude diskvalifikován. 
Tolerujeme jen zpoždění do 59 sekund.

Na důkaz, že jste průchod našli, zapište vždy pořadové nebo 
popisné číslo domů, kde průchod začíná a končí. U čísel uveďte
i jméno ulice. Některé průchody mohou být po 18. hodině zavře
né. Když zjistíte čísla domů, kde začínají a končí, můžete je pova
žovat za proběhnuté.“

Dále byl seznam ulic spojených průchodem: Anenská-Karlo- 
va, Michalská-Jilská, Železná-Kožná atd. Celkem 25 průchodů.

Lipnické hry
V dobách totality, kdy u nás byla neomezeným vládcem komu

nistická strana, která zakázala všechny demokratické organizace
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včetně Junáka, pracovaly různé skautské a woodcrafterské skupi
ny pod všelijakými krycími „firmami“. Nejvíc oddílů bylo skryto 
ve Svazu turistů jako TOMy, některé přežívaly přímo v SSM. Prá
vě tam podle známého pořekadla „pod svícnem je tma“ dokázala 
sehraná parta vymyslet a vyzkoušet mnoho nových programových 
prvků pro roverský věk. Počátkem sedmdesátých let působila 
pod krásným starořeckým názvem Gymnasion. Později byla pře
jmenována na Lipnickou prázdninovou školu. Sbor instruktorů 
pořádal každý rok v létě -  a někdy i v zimě, sedmi až desetidenní 
kursy, které se odbývaly převážně v nádherném přírodním prostředí, 
na břehu opuštěného, zatopeného lomu v lesích nedaleko lipnic- 
kého hradu. Při opakovaných návštěvách lipnického střediska 
v osmdesátých letech nás vždy znovu udivovalo, že tu dvaceti 
až třicetičlenné skupiny starších chlapců a děvčat nebo mladých 
mužů a žen prožívaly sedm až deset dní nabitých dokonale připra
veným a propracovaným programem. Každý den začínal brzy ráno 
intenzivní rozcvičkou a pak pokračoval jen s malými přestávkami 
na jídlo až do pozdních večerních hodin, často do půlnoci. Běží ti 
čas... Název téhle hry byl pro ty kursy přímo symbolický. Nikdo 
tam zbytečně nepromamil snad ani minutu. Jeden program stíhal 
druhý. Po nácviku slaňování na skalní stěně všichni nastoupili 
k Finské stezce, týmovému závodu, při němž každý musel překo
nat nejen zatopený lom po lanové lávce, zavěšené vysoko nad vodní 
hladinou, ale i přirozený sebezáchovný pud a strach, protože součás
tí Finské stezky byl také skok do lomového jezírka z desetimetro
vé skály. A sotva skončila Finská stezka, začínala dvouhodinovka 
věnovaná výtvarné práci, která byla zakončená výstavou abstrakt
ních maleb. Nebyla to obyčejná expozice, nejdřív se konala slav
nostní vernisáž se „zasvěceným“ proslovem „známého výtvarné
ho kritika“, zhodnocením vystavených „umělecký děl“, hudební 
vložkou a malým pohoštěním. Mezitím už instruktoři připravova
li pomůcky k miniškolám, ve kterých učili tehdy ještě skoro ne
známý softbal, základy horolezectví a orientačního běhu. A večer
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se nesly nad temnou hladinou lomu jásavé tóny Handlovy Vodní 
hudby. Když dozněly, začalo pásmo veršů tehdy zakázaného bás
níka Jana Skácela. Na lipnické Prázdninovce nejvíce udivovalo 
harmonické spojení intenzivního pohybu s intenzivní kulturou. 
Právě tam byly vyzkoušeny a objeveny mnohé formy, které mohly 
roverské kursy po obnově skautského organizace v roce 1989 oka
mžitě převzít.

K nejcennějším odkazům lipnické školy patří i zvláštní druh 
her, při nichž jsou účastníci stavěni před nečekané, náročné úkoly 
a musí podávat výkony, které jsou často na hranici jejich sil 
a možností. Právě tento druh her odpovídá přesně roverskému věku.

Uvedeme několik příkladů z lipnického Zlatého fondu her, další 
najdete ve dvou stejnojmenných svazcích. První vyšel v Mladé frontě 
v roce 1990,druhý díl vydalo nakladatelství Portál v roce 1998.

Hoganův běh
Závod dvojic, který se odbývá na měkkých lesních cestách. Trať 

vytyčíme tak, aby byla dlouhá 2-4 km a tvořila uzavřený okruh. 
Start i cíl jsou na jednom místě.

Dvojice se musí držet za ruce po celou dobu, co je v pohybu. 
Pustit se smí jen při krátké odpočinkové zastávce, pokud se k ní 
rozhodne. Ale to se stává málokdy, přestože Hoganův běh je zá
vod velice fyzicky náročný. Od startu až do cíle musí totiž dvojice 
závodníků běžet pozpátku! Běh bokem napřed je nepřípustný 
a znamená právě tak diskvalifikaci, jako kdyby běžci utíkali nor
málně nebo se nedrželi při běhu za ruce.

Výměna stran ve dvojici je na trati možná jen při zastávce.
Kdo ještě nikdy nezkusil běžet pozpátku aspoň kilometr, neu

věří, jaká fyzická námaha je s tím spojená.
Nejlepší bývá závod smíšených dvojic, sestavený vždy z chlapce 

a děvčete. Při menším počtu soutěžících startují všichni najednou. 
Jinak dvojice vypouštíte v krátkých časových intervalech (1-2 
minuty) a každé měříte separátně čas. Tento druhý způsob je lepší.
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Lipnická Prázdninovka mívala na kursech lidi, kteří neprošli skaut
skou výchovou a vzájemně se neznali, proto při Hoganově závodu 
stavěli instruktoři na trať tajné kontroly, které dohlížely 
na dodržování pravidel. U roverů by to nemělo být potřeba.

Targa Florio
Tento závod je založen na prostém principu: družstvo má do

pravit co nejrychleji starou pneumatiku z nákladního auta od startu 
k cíli.

Byla by to snadná záležitost, kdyby trať neměřila 20-25 kilo
metrů a nebyla vytyčena v terénu, mimo silnice -  na polních 
a lesních cestách, kde nejezdí auta. A nebývá to zdaleka vždy 
v rovině, tam by se závod změnil v poněkud nudné cvičení síly. 
Dramatický spád mu dávají potoky a říčky, které je třeba překonat, 
rybniční hráze a bažinatá místa. A samozřejmě každé převýšení.
I když se zdá, že to bude horší do kopce, opak je pravda -  dolů 
svahem se pneumatika řítí někdy tak rychle, že jí „poháněč“ ne
stačí. A každá terénní nerovnost může dát rozjetému těžkému tě
lesu nečekaný směr.

K úvodu a základním pravidlům hry:
Libreto vypráví o tom, že mezi dvěma světovými válkami 

se jezdívaly na Sicílii rychlostní automobilové závody na okruhu 
Targa Florio. Ten okruh byl dlouhý přibližně 30 km, vedl 
po mizerných silnicích a překonával značné výškové rozdíly. 
Při jednom ročníku začala soptit Etna a navíc spustil strašný liják. 
Několik porouchaných aut uvázlo tehdy na trati a bylo třeba jim 
dopravit věci potřebné k opravě. Z různých dep proto vyrazily sku
pinky mechaniků. Velká sopečná erupce mohla nastat každým 
okamžikem. Šlo skutečně o vteřiny...

Utvořte z účastníků hry skupinky „mechaniků“ po 6-10 členech. 
Všechny by měly být přibližně fyzicky stejně zdatné. Každá do
stane 1 starou pneumatiku z nákladního auta. Na skládce vyberte 
stejně velké a těžké kusy. Pro každý tým připravte řemeslnickou
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brašnu naplněnou starým železem -  to nejen dost váží, ale při běhu 
navíc krásně rachotí.

Každý tým odstartuje samostatně -  vysílejte je na trať v 5-10 
minutových intervalech a měřte jim čas. Zvítězí ten, který dopraví 
pneumatiku i brašnu do cíle nejrychleji.

Skupinka si může předem trať rozdělit na úseky a vystřídat 
se na nich podle svých vlastních představ. Na každém úseku však 
musí běžet vždy nejméně dva, jeden koulí pneumatiku, druhý nese 
brašnu. Právě proto je výhodné, když vyberete pro závod trasu 
ve tvaru protáhlé elipsy, aby si mohli závodníci bez pneumatiky 
a nářadí zkracovat cestu k místu, kde převezmou „pracovní nářa
dí“. V žádném případě by neměla být trať kratší než 5 km, na ní 
pak musí každý tým najet stanový celkový počet kilometrů.

Běh s pneumatikou se zdá být výlučně záležitostí svalů. 
Ale zkušenosti ukazují, že spíš zvítězí bystré hlavy. Tým, který 
dokáže nejlépe promyslet strategii střídání.

Dřív než organizátoři vypustí závodníky od startu, trať by měli 
nejen sami projít, ale raději ji i projet s pneumatikou.

Lipnický autor o této hře napsal: „Setrvačnost rozkutálené pne
umatiky přináší řadu nečekaných situací, které lze sotva předví
dat. Každé zaváhání stojí spoustu sil a v kopcovitém terénu se závod 
mění ve zničující orvávačku. Zlomyslnost pneumatiky je však jiná, 
než zlomyslnost lidská, a souboj s jejími vrtochy je smysluplný, 
místy přes všechnu drsnost až humorný.“

Finská stezka
První Finskou stezku uspořádali po druhé světové válce česko

budějovičtí roveři. Od té doby se v různých variantách stala zla
tým hřebem mnoha táborů. Bývá to vždy nejen soutěž tělesné zdat
nosti, ale především zkouška odvahy.

O Finské stezce pořádané každý rok na lipnické Prázdninovce 
už bylo řečeno několik slov. Teď se u ní zastavíme poněkud po
drobněji, abychom na ní ukázali jako na příkladu, jak takový zá
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vod připravit. Podmínky v okolí zatopeného lomu byly ovšem 
zvlášť příznivé a jinde jsou sotva opakovatelné.

Trať tvořila uzavřený okruh, na kterém běžec překonával řadu 
překážek spojených buď se skutečným, nebo aspoň zdánlivým 
nebezpečím. Petr Holec ve Zlatém fondu her udává, že jedna 
z lipnických Finských stezek se dala zvládnout za sedm minut. 
Tak rychleji proběhl, prošel, prolezl ten nejrychlejší. Ale nejslabší 
na ni strávil skoro tři čtvrtě hodiny. Možná že mu nejvíc času za
bralo váhání před skokem z desetimetrové výšky do hlubokého 
jezera.

Na jedné z různě vytyčovaných tratí byly kromě již uvedených 
překážek i další „atrakce“ -  sestup po hladké žulové desce, která 
se skláněla v úhlu 45° do lomového jezírka, výběh po zlomeném 
kmeni do dvoumetrové výšky, sjezd v závěsu na lanovce ze skály 
nad jezírkem na druhý břeh, prolézání betonovým potrubím širo
kým necelý metr, přeběh nestabilní klády, která se při každém kro
ku rozhoupala, tu bylo nutné přejít z jednoho z jednoho konce 
na druhý, po předčasném seskoku musel běžec pokus a o přechod 
opakovat.

Ještě k proslavené lipnické zkoušce odvahy -  skoku z „desítky“.
I když byla pod odrazovým místem svislá skalní stěna a hloubka 
jezírka přes 20 metrů, bylo to přece jen riskantní -  při dopadu 
z takové výšky na záda nebo břicho může dojít ke zranění. Proto 
při promýšlení překážek na Finské stezce vždycky pamatujte 
na bezpečnost. Pro mnohé rovery, zvlášť děvčata, je zkouškou 
odvahy i skok ze tří metrů. A zařadíte ho jen tam, kde máte doko
nale prověřeno, že voda je hluboká nejméně 3 metry a nejsou v ní 
žádné překážky.

Zkoušky majora Rogerse
Dostala se ti někdy do ruky kniha Kennetha Robertse, Cesta na 

severozápad? Vyšla u nás několikrát, naposledy docela nedávno. 
Viděl jsem ji ve výprodeji v pražském Dětském domě na Příko
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pech, stála jen pár desetikorun. Možná že jsou dnes čtenáři líní 
číst román, který má přes pět set stránek. Možná jsou lidé vůbec 
líní číst. Když civí na televizi, nemusí namáhat svou fantazii, před
stavovat si osoby, krajinu, průběh událostí. Děj Robertsova romá
nu teče na začátku opravdu až příliš volně, ale pak se spád událostí 
zrychlí. A stojí to opravdu za čtení! Jsou tam místa, kde se ti tají 
dech.

Asi bych měl aspoň několika větami naznačit, o čem tak kníž
ka vypráví. O jakémsi majorovi Rogersovi, úžasně tvrdém chlapí
kovi, který hledá se svým oddílem na severoamerické pevnině vodní 
cestu mezi Atlantickým a Tichým oceánem. Ta by mohla úžasně 
zkrátit obchodníkům dopravu zboží z Evropy do Tichomoří. V 18. 
století tam vedla lodní trasa jen oklikou kolem dolního cípu jižní 
Ameriky a nebezpečného mysu Hoomova.

Na člunech i pěšky putovali Rogersovi rangeři (kterým tu pře
kladatelé říkají harcovníci) na severozápad kanadskou divočinou. 
Přes hory, doly, pralesem i močály. Protože se pohybovali na úze
mí znepřáteleného státu, museli se skrývat i svádět potyčky s fran
couzskými vojáky a jejich indiánskými spojenci.

Ale o tom teď nechci mluvit. Robertsova kniha mě ohromila 
barvitým líčením překážek a útrap, které museli Rogersovi har
covníci překonávat. Je to skutečná epopej lidské statečnosti a vy
trvalosti.

Když jsem ten tlustý román dočetl, připadal mi náš způsob živo
ta najednou strašně změkčilý. A ptal jsem se sám sebe, jak bychom 
obstáli v takových situacích a podmínkách, do jakých se Rogersův 
oddíl dostal. Bylo jasné, že by to nikdo z nás nevydržel. Přesto mi 
tahle otázka pořád vrtala hlavou. Náš roverský kmen se nedávno 
dohodl, že příští léto podnikneme výpravu do karpatských hor. Tam 
asi nebude taková divočina jako v kanadských pustinách, ale ani tak 
udržované lesy jako v našich Jizerkách nebo Krkonoších.

Pak mi bleskl hlavou nápad -  připravím pro náš kmen výpravu 
podle Robertsovy knihy. Cestu na severozápad. Vyberu pro ni tu
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nejobtížnější trasu, jaká se dá v našich horách najít. A pochod nej
méně schůdnými končinami doplníme sérií „zkoušek majora Ro- 
gerse“. Bude to vlastně jakási přijímací zkouška pro chystaný let
ní puťák v Karpatech. Kdo neobstojí, má smůlu. Kdyby s námi 
v příštím roce šel ten, o kom se zjistí, že nic nevydrží, měli by
chom smůlu my. Protože každá expedice je tak silná nebo lépe 
řečeno tak slabá, jaký je její nejslabší člen.

Tenhle mimořádný podnik jsme uskutečnili v listopadu. V době, 
kdy už často ležívá v Jizerkách sníh. Tentokrát sice nechumelilo, 
ale zato asi hodinu po našem startu začalo pršet. Bylo to jen tako
vé slabounké mžení, ale provázelo nás celý den.

První pravidlo téhle trochu cvoklé hry-zkoušky zdatnosti říka
lo: Od kraje města až k cíli na Bukovci, nesmíme jít po žádné 
silnici, cestě ani pěšince. Rogersovi harcovníci se přece taky pro
bíjeli panenskou divočinou!

Trasa byla dlouhá skoro 40 kilometrů a měli jsme na ni dva 
dny. To se zdá jako směšně lehký úkol. Jenže když nemůžete krá
čet po cestách, každý kilometr v terénu se protáhne nejméně o dvě 
stě tři sta metrů. To jsme pochopili už při výstupu podél Harcov- 
ského potoka. Shodou okolností svým jménem připomínal Roger- 
sovy harcovníky. Jeho koryto je hluboce zaříznuté do jižního sva
hu Jizerek a když tudy putujete na hřebeny, musíte v jednom kuse 
přelézat obrovské žulové plotny, kterých jsou tu tisíce - jako kdy
by je kolem potoka naházeli nějací pohádkoví obři. Jestli víte, jak 
drsná je jizerská žula, umíte si představit, co to znamená, když 
vám uklouzne noha nebo při přelézání některé skalky na ni trochu 
zprudka narazíte nohou. Krystalky živce vám dokážou odřít i kůži 
pod dlouhou nohavicí.

Někteří třasořitkové navrhovali, abychom místo korytem lezli 
vzhůru zalesněnou strání nad potokem. Ale to bylo proti pravidlu 
číslo 2: Neusnadňovat si cestu. Když se nám nabízejí dvě různé 
trasy, zvolit tu obtížnější.

Třetí pravidlo přikazovalo, abychom po třičtvrtěhodinovém
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pochodu patnáct minut odpočívali. Jen tak jsme měli naději, že 
dojdeme druhý den navečer k cíli a nepadneme únavou někde na 
Velké Jizerské louce.

Když z nebe pořád padá voda a mraky se trhají o špičky hor
ských smrků, nemáte zrovna chuť sedět v nacucaném mechu nebo 
mezi mokrým kapradím. A tak jsme si každou zastávku zpestřili 
některou ze zkoušek majora Rogerse. Ty zkoušky jsme si samo
zřejmě vymýšleli všichni společně. Respektive každý člen kmene, 
který se pochodu zúčastnil, měl právo nějakou zkoušku zdatnosti 
navrhnout, když na něj došla řada. A byly to někdy věci, jaké by 
člověku naháněly husí kůži, kdybychom ji vinou lezavého vlhké
ho chladu už stejně neměli. Každý se totiž snažil přijít s něčím 
zvlášť drastickým, přestože musel ten úkol nejdřív vykonat sám, 
aby tím dokázal, že je splnitelný. Což bylo pravidlo číslo 4.

Vyjmenuju tu aspoň několik zkoušek majora Rogerse:
1. První přestávka byla v místech, kde malý vodopád vytvořil 

v korytě hnědavou tůňku. Roli majora Rogerse, který zkoumal zdat
nost harcovníků, měl právě Kamzík. Beze slova se svlékl do naha 
a lehl si do tůňky tak, že mu z ní koukala jen hlava. Jen si to před
stavte, v listopadu! Tady má voda maximálně deset stupňů i v nej
parnějších srpnových dnech!

2. Při druhé zastávce přecházeli harcovníci potok po kládě pad
lé napříč přes koryto. Kláda byla tak široká, že by po ní člověk 
normálně mohl jít poslepu. Jenže teď byla mokrá, odporně kluzká 
a na každém kroku hrozilo nebezpečí, že se smeknete a skončíte 
v potoku i s celou výzbrojí. Takže jsme ji přelézali po čtyřech! 
Nepřejte si vidět, jak jsme potom vypadali.

3. Třetí zastávka byla pod bukem, který měl nejdolejší větev 
asi tři metry na zemí. A právě na tu větev jsme se měli dostat. 
Tenhle úkol zdolal jen Samson, který si ho vymyslel, dostal se na 
tu větev s velkým úsilím tak, že objímal hladký kmen rukama
i nohama a sunul se po centimetrech vzhůru píďalkovitým pohy
bem. Všichni ostatní tady dostali první černou známku. Podle pra
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vidla č. 5, které říkalo: Kdo některý úkol nesplní, tomu se namalu
je na jeho kartičku černé kolečko. Pátá černá známka pohřbí všech
ny naděje na zařazení do oddílu harcovníků!

4. Při čtvrté zkoušce se měl každý udržet tři minuty oběma ru
kama ve visu na větvi, kam jste nejdřív museli doskočit -  což 
nebylo tak snadné, protože přitom nikdo nesměl odložit svůj bágl.

Potom jsme dorazili na Poledník. To je jeden z vrchů na západ
ním okraji Jizerek. Severní svahy téhle hory spadají strmě do údo
lí a jsou zarostlé skutečným bukovým pralesem. Vrcholek Poled
níku je 864 m.n.m. a Farská louka, kam jsme směřovali, vzdálená 
vzdušnou čárou jen něco přes kilometr, má nadmořskou výšku 400 
m. Umíte si představit ten padák! Tady se náš postup zpomalil asi 
tak na 500 metrů za hodinu! Dostat se dolů pralesem, přes skalis
ka a balvany, tlející kmeny, do kterých se nohy bořily jako do baži
ny, to byla skutečně vrcholná zkouška zdatnosti. Výstup korytem 
harcovského potoka se nám teď zdál sváteční procházkou, proto
že když lezete po mokrých balvanech vzhůru, jde to sice pomalu, 
ale zato celkem bezpečně. Jenže ve chvíli, kdy máte po vlhkých 
žulových plotnách sestupovat takovým padákem, cítíte se jako na 
skluzavce, která se na rozdíl od klasických vodních skluzavek 
podobá obrovskému struhadlu. Každou chvíli někdo zahučel do 
díry mezi skalisky nebo s námi ujel mechový polštář. Mám dojem, 
že by tady pořádně dostali do těla i Rogersovi harcovníci.

Ale nakonec jsme se tou divočinou ve zdraví probili. A měli 
jsme pocit -  možná oprávněný -  že nejsme zas takové plevy, za 
jaké nás má Náčelník.

V listopadu se brzy stmívá, a tak jsme si chystali nocleh už 
skoro potmě. Každý měl jen svou tuláckou plachtičku, obdélník 
240x200 cm z nepromokavého plátna. Bylo to podle osvědčeného 
přísloví, jak si kdo ustlal, tak si lehl. Že to stlaní v mokrém terénu 
nebylo právě jednoduchá záležitost, nemusím snad zdůrazňovat. 
Využili jsme skalek a možnosti rozdělat na našem dávném tábo
řišti oheň.
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Nazítří zrána jsme vyrazili na další pochod hned na úsvitu. 
Mraky se pořád ještě plouhaly po horském úbočí, ale naštěstí už 
nepršelo. Ale i tak jsme byli pořádně navlhlí.

Pravidlo č. 1, které zakazovalo jít po cestách, nám připravilo 
řadu překvapujících objevů, zavedlo nás do míst, kde jsme před
tím nikdy v životě nebyli. Tak jsme objevili nádherné neznámé 
vodopádky na potoku tekoucím jen kilometr od našeho tábořiště. 
Obří hrnce na skalách, které sjely z hřebínku do údolíčka. Tajem
ný srub, zdánlivě bez oken a dveří, v neprůchodném houští. Po
mníček připomínající dávnou pytláckou tragédii. A v bažinách u 
Velké jizerské louky zetlelé ruské kříže, památku na kozáky, kteří 
tu podle pověsti utonuli za napoleonských válek.

A každou hodinu byla zase na programu nová zkouška zdat
nosti. Přeskakování potoka z vysokého břehu do písečné náplav- 
ky. Na jiném místě zdolávání vodního toku pomocí tenkého kmín- 
ku, který jsme užili jako skokanskou tyč. Výběh do nemožně strmé 
stráňky s plnou výzbrojí na zádech. Pořádně zabrat nám dalo pře
lézání žulové skalky vysoké jen asi dva metry, zato z té strany, kde 
byl mírný převis bez jakýchkoliv výstupků.

Ke zkouškám majora Rogerse patřila i střelba -  pochopitelně 
jen kameny na nehybný cíl. Běda tomu, kdo ho netrefil ani jednou 
z pěti pokusů, ten hned koupil černou známku!

Snad nejtěžší zkouškou bylo překonávání hladu. Od chvíle, kdy 
jsme ráno vyrazili z tábořiště směrem k Velké jizerské louce, ne
směli jsme nic jíst. Všechny zásoby musely zůstat na dně báglu, 
dokud jsme nedošli k cíli - na vrchol Bukovce. Přiznám se, že 
jsem sám sobě nadával (samozřejmě tak, aby to ostatní neslyšeli) 
za ten nesmyslný nápad. Už před polednem se mi hladem třásly 
nohy, ale nechtěl jsem před ostatními přiznat, že bych tuhle zkouš
ku nejraději odvolal. Myslím, že druzí na tom byli stejně jako já.

Teprve na Bukovci, 1005 metrů nad mořem, jsme uspořádali 
velkolepou hostinu. Předtím jsme se ovšem vlekli tři hodiny nejo
puštěnějšími končinami Jizerských hor, krajinou, která si nezadá s
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kanadskou divočinou, po břehu Jizery, která tu vytváří desítky 
meandrů.

Byl to zdařilý podnik. Dokázali jsme jeden druhému a přede
vším sami sobě, že by nás možná major Rogers přijal mezi své 
harcovníky.

Noční výsadek
Nejvhodnějším obdobím pro tuto neobvyklou noční orientační 

hru je podzim (listopad), brzy se stmívá, úroda je sklizená a můžeme 
se tedy volně pohybovat i přes pole a louky.

Před startem rozdělíme rovery do skupinek. Při akci menšího 
kmene do dvojic (děvčata do trojic), jinak mohou být týmy i větší, 
ale neměly by být více než pětičlenné.

Ve chvíli, kdy všichni nasednou do připraveného dopravního 
prostředku (dvou až čtyř osobních aut, mikrobusu nebo předem 
objednaného autobusu), zavážou si oči šátkem. Sejmou ho 
až ve chvíli, kdy dostanou pokyn k vystoupení.

Startujeme nejdříve za soumraku a kromě organizátorů nikdo 
z účastníků akce neví, kam se vlastně jede a co se bude dít dál. 
Pro důkladnější počáteční dezorientaci před výjezdem z města ně
kolikrát změníme směr a teprve pak zamíříme do zvolené oblasti.

Pravidla hry nejlépe vyložíme na konkrétním příkladu. Libe
rečtí roveři byli odvezeni do Českého ráje a teprve po 50 kilome
trech jízdy organizátoři skupinky postupně vysazovali z autobusu, 
který velkým obloukem objížděl zříceninu Kumburka. Tento hrad 
byl cílem, kam se měla každá skupina dostat co nejdříve. Organi
zátoři přesně propočítali, kdy a kde má být která skupina vysazena 
do terénu, aby měly všechny stejné podmínky. Kdo vystoupil dřív, 
měl to k cíli o něco dál.

Autobus zastavoval mezi vesnicemi, zpravidla v lese, odkud 
nebyla vidět ani světla vzdálených stavení. Protože celá expedice 
vyrazila z Liberce až v osm hodin večer, výsadky byly prováděny 
po deváté, tedy dost pozdě. Skupina, která vystupovala z autobusu,
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dostala obálku s prostým textem: „Přesuňte se co nejrychleji 
do zříceniny hradu Kumburka.“

Před prvním nočním výsadkem dostali všichni předem tyto 
pokyny: „Připravte se na noční pochod neznámou krajinou. Vez
měte si potřebné mapy a busoly. Start večer, návrat ráno.“ Nic víc. 
Na otázky, které mapy si mají vzít, odpovídali vedoucí jen pokrče
ním ramen. Tak se stalo, že nikdo neměl mapu té oblasti, kde byly 
skupinky vysazovány. Nikdo nepočítal s tím, že bude pro noční 
hru vybráno tak vzdálené území. Příště si už naši roveři brali 
na tento podnik mapy málem poloviny Čech.

Když se člověk octne za listopadové tmy v úplně neznámém 
terénu, je to dost značný nápor na jeho psychiku. Neví, kde vlast
ně je, ani kde a jak daleko je cíl, ke kterému má co nejdřív dorazit. 
Vyptávat se v chalupách také není snadné, venkované se bojí ne
známých lidí, kteří jim zaťukají pozdě večer na okno. Nevědí kde 
jsou a vyptávají se na cestu do hradní zříceniny -  není to víc 
než podivné? Ale právě to dává orientačnímu pochodu, který by 
byl za bílého dne prostým výletem, přídech vzrušujícího dobro
družství. Na hrad Kumburk docházely tehdy skupinky roverů 
ve značných časových odstupech. Ti první tam rozdělali malý oh
níček a hřáli se u něho, dokud nedorazila k cíli poslední parta. 
A pak společně putovali noční krajinou na první ranní vlak.

Kraj slepců
Znáte Wellsovu povídku o údolí, kde žili lidé, kteří neviděli? 

Vyzkoušejte se svým kmenem tuto nezvyklou akci. Přinese všem 
nové, neznámé pocity a zážitky, přiblíží jim svět slepců a slabozra
kých. A když po jejím skončení opět prohlédnou, začnou se možná 
dívat na svět trochu jinak.

Rozdělte kmen do dvojic. Jeden z každé dvojice si zaváže oči 
tak dokonale, aby neviděl nic než tmu nebo jen slabounký přísvit. 
Od rána až do poledne pak plní různé úkoly a jeho partner mu dělá 
průvodce. Tohle opatření je nutné především z bezpečnostních
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důvodů. Skutečně slepí lidé mají dlouhodobé zkušenosti s pohybem 
ve známém i neznámém terénu i s různou činností, kterou provádějí 
po léta bez zrakové kontroly. Naši roven by se však mohli zranit, 
zvlášť při plnění náročnějších úkolů. Proto průvodci doprovázejí 
slepé na každém kroku a když vidí, že hrozí nějaké nebezpečí, své
ho kamaráda varují nebo ho kolem překážky provedou.

Slepí by měli především vykonávat běžné práce -  ráno se umýt, 
ustrojit, připravit si snídani, umýt si po ní nádobí, dojít na latrínu. 
Nej vhodnější je proto táborové prostředí. Po snídani je na programu 
nějaká rukodělná práce, dále hra, například putování za hlasem 
píšťalky, která se ozývá odněkud z lesa. Po cestě k ní je třeba pře
konat různé překážky, potok, stráňku, mlází atp.

Každá běžná činnost se stává pro oslepeného člověka neob
vyklým úkolem. Rozdělávání ohně, vaření oběda, sbírání dřeva, 
praní prádla.

Po obědě se úlohy ve dvojicích střídají.
Zařaďte do programu i vycházku do blízkého okolí, cvičení, 

přechod po kládě i jiné aktivity, které nabízí prostředí.
A večer si u ohně povídejte o svých pocitech a zážitcích.

Všude pěšky
Tuto akci jsm e zahájili už v době, kdy naši chlapci byli 

ve skautském věku. Pokračovala rok za rokem, jako štafetu ji pře
brali roveři -  a já v ní pokračuju dodnes. Už skoro dvacet let.

Podmínky jsou prosté: nepoužívat městskou dopravu, tramvaje 
ani autobusy. Chodit pěšky do školy, do zaměstnání, do klubovny, 
na nádraží. Není to příkaz kategorický, povoleny jsou výjimky. 
Naše stotisícové město se dá přejít z jednoho konce na druhý 
za devadesát minut, ale do středu je ze všech okrajových čtvrtí 
nanejvýš tři čtvrtě hodiny.

Proč tahle akce? Chůze je nejlepší cvičení všestranné tělesné 
zdatnosti. Je to trénink na výlety a letní putování. Nikdy nikam 
nepřijdu pozdě, protože vím, kolik času potřebuju na cestu
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k různým cílům. Nádraží je od našeho domu vzdálené 35 minut 
ostré chůze. Kdybych tam jel autobusem a tramvají, nikdy bych si 
nebyl jistý, že mi neujede vlak, městská doprava není příliš spo
lehlivá a má často dlouhé intervaly.

A ještě jeden užitečný rys této zásady - ušetřím spoustu peněz.
Nejraději chodívám postranními ulicemi, kde jezdí nejméně aut. 

Malá zacházka nevadí, i ta je  součástí chodeckého tréninku.

Předěl 95, 96, 97, 98, 99
Tahle akce libereckých roverů je každoročním srazem těch, kteří 

si chtějí vyzkoušet zimní táboření. Když jsme ji poprvé vyhlásili 
a inzerovali ve skautských časopisech, přišlo 170 přihlášek z celé 
republiky. Trojnásobně to převýšilo předem stanovenou kapacitu 
setkání. Museli jsme provést výběr podle jitých kritérií: minimál
ní věk 16 let, rovnoměrné zastoupení chlapců a děvčat i kmenů 
z různých míst.

Konec února jsme zvolili úmyslně, touto dobou bývá dostatek 
sněhu. Na prvním Předělu vládlo spíš jarní počasí, v Jizerkách však 
zbývalo po dlouhé oblevě stále ještě půl metru sněhu. To ovšem 
nestačilo na původně plánované záhraby, a tak pořádající kmen 
předem postavil deset iglú s kapacitou 30 nocležníků, vybudoval 
dvě latríny a připravil ohniště s dostatkem dřeva.

Liberečtí roveři pak sešli z hor a přivítali účastníky na nádraží. 
Spolu s nimi se vydali do začínajícího soumraku. Výstup měl čis
té převýšení 470 m. Byla již úplná tma, když jsme se zabydlovali 
ve sněhových chýších nebo vlastních stanech. Večer zahořel se
znamovací oheň. Ještě předtím se pár otužilců vykoupalo v Jizeře.

Ráno po zmrzlé snídani bylo ustaveno osm družin: Lední med
vědi, Sněžní komáři, Sovice sněžné, Tuleni, Losi, Sobi, Tučňáci, 
Lišky. Vždy po pěti členech, 3 chlapci, 2 děvčata. Tyto družiny 
pak soutěžily ve velké hře složené z řady úseků.

Při Cestě pošetilých dřevařů měly projet co nejrychleji „mírně 
krkolomnou“ trasu na lyžích.
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Vítězný oblouk -  stavba brány ze sněhu, skrze niž pak družina 
musela projet na běžkách.

Prométheův hřích -  jeden z nejtěžších úkolů, přinést oheň 
z trůnu bohů do tábora na vzdálenost asi 500 m. Použít se přitom 
směly jen přírodní pomůcky.

Kopa čarostřelců -  jízda, při níž byla družina ostřelována sně
hovými koulemi.

Stoupat jako dým -  družiny navázané každá na dvacetimetrový 
provaz, s přivázanou lopatou, vyrazily na nejvyšší horu Jizerek 
Smrk, vzdálený asi 2 km. Převýšení 250 m. Rozhodoval čas.

Šum svistu -  sjezd ze Smrku průsekem (!).
Polibek múzy -  stavba uměleckých děl ze sněhu, včetně verni

sáže.
Nejnapínavější bylo přenášení ohně, největším zabírákem vý

stup na Smrk, největším zabijákem sjezd průsekem.
Měli jsme s sebou dva malamuty, proto si některé odvážné ro- 

verky mohly vyzkoušet rychlou jízdu na lyžích tažených eskymác
kými psy.

Den byl zakončen Poselstvím. Tmou se k nám přiřítilo z obzoru 
světlo -  pochodeň kterou nesl Rychlonožka, jedoucí na lyžích 
z úbočí Klínového vrchu. Tímto ohněm byla zapálena čtyři světla 
vycházející z ústředního ohně s poselstvím lesní moudrosti.

Akce se zdařila a přinesla všem nevšední zážitky.

Noční lyžování
Chcete-li zažít něco nového, vyzkoušejte lyžování v noci. Kmen 

Stopa si dopřává často tuto zábavu při cestách do malého srubu, 
ležícího uprostřed Jizerských hor. Vyberte si jasnou, mrazivou noc, 
kdy svítí měsíc -  nejlépe kolem úplňku. Vezměte si běžky a vyrazte 
do hor. Stačí i louky za městem, kde vás neruší světla. Nejvhod
nější jsou pláně, místa s dalekým rozhledem, kde můžete lyžovat 
po celé ploše bez překážek. Volně sjíždějte na mírném svahu 
po sněhu jiskřícím v měsíční záři, vychutnávejte kouzlo zimní noci
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v přírodě. Vrátíte se domů nebo do chalupy s nezapomenutelnými 
zážitky. Právě to jsou chvíle, kdy se utuží přátelské vztahy v kmeni.

Gamble
Gamble je zběsilost, kterou vsetínští roveři pořádají již  několik 

let. Smíšené, případně jen chlapecké dvojice se v pátek odpoledne 
dovědí cíl cesty a s desetikorunou v kapse se mají dopravit na ur
čené místo co nejrychleji, zákonnými prostředky (pěšky, na kole, 
stopem, vlakem, autobusem, letadlem). Cestou mohou ovšem utra
tit pouze 10Kč.

Letos čekala účastníky akce v klubovně jen zavřená obálka, z níž 
se dověděli cíl. Proti očekávání se jelo na Slovensko. Cíl -  zříce
nina hradu Tematín za Novým Mestem nad Váhom. Tedy první 
Gamble se zahraničním cílem.

Jednoduchý, ale zajímavý závod, v němž vítězí dvojice, která 
je v  cíli první.

Lesní moudrost chce pomáhat hledat mužům a ženám všech 
povolání ve všech životních situacích náplň volného času, která 
by byla naprosto odlišná od jejich práce a zaměstnání -  něco, co 
se jim může stát na celý život zdrojem potěšení a odpočinku.

E.T.S.
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POZNÁVÁNÍ SVĚTA

Roverský věk je obdobím, kdy se vytvářejí základní postoje 
ke světu, ke společnosti, k sobě samému i k duchovnímu rozměru 
života. Začíná klopotné úsilí o vlastní orientaci ve složitém světě. 
Vynoří se řada otázek, na které hledáme odpovědi. Jsou to „věčné 
otázky“ lidstva o smyslu života, jeho původu i budoucnosti, 
o m ravnosti a spravedlnosti, o vztazích k druhým lidem, 
o přátelství, manželství, věrnosti,o lásce a flirtu, a o tom, jak vůbec 
žít. Pro řadu roverů to jsou otázky velmi palčivé, jiní se s nimi 
vyrovnávají povrchně, ale v nějaké formě si na ně musí odpovědět 
každý přemýšlivý rover.

Nejtěžším úkolem je vytváření vlastního etického vědomí 
a svědomí, které umožní, abychom se chovali vhodně i v nesnad
ných, složitých situacích a nedocházelo k rozporu mezi ideály 
a našimi činy. Ze skautského oddílu si přinášíme základní morální 
normy, které jsou dány ve slibu a v zákoně. Prošli jsme údobím, 
kdy jsme si osvojili pravidla, jak se chovat, spolupracovat s druhými 
a pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Chtěli jsme být uznáváni 
ostatními ani ne tak pro sílu, rychlost či obratnost, ale pro „správné“ 
chování.

Jak vyrůstáme z doby dětství, začneme pochybovat a hledat nové 
životní jistoty. Teď to už nejsou vnější vzory, které bychom napo
dobovali. Vytváří se naše svědomí, vnitřní hlas, který nás nabádá, 
chválí, ale i vyčítá a koriguje. Je to hlas nespokojenosti, klade otáz
ky a vede k pochybnostem. Začneme skutečně hlas svědomí po
slouchat a brát na vědomí jako jistý regulátor činností, anebo ho 
utlumíme, zasuneme do podvědomí a postupně začneme ignoro
vat?

Hledáme odpovědi na mnohé otázky, které se náhle vynořují: 
jak poznat pravdu, jak ji uskutečňovat, jak se chovat k ostatním 
lidem v okolí, jak  hledat partnera nebo partnerku pro život, 
jak se vyrovnat s prohrami a s vlastními omyly? Desítky podob
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ných otázek na nás doléhají. Hledáme pomoc v literatuře, historii 
a životních vzorech, debatách se staršími i s vrstevníky, v praktic
kém každodenním životě. Dlouhé hodiny debat, prodiskutované 
večery i noci, kdy se tříbí naše názory, slyšíme různé hlasy 
a hledáme vlastní směr. Ideál bývá sice někdy ztotožněn s některou 
postavou -  historickou nebo současnou -  ale většinou jej tušíme 
ve vlastním svědomí. Dopouštíme se přitom zákonitě omylů -  běda 
tomu, kdo je sám se sebou zcela spokojen -  toužíme je napravit, 
ale nevíme, jak to učinit, a to nás dále deprimuje. Potřeba vyzpo
vídat se z přestupků je velmi silná; hledáme pomoc u vůdce, ka
maráda, navštívíme kněze anebo se vyzpovídáme na stránkách 
vlastního deníku nebo v literárním textu.

Roveři si většinou stanoví velmi přísná pravidla chování. Kla
dou na sebe i na okolí vysoké, mnohdy až utopické požadavky. 
Bývají překotně kritičtí, až nesmiřitelní k těm, kteří jejich zásady 
neuznávají. Jen zvolna se propracovávají k toleranci a úvahám
o možnosti různých názorů a různých cest. Jen pozvolna dozrává
me k nadhledu nad světem, chápání cizích stanovisek i lidských 
chyb.

Jaká z toho vyplývají rizika pro činnost roverského kmene?
* Vznikající rozpory se vyhrotí a kmen se rozejde s pocitem 

vzájemného nepochopení.
* Jedinec či menší skupina jsou vyloučeni pro určitý omyl, 

bez pokusuje pochopit, přijmout omluvu a vysvětlení.
* Debaty se stanou samoúčelné, ostatní program je omezován 

a dokonce vznikne styl „planého filozofování“, které je nezávaz
né, nevede k cíli ani k jakýmkoliv závěrům.

* Autoritativní vůdce kmene nepochopí potřebu roverů řešit si 
základní otázky životních postojů, blokuje debaty tvrzením, 
že „život vám jednou ukáže“ a kmen se rozejde hledat svoji cestu 
jinde.

* Přijmeme jednostranný názor a mizí ochota dále si rozšiřovat 
obzory.
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Nehledáme jen odpovědi na otázky obecně lidské, ale objevuje 
se i potřeba poznávat skutečný svět. Základní školní vzdělávání 
skončilo, rover však bývá nespokojen a hledá další prameny pou
čení. Touha cestovat, poznávat cizí kraje, národy, zvyklosti
i m yšlenky by m ěla být v program u kmene respektována 
a využívána kromě jiného i jako podnět ke studiu cizích jazyků. 
Na toulkách přírodou můžeme po určitou dobu spolu komuniko
vat například anglicky. Nezáleží přitom na nedostatcích slovníko
vých a gramatických. Program schůzky kmene obohatíme tím, 
že na ni pozveme zajímavého cizince, přineseme cizojazyčnou 
literaturu  a třeba se pokusím e i něco přeložit -  například 
z turistického průvodce po kraji, kam se chystáme. Naučit 
se základní fráze, pozdravy, poděkování, číslovky apod. Podle zá
jm ů se v kmenech často prosazují cesty vzdělání v různých obo
rech. Je prospěšné seznámit se s knihovnami a jejich fondy, sledo
vat literaturu i odborné programy v rozhlase a televizi.

EXPEDICE KMENE PARS

Uplynulo 8 let od vzniku prvního pardubického kmene. Když 
po roce 1989 skauting u nás potřetí vyšel z ilegality, někteří vůd
cové viděli cestu k přežití skautských myšlenek ve vlčatech, jiní 
v roverech, tedy v práci se staršími skautkami a skauty. Věřili, 
že když je  udržíme v našich řadách, v budoucnosti se aspoň ně
kteří z nich stanou vedoucími oddílů a ponesou tak dál skautskou 
štafetu. S touto myšlenkou jsme si často kladli otázku, co a jak dělat, 
abychom zabránili předčasnému odchodu těch nej lepších dospí
vajících děvčat a chlapců. Jak to u nás vlastně začalo? V sobotu 
22. února se konal v Pardubicích 1. skautský ples. Večer se zdařile 
odvíjel a já  jsem si odbyl nervózně očekávanou premiéru plesové
ho experimentu, promítání barevných diapozitivů k tanci. Byly to 
diáky ze skautského prostředí, táborů a expedic do slovenských, 
polských a bulharských hor, které jsme podnikali v dobách totali
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ty. O přestávce jsem se setkal s některými odrostlejšími členy od
dílů a zeptal se jich, zda by nechtěli takovou expedici také prožít.

Všichni byli nadšeně pro a mě od té chvíle začala pronásledo
vat myšlenka na založení roverského kmene. K tomu historické
mu okamžiku došlo 3. dubna 1992. Tehdy se v klubovně sešli starší 
chlapci ze 4. a 6. oddílu. Věděli jsme, že zájem o roverskou čin
nost mají i děvčata, a tak jsme je pozvali k společné schůzce 24. 
dubna, v předvečer skautského sněmu. Sešlo se nás 18, z toho bylo 
8 skautek.

Předtím se objevila ve Skautingu informace, že vedení Národ
ního parku Šumava dává v ochranném pásmu parku skautům z celé 
republiky k dispozici 20 tábořišť. Hned nám došlo, že je to něco 
pro rovery. Takže na schůzce v den sv. Jiří byl na pořadu nejen 
roverský program a rozsáhlý dotazník s otázkami o zájmech, skaut
ské kvalifikaci a vybavenosti jednotlivých zájemců o rovering, 
ale také „Expedice Šumava 92“ a její příprava.

Časuje strašně málo, protože všichni roveři a rangers pracují 
ve svých oddílech a pojedou s nimi na tábor. Rozhodujeme se, 
že 8.-10. května uskutečníme dvouapůldenní podnik, na kterém 
bude hlavní náplní vzájemné bližší seznámení a příprava šumav
ské expedice. Fantazie ve spojení s mapou začíná pracovat. Kde 
asi bude naše tábořiště? Jak budeme organizovat výpravy po horách 
a současné hlídání tábora? Za vlády komunistů byla po čtyřicet let 
řada nejkrásnějších partií Šumavy uzavřena, letos už je přístupné 
nejen celé území až po hranici, ale i hory na bavorské straně. Platí 
tam sice stále řada omezení, je  to národní park, ale tomu my skauti 
rozumíme, vždyť to máme i ve svém zákonu.

Zneklidňují nás i další otázky: Nebudou kolem našeho tábořiš
tě procházet běženci? Co s sebou musíme vzít a co je zbytečné? 
Chlapci a děvčata budou poprvé tábořit společně -  jak to dopad
ne? Podaří se stmelit lidi z různých oddílů, kteří se dosud neznali, 
do jednolitého kmene?

Vybavuju si celý předchozí skautský život a hledám inspiraci
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ve vzpomínkách. První pěší výprava se stanováním několik dní 
v roce 1945 po skončení druhé světové války a obnovení dosud 
zakázané skautské organizace. První tábor v Železných horách. 
Čtrnáctidenní puťák na kolech v roce 1948 do Jeseníků. V té době 
se mi dostaly do ruky Vosátkovy Roverské dopisy. Jak jsem tehdy 
toužil prožívat to, co Grizzly se svými rovery! Ale nad skautingem 
se opět stahují mračna, ještě stačím v létě absolvovat lesní školu 
ve Štiřínském zámku a pak je Junák znovu zlikvidovaný na dlouhá 
desetiletí.

Teprve dnes oceňuju tehdejší možnost volného táboření všude, 
kde se nám líbilo -  za tím se dnes musí roveři vypravit na Zakar
patskou Ukrajinu nebo do Rumunska. Skauting byl dlouhá léta 
zakázaný, ale náš oddíl vstal na konci šedesátých let z mrtvých 
a pak už neustal v činnosti. Na táborech jsme hrávali dlouhodobé 
hry, které dostávaly podobu expedic. V roce 1971 to byla Expedi
ce Galapágy, v roce 1973 Expedice Hiawatha. O rok později prv
ní ekologická Expedice Jizera.

Chlapci tehdy sbírali všechny možné informace o ochraně pří
rody a každý si zvolil nějakou specializaci, jeden se účastnil expe
dice jako meteorolog, druhý jako broučkař, další jako kytičkář, 
fotograf, geolog atd. Tito specialisté prováděli ve vymezeném čase 
během tábora svou expediční činnosti. Každá družina z těchto prací 
vytvořila pro všechny své členy knížku a z družinových knížek 
vznikla oddílová expediční kniha o 245 stranách. Podílelo se na ní 
24 autorů, byla doprovázená spoustou fotografií, ilustrací, náčrtů, 
měření atd.

Oddíl byl v té době z bezpečnostních důvodů (na „bývalé“ skau
ty a jejich činnost dohlížela tajná policie STB) víceméně uzavře
ným společenstvím a postupně stárnul do roverského věku. A tak 
jsm e tábořili v Necpalské dolině, ve Slovenském ráji, chodili 
po hřebenech Malé Fatry, Nízkých i Vysokých Tater a Roháčů. 
Zkušenosti, které jsme při tom nasbírali, se teď náramně hodí. 
Z klukovin a omylů se zrodil pocit odpovědnosti. Chceme,
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aby se roveři dokázali bezpečně pohybovat i v rizikovějších teré
nech, třeba při výstupu na Koprovský štít ve vysokých Tatrách.

V roce 1980 jsme podnikli expedici do bulharského pohoří Pi- 
rin. Bivak na vrcholu Vichřenu, 2914 m nad mořem, to je nezapo
menutelná vzpomínka. Pod námi v údolí je již tma a my nahoře 
v záři zapadajícího slunce vaříme parádní večeři. Životní zážitek, 
ale taky další nápady: vždyť my k existenci potřebujeme jen vodu, 
všechno ostatní máme v krosně! Což takhle jet do Skandinávie, 
kde je dodnes možné volné táboření? Bohužel jsme tuto ideu mohli 
uskutečnit jen dva z kmene, v té době byly státní hranice nepro
dyšně uzavřené a přejít je směl člověk směrem na Západ jenom 
se zvláštní „výjezdní doložkou“ k pasu. A tu jste dostali -  když 
jste měli štěstí -  jednou za dvacet let. Putování norskými horami 
bylo další neocenitelnou roverskou i expediční zkušeností. 
Na zádech tábomickou výzbroj a k tomu potraviny na 21 dní. Pu
tování po přesně naplánovaných trasách za polárním kruhem, spa
ní v tundře, opakované výstupy od fjordů do výše přes tisíc metrů 
nad mořem, kde i po letním slunovratu ležel sníh, hřmící vodopá
dy, žulové pláně ohlazené ledovcem, ale také sondy do skandináv
ské kultury. Roveři, kteří s námi nemohli, mezitím přecházeli bul
harské pohoří Rila. Když jsme se na konci prázdnin opět sešli 
v klubovně, vyprávění nemělo konce.

Všechny tyhle vzpomínky ve mně vyvolávaly chuť i odhodlání 
prožít znovu okouzlení skautingem a roverským putováním. Roky 
přibývají, teď už mám poslední m ožnost realizovat něco 
z Vosátkových Roverských dopisů a neuskutečněných ideálů mlá
dí. Musím zapomenout na svůj věk, ale zároveň citlivě sledovat, 
jak dlouho mne budou mladí roveři a rangers brát jako rovnocen
ného partnera.

A tak teď připravujeme Expedici Šumava 92. V těch dvou a půl 
dnech jsme stačili uspořádat orienťák, noční hru, hodně společně 
zpívat -  a hlavně důkladně připravit letní putování.

Komise administrativně-ekonomická řešila, co všechno musí
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me udělat, abychom splnili všechny požadavky kladené na tábory, 
jako hlášení tábora, finanční rozpočet, vedení pokladní knihy atd.

Komise technická se zabývala tím, jak bude vypadat náš základ
ní tábor, co tam povezeme, jakou společnou výzbroj potřebujeme.

Komise stravovací vymýšlela jídelníček, sepisovala kuchyňské 
vybavení, co bude třeba nakoupit.

Komise zdravotní se zabývala obsahem lékárničky a hygienic
kými zásadami.

Komise pro řízení vypracovala harmonogram všech úkolů. Jako 
cíle expedice byly navrženy tyto body:
1. Poznávání Šumavy.
2. Stmelení kolektivu roverů a rangers.
3. Výměna zkušeností a názorů (jsme z různých oddílů).
4. Učme se týmově spolupracovat.
5. Uplatnění osobních zájmů, specializace v expedičním programu.
6. Využití přírodních podmínek pro zvýšení fyzické i psychické 
odolnosti.
7. Idea Ecocampu -  opatření, abychom tábořením co nejméně na
rušili přírodu.
8. Prezentace výsledků expedice skautské i neskautské veřejnosti 
ve formě knížky, výstavky a přednášky s diapozitivy (diashow).

Výsledky diskuse v jednotlivých komisích byly předneseny 
na „plenárním zasedání“. Tam se uplatnily doplňovací návrhy, 
aby se na nic nezapomnělo. Schválené body pak představovaly 
úkoly pro jednotlivé členy expedice.

Jdeme na expedici, to znamená, že nepotáhneme spoustu věcí, 
které vozíváme na klasický skautský tábor. Teď se hodí zkušenos
ti, které jsme získali s výzbrojí při puťácích v bulharských horách 
a hlavně ve Skandinávii. Do severního Norska jsme vezli všechno 
přesně odvážené, každou maličkost jsme předem důkladně uváži
li, a hlavně jsme si své zkušenosti podrobně zapsali. Současně 
jsme se dohodli, že z cvičných i finančních důvodů každý ponese 
na zádech potravin najeden týden. Tím jsme expediční poplatek
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radikálně snížili, alespoň se jeho výše už zdála celkem přijatelná.
Každý měl také možnost shromažďovat určené potraviny 

v dehydrované formě.

Jak vypadala naše „skandinávská expediční výstroj“?
Na sobě: trenýrky lOOg, texasky 700, košile 300, ponožky vlněné 
70, pohorky 2000, větrovka 400, kapesník 25, notes s tužkou 100, 
nůž 100, hřeben 20
V příruční tašce: doklady + peníze (v látkovém pytlíku k zavěšení 
na krk) 250, silonový baťůžek 200, fotoaparát 350
V krosně: kulich 115, baret 40, svetr 600, tepláky 300, lehký pulo- 
ver 250, košile náhradní 400, triko 2x 200, šátek ke krku 40, trenýr
ky 2x 200, rukavice 120, golfky 350, šle (na golfky) 80, vlněné pod- 
kolenky 150, vlněné ponožky 2x 140, kapesník 4x 100, kamaše 
silonové 150, plavky 80, tenké ponožky 2x 80, sandály 700,
V krosně celkem 4095

A jak vypadala „skandinávská výzbroj“?
V krosně: molitan (dnes karimatka) 250, spacák v obalu 1700, 
vložka do spacáku 350, polovina stanu 850, ručník 150, toal. pa
pír, mýdlo 30, utěrka 100, hadr, krém na boty, žínka 150, 16 kino
filmů 520, nepromokavý obal na krosnu 150, lihový vařič na pevný 
líh + sirky 200,7 krabiček suchého lihu 460, průvodce, mapy, psa
cí potřeby 800, dvojitý ešus v něm al. držák na víčko, 2x sirky, 20 
pytlíků čaje, umělé sladidlo, lžíce 1000, polyetylenová láhev 100, 
KPZ 140, lékárnička 210, rádio 150, alobal 100
obsah KPZ: šití, zavařovací gumy, nýty na kůži, žiletky, drátek, 
šroubky, hřebíky, zavírací špendlíky, napínáky, epoxylepidlo, tech
nická páska, tkanice do bot, nůžky
obsah lékárny: manganistan draselný, karbocit, endiaron, pružné 
obinadlo, gáza, náplast, spofaplast, teploměr, Plumbin, hojivá mast, 
čistý benzin, Vicedrin, acylpyrin 

Výzbroj celkem 7410
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Potraviny: křehký žitný chéb (Knäckebrot) 1150, bramborová 
kaše (prášek) 2x 350, oplatky 530, čokoláda 500, instantní mléko 
350, ovocné extrakty do vody v prášku 400, instantní kakao 300 
špagety 500, gulášová polévka v pytlíku + sušená zelenina 300, 
kečup v PE lahvičce 140, hořčice v PE lahvičce 140, slanina 500, 
sůl 175, vepřová konzerva lx  500, hovězí konzerva lx  500, lun- 
cheon meat konzerva lx  500, roztírací, tavený sýr, (místo másla) 
400, nakrájený uherák (Poličan 1100), čabajka 80, rybí pasta 
v konzervě 280, sýrové plátky zatavené 150, rýže 500, malé pašti
kové konzervy 5x 500, pražené ovesné vločky VPE pytlících: 18x 
á 70g 1500, 4x á 100g 400 
Potraviny pro jednoho celkem 11745

Celková expediční výbava na 21 dní do Skandinávie činila tedy:
prázdná krosna 2200g
příruční taška 800g
výstroj 4095g
výzbroj 7410g
potraviny 11745
celkem 26250 g

Několik poznámek ke skandinávské výzbroji.
Je samozřejmé, že s touto výbavou jsme si neprohlíželi města 

ani nestoupali do hor. Ve městech jsme uložili vždy dvě takto na
pakované krosny do jednoho úschovného boxu na nádraží, když 
předtím jsme vše potřebné na příslušný den dali do lehkého silo
nového baťůžku na záda (jídlo, pití, plány a mapy, fotoaparát apod.).
V přírodě jsme pak nechali krosny ve stanu (ve Švédsku a Norsku 
se běžně nekrade), v hotelu nebo soukromí.

Co se týká stravování, velice se nám osvědčily pražené vločky, 
které jsme měli dopředu napytlíkovány. Ty se daly v mléce nebo 
vodě rozvařit na dobrou kaši např. ke snídani. Směs jako taková 
však byla pro nás kalorickou bombou, kterou bylo možno jíst kde
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koliv: při chůzi v ulicích měst, při stoupání do hor nebo ve vlaku, 
aniž bylo nutno se přehrabovat v krosně, nebo připravovat jídlo 
z polotovarů.

Závěrem je třeba poznamenat, že uvedená výzbroj je  pozname
nána dobou, tj. rokem 1982, a měla by sloužit spíše jako inspirace, 
kterou lze nekonečně zlepšovat, např. ve směru zdravé výživy, 
využitím např. sojového masa, cenově i váhově velmi zajímavé 
suroviny, a dalších možností, včetně zeštíhlení výbavy a potravin 
v duchu Nevrlého Karpatských her.

Program expedice vyplynul z expedičních cílů. Vytvořili jsme 
čtyři družiny, což umožnilo plánovat časový cyklus, ve kterém by 
družiny absolvovaly 2 dvoudenní výpravy s bivakem, 2 výpravy 
jednodenní a celkem 5 společných dnů v expedičním táboře: 2 dny 
výstavby tábora, sportovní den, hru Hartmanické zlato, hru Hart- 
manická pouť. Vedle toho vycházely na každou družinu 2 dny jako 
služba v táboře, zahrnující osobní volno na relaxaci a na expediční 
činnost. Tyto dny však byly později transformovány do dalších 
výprav, když se ukázalo, že tábor mohou hlídat „puchýřoví maro
di“ nebo jinak indisponovaní účastníci tábora. A konečně, téměř 
jeden den padl na cestu do tábořiště a jeden den pak na likvidaci 
tábora + zpáteční cestu domů.

A tak se najednou liduprázdné místo na Pstružím potoce -  louč
ka, vybraná pro náš základní tábor -  jakoby kouzelným proutkem 
proměnilo v místo plné života, práce, hovorů i pokřikování 7 děv
čat a 13 „chlapů“, mezi nimiž bylo možno zaslechnout jména 
jako: Včelka (15 let), Wabi (19), Bedza (18), Bizon (15), Vendy 
(47), Valda (19), Miloš (61), Netopýr (18), Rejža (15), Slaneček 
(16), Soptík (14), Pirát (16), Masožravka (15), Kyb (62), Cháda 
(19), Joe (54), Fin (18), Číbr (30), Bublina (17), Dombas (17).

Všichni se dali do budování tábora, které zahrnovalo stavbu 
jedenácti podlážkových stanů, postavení společenského  
a současně skladovacího stanu 5x5 m, otevřeného kuchyňského 
a zároveň jídelního přístřešku 6x4m, kuchyňského stolu, otevře -
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ného ohniště, vybaveného roštem, sestaveným z dovezených že
lezných tyčí lm  dlouhých, pro společné vaření v hrncích 
a kastrolech na přímém ohni, případně pro individuální vaření 
v ešusech nebo grilování.

Dalšími stavbami byl stožár, jednoduchá brána, mycí vor, dívčí 
a chlapecký WC, táborový kruh a odpadová jáma. V rámci ekolo
gického chování na tábořišti jsme všechny nespalitelné odpady, 
jako plechovky a umělé hmoty, ukládali do polyetylenového pyt
le, který se vynášel do kontejnerů v Hartmanicích. Nezanedbatel
nou součástí budování tábora bylo i vysekání cesty na tábořiště 
a postupné kosení louky, potřebné k fungování tábora. Prakticky 
každý den se konaly besedy u ohně se zpěvem, kde ti, co se vrátili 
z výprav, vyprávěli ostatním své zážitky. Každá výprava byla 
při návratu vítána osazenstvem tábora vždy originálním způso
bem.

Program byl fyzicky i časově náročný, takže jen ti s nejpevnější 
vůlí a motivací dokázali systematicky pracovat na své zvolené 
expediční činnosti.

V rámci sportovního dne jsme navštívili hartmanické koupa
liště. V programu Hartmanické zlato, družiny na základě legendy 
a mapy hledaly ve vylosovaných lokalitách, které musely identifi
kovat nejprve na mapě a potom v terénu, olověné pecičky -  zlato.
V každé lokalitě bylo umístěno stejné množství zlata, takže bylo 
možno vyhodnotit nej lepšího zlatokopa. Součástí hry byl i lov zvěře
-  koupených kuřat, zavěšených na laně, které bylo nutno 
ze vzdálenosti 5 m ulovit. Ulovenou zvěř pak každá družina zpra
covala do stravitelné formy, protože ten den se oběd nevařil. Další 
součástí bylo vyvinutí technologie a lití „hartmanických dukátů“, 
které musely mít předepsanou minimální váhu a nápis: „PARS 
ŠUMAVA 92“.

Takto vyrobené peníze pak byly utráceny na Hartmanické pouti
-  málo strukturované hře, kde v tržním prostředí při fungování 
banky a úvěru se podnikalo a utrácelo všemi možnými způsoby.
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Slavnostní táborový den se konal poslední den před odjezdem. 
Základní osou programu bylo ovšem poznávání oblastí Šumavy, 
z nichž většina nebyla v dobách totality přístupná. K tomu dávala 
vynikající příležitost poloha tábora, ležící cca 32 km od hranice 
národního parku a současně bývalých prostorů vojenského újezdu 
Dobrá Voda, zahrnující v podstatě oblast, pojmenovanou turistic
ky jako „Prášilsko“, tedy prostor mezi Železnou Rudou a Povydřím.

Součástí byla i výprava do Bavorska na nejvyšší horu Šumavy: 
Gross Arber-Velký javor, 1456 m.n.m.

Členové expedice si na výpravách ověřovali svoje fyzické mož
nosti, výzbroj, způsoby stravování, bivakování, pohybu podle mapy 
i bez ní. Navštívili šumavská muzea v Sušici, Kašperských ho
rách, Western show v Rejštejně, hrad Kašperk, ale i opuštěnou 
vojenskou posádku na Nové Hůrce, zdevastovanou obec Dobrá 
Voda, Černé a Čertovo jezero, jezero Laka, Prášilské jezero, Tříje- 
zemí slať, Modravu, Březník, Smí, Kvildu, pramen Vltavy, celé 
Povydří, keltské hradiště na Obřím hradu, Churáňov, alpskou vy
hlídku u Šindlova, Kubovu Huť, Vimperk, Kašperské hory. Vzhle
dem k těmto programům rozcvička a slavnostní vztyčování vlajky 
se konaly pouze ve dnech, kdy byli všichni v táboře. Jindy to pro
váděla se všemi poctami služba v táboře.

Součástí program u byla i práce v ochranářském  koutku 
pod horou Hamižná nad Hartmanicemi, kde se nám jeho správce 
pan Miška, zvaný Rady, odvděčil vedením výprav na peřeje říčky 
Křemelné a do sněžných jam, bývalých dolů na zlato na hoře Kře- 
melná, jejíž vrchol zasvětil Rady pomníčkem E.T.Setonovi.

Jaké to tedy vlastně bylo?
Myslím, že se nám všem expedice podařila, že se všem líbila, 

jak o tom vypověděla anonymní anketa, kde všichni odpovídali 
na 16 otázek: 1. Co se ti líbilo? 2. Co se ti nelíbilo? 3. Co ti 
na expedici chybělo? 4. Vztahy děvčata-chlapci. 5. Vztahy RS-
OS. 6. Vyhovoval časový rozvrh? 7. Co zlepšit na příští expedici?
8. Tvoje další připomínky. 9. Oznámkuj expedici. 10. Jakou chy
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bu jsi udělal/a? 11. Měla náročnost programu vliv na tvoji psy
chickou formu? 12. Napiš jména, která ti byla na expedici nejbliž- 
ší. 13. Napiš svůj kritický den. 14. Bylo ti umožněno zasahovat 
do řízení expedice? 15. Měl/a jsi čas na svoji expediční činnost? 
16. Těšíš se na příští expedici? Ale opravdu!

Na poslední otázku odpovídala děvčata takto:
Ano, jistě (příště se tak hloupě neptej); ano; těším; ano; moc; 

těší se moc, opravdu; ano; ano. A chlapci: ano; stoprocentně; před
časná otázka, bude-li zájem, čas, zdraví, atd. proč ne; doufám, 
že bude all right; moc; ano; těším, píšu pravdu; ano; to se ví, 
že se těším; ano.

Snad o náladě těch dnů trochu vypoví Valda a I. a X. kapitola 
z jeho povídání v expediční knize „PARS ŠUMAVA 92“, nazva
ného Šumavský zázrak:

I.
„Myslím si, že popsat všech čtrnáct dní, prožitých v lůně Šuma

vy, a jakýmkoliv způsobem je zachytit na papír je úkol téměř nad
lidský, ne-li zhola nemožný. Ale budiž. Je třeba ponořit se hluboko 
do paměti, abych vynesl na světlo náruč perel, náruč nezapomenu
telných zážitků. Nyní je již sychravý, smutný podzim, tři měsíce 
po činu. Nevím, zda-li je to dobré, či špatné, že začínám psát až teď, 
ale alespoň mám od celé události patřičný časový odstup.

Nechci psát kroniku, nechci psát deník, nechci popisovat den 
za dnem, hodinu za hodinou, chci složit mozaiku ze střípků. Co 
střípek, to zážitek. Chci se pokusit postihnout onu báječnou atmo
sféru stříbrných jiter, modrých dnů, dusných večerů a temných 
samot. Chci se vyznat ze své lásky k šumavské víle. Chci napsat, 
jak jsem se zamiloval do lidí, s nimiž jsem strávil čtrnáct pekelně 
horkých srpnových dní, jak jsem zdolal několik dalších metrů 
k Everestu sebepoznání, jak jsem se přesvědčil, že fenomény tak 
abstraktní, jako je přátelství či krása, skutečně existují. Věnuji proto 
tento příspěvek přátelům, kteří byli při tom, aby si v budoucnosti 
vzpomněli na prosluněné dny, prožité v ráji šumavském.
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Co říci závěrem? Jsem si naprosto vědom toho, že na těchto 
několika stránkách není a ani nemůže být všechno, vzhledem 
k časovým i edičním možnostem, ale zase na druhou stranu mys
lím, že jako základní exkurz do duše naší expedice to stačí. Všem 
bych vám chtěl poděkovat za těch celých čtrnáct dní: Kybovi, kte
rý měl vždy vše připraveno a co bylo potřeba, měl po ruce, Joeovi 
s jeho sportovními manýrami a smyslem pro řád, správnýmu čáp
kovi Číbrovi, kytičkářce Vendy, Milošovi, který se za námi vypra
vil až z Pardubic a strávil s námi týden, přestože měl nohu v sádře 
od stehna až ke kotníku, Wabimu, který přijel sice pozdě, ale srandy 
s ním byl kopec, Slanečkovi za jeho bezchybná faux pas, Pirátovi 
s olbřímíma nohama a čistým srdcem, usměvavému Soptíkovi 
i mírně náladovému Bizonovi, stoickému Bedzovi s vousy, Včel
ce, která si toho moc neužila, vietnamsky spícímu Chádovi, psy
chologizujícímu Finovi, nespoutané Rejže, ztřeštěnému Domba- 
sovi i neméně ztřeštěnému Netopýrovi, jemuž těsně před expedicí 
sundali sádru z ruky, věčně něco konzumující Bublině a Masožravce 
s jejími různými kašemi. Přátelé, díky vám.

A ještě poděkování Šumavě. Té především. Bláznivě jsem 
se do ní zamiloval, zidealizoval jsem šiji a tento její obraz ponesu 
si v srdci v přihrádce s mladickými láskami až do smrti. Bojím 
se toho, aby se z dosud panenské Šumavy nestala špinavá prosti
tutka postindustriální společnosti, aby se nezměnila k horšímu, jako 
jiná česká pohoří. Toho se bojím. Nám však bylo přáno vidět hlav
ně tu hezčí stranu mince, prožít dny, na které se nezapomíná.

Šumavo, díky!“
Valda

Je rok 1997, pět let poté, a já čtu v Knižních novinkách č. 7 
recenzi knihy „Legendy a pověsti staré Šumavy“, nazvanou Taju
plný bestiář šumavských bažin. Podepsán Martin Valášek - Valdo- 
vo civilní jméno. Z těch několika řádek na mě jakoby ozvěnou

X.
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dýchalo opět ono okouzlení Šumavou, kterou asi tehdy nej inten
zivněji prožil Valda, začínající student filozofické fakulty, obor 
čeština, historie.

Valdo, dík za tu ozvěnu.

Mezi dvěma expedicemi
Vrátili jsme se v srpnu 92 ze Šumavy plni nadšení a chutí pod

niknout za rok opět něco podobného. Ale vydrží naše roverská 
pospolitost do té doby? Nalezneme programy, které ji dále upev
ní?

Zalíbila se mně myšlenka Medvěda-Makáska v jeho příručce 
pro roverskou činnost „Služba“, který program pro rovery rozdě
luje na Woodcraft, jako vztah k lesní moudrosti, k přírodě, zahr
nující výpravy do přírody a vše co lze v přírodě provádět, 
a v protikladu k tomu Towncraft, tedy „městskou moudrost“, za
hrnující vlastně lidskou civilizaci, kulturu a její chápání. Jsme jí 
obklopeni dnes již silněji než přírodou a nelze před ní zavírat oči. 
Má své krásy i nebezpečí, právě jako příroda. Rozhodli jsme se tedy, 
že se budeme scházet pro všeobecný nedostatek času jedenkrát 
měsíčně, ale na celý víkend, a to střídavě v přírodě a ve městě, 
se snahou vytvářet programy, které by stimulovaly rozvíjení skaut
ského životního stylu, tj. rozvoj fyzický a psychický, sociální, 
mentální a duchovní. Součástí městských programů se staly tzv. 
Skautské večery, pořádané kmenem pro skautskou i sympatizující 
veřejnost.

Hned v září vyráží kmen na dvoudenní výpravu: přechod Jizer
ských hor, kterou vedl Číbr, účastník Expedice Jizera 1974. Cílem 
bylo porovnat a nafotografovat pohoří zdevastované exhalacemi, 
v protikladu k relativně nedotčené Šumavě. A také zdokumento
vat, jak se zde změnila příroda za pouhých 18 let: měli jsme totiž 
z té doby barevné diapozitivy.

V říjnu v rámci Towncraftu proběhl 1. Skautský večer na téma 
historie pardubického skautingu.
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Následující den jsme si poprvé zkusili brainstroming, při kterém 
jsme společně shromažďovali nápady, co všechno by se dalo dělat 
v roverském kmeni. Odpoledne jsme vyrazili do bazénu v neděli 
dopoledne pak zorganizovali na kraji města malý orienťák.

V listopadu byla na skautské základně na Žumberku brigáda, 
taky pozemní hokej ve vyschlém bazénu, a v půlnoci jsme se vydali 
na zříceninu hradu Žumberka a prolezli i její podzemí. Druhý den 
jsme si povídali o racionálním organizování vlastního času, o tzv. 
time managementu.

V prosinci za námi přijel br. Břicháček-Gigant, aby na druhém, 
hojně navštíveném skautském večeru pohovořil o roveringu.

Roverský Silvestr v klubovně 6. oddílu s jednohubkami, kyta
rou, basou a klávesami se odehrál 30. prosince.

Mezitím se všichni povzbuzujeme k sepisování příspěvků, 
malování ilustrací a shromažďování fotek do naší Expediční kni-

hY-
Leden je věnován zimnímu táboření v Železných horách, bo

hužel bez sněhu. Ale přesto po teoretické přednášce o tepelném 
komfortu a aklimatizační noční výpravě všichni spí venku.

V únoru se koná 3. Skautský večer: „Ze skautského tábora 
s krosnou až za polární kruh“, kde vypravuji o postupném získá
vání zkušeností, které ústí nakonec do 21 denního puťáku 
po Skandinávii se vším všudy na zádech. Sobotní dopoledne má 
v režii bratr Mrkvička, psycholog z Chrudimi, autor několika pěk
ných knížek, a to o biologickém a sociálním dospívání. Odpoled
ne se zúčastníme a přispíváme do programu ke dni sesterství a večer 
frčíme na hradeckou hvězdárnu, kde máme zajištěno pozorování 
hvězdné oblohy, astronomické videoprogramy a přespání přímo 
na hvězdárně.

Březen je zasvěcen výpravě na Svratouch na Vysočině. Bydlí
me v opuštěné hájence,kterou mají v pronájmu chrudimští skauti. 
Poznáváme okolí Svratky, Devět skal, abychom v neděli prošli 
docela poctivou vánicí na vlak do Hlinská.
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V dubnu je opět Towncraft, jehož zlatým hřebem je páteční, 
4. Skautský večer, věnovaný naší Expedici. Na programuje pro
m ítání diapozitivů na dvě plátna, s hudebním doprovodem 
a povídáním o našich zážitcích a výpravách do ještě neznámých 
vojenských prostorů, a porovnání šumavské přírody se zdevastova
nými Jizerskými horami. Do programu zařazujeme i úspěšnou vlož
ku Chády a Netopýra ze skautského plesu: vysokou školu lasová- 
ní, která i zde sklízí bouřlivý potlesk.

Součástí večera je výstavka z činnosti kmene a firemních pro
spektů týkajících se turistické výzbroje. A také prodej Netopýro
vých a Chádových las, Nevrlého Karpatských her, ale hlavně naší 
Expediční knihy PARS ŠUMAVA '92, kterou se podařilo dokon
čit a svázat jako dílo 17 autorů. Má 115 stran, z toho 82 stran pů
vodních textů, 17 původních a 43 převzatých fotografií, textů a map. 
Knihu jsme rozmnožili xeroxem padesátkrát, s pozdějším dotis
kem 25 výtisků.

Akce se koná v nejlépe technicky vybaveném sále v Pardubicích 
a při dobrovolném vstupném a dobře zaplněném sálu jsme dokon
ce i mírně ziskoví. Vždyť jsme také vytiskli množství propagač
ních plakátů, které jsme roznášeli po školách a celém městě.

Akce tedy dopadla velmi úspěšně, protože propagovala činnost 
kmene nejen mezi skauty, ale i na veřejnosti. Ale co hlavní: dosta
li jsme chuť uspořádat něco podobného pro rovery a rangers z celé 
republiky v příštím roce.

Následující den v sobotu je dopoledne sraz v Grizzlyho kovár
ně. Grizzly je vyhlášený kovář závodních koní a současně předse
da ORJ. Po výkladu o tajích kovářského řemesla si všichni zkouší 
vykovat svůj vlastní hřeb, za který se prý v Americe platí dolar. 
Po obědě jdeme na závodiště Velké pardubické, kde nám Fox, t.č. 
zaměstnanec závodiště, podává odborný výklad, abychom si po
tom jako koně zazávodili na slavné trati.

V neděli dopoledne nastupuje se svým programem Pedro -  je 
diný vodák v našich řadách. Proděláváme výcvik v pádlování
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na kanoích 7. vodního oddílu. Pod jezem v peřejích se dvě posád
ky „udělají“, což je pro ty suché milé rozptýlení, pro postižené pak 
zase zkušenost, že i to se dá přežít.

V květnu se koná brigáda na Žumberku, tentokrát i ve společ
nosti oldskautů, jakož i příprava trasy Svojsíkova závodu. Ve 20 
hodin večer vyráží asi 8 členů kmene do noci na 25 kilometrovou 
trasu Žumberk - Vápenný Podol. První dorážejí po půlnoci.

V témže měsíci se 10 členů účastní setkání roverů na Farské 
louce v Jizerských horách. Akci ORTEL 93 pořádají liberečtí ro- 
veři. Impozantní táboření ve více než 20 týpí, účast asi 400 roverů 
a rangers z celé republiky, soutěž dvacetičlenných družin 
v celodenním dešti v deseti disciplinách zanechává v nás nezapo
menutelné dojmy, vyjádřené nejvyšším hodnocením v žebříčku 
našich podniků.

Červen je ve znamení účasti několika našich roverů na celostátní 
hře Hobit na hradě Helfštýně.

A pak přichází léto a s ním i další expedice -  tentokrát hledáme 
životní inspiraci a rovnováhu mezi osobní volností a skautským 
přátelstvím u pramenů Vltavy a historických základů české kultu
ry a státnosti -  to se odehrává v prvním roce České republiky.

Co dál? Roverský kmen PARS už má pevné základy, začíná 
budovat svou tradici, ke kormidlu se postupně dostávají mladí ro- 
veři a rangers. V dalších letech celoroční kmenová činnost vrcholí 
vždy prázdninovou expedicí. Bez ní by nám připadal roverský rok 
neúplný, neukončený, nikde jinde se tak nepoznáme, nesblížíme 
a nesehrajme jako při mnohadenním náročném putování nezná
mými krajinami.

Roveři musí přebírat odpovědnost, ale nesmějí být odpovědností za
valeni.
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K poznávání světa patří i poznávání přírody.
Každý rover hodný tohoto jména se proto o přírodu zajímá. 

Právě toulky přírodou by měly být hlavní složkou roverského pro
gramu, ať žijeme na vesnici nebo v milionovém velkoměstě. Cho
dit do polí, luk a lesů při každé příležitosti, v každém ročním ob
dobí, za každého počasí -  to je pravý rovering.

Roverské putování nesmíme redukovat jenom na polykání ki
lometrů. I když někdy podnikáme dlouhé pochody, do přírody cho
díme především proto, abychom tam sbírali zrníčka lesní moud
rosti -  drobné nové poznatky.

Vynikající český entomolog, univerzitní profesor J. Obenber- 
ger kdysi řekl:

„Prý nejsou zázraky. Ale v přírodě můžete kdekoli najít plno 
nejnepochopitelnějších zázraků.“

Ta slova nejsou vůbec přehnaná. Je to skutečnost, o níž 
se můžeme přesvědčit doslova na každém kroku. Stačí se zastavit 
u kteréhokoli stromu nebo keře, sklonit se ke kterékoli kvetoucí 
bylince, dokonce i k jedinému stéblu trávy, podívat se na ně zblíz
ka a zamyslet se nad jejich prostou existencí. Ze všeho nejdřív nás 
napadne ohromující myšlenka -  každá rostlinka, každý brouček, 
každý pták, každé zvíře je posledním článkem živého řetězu, kte
rý příroda vytváří po stamiliony let. I ta nejdrobnější bylinka obsa- 
huje složité chem ické látky, jaké někdy nedovede vyrobit 
ani nejlépe vybavená laboratoř. I když známe tajemství jejich vzni
ku; výroba se neobejde bez složitých, nákladných aparatur. A přitom 
to dokáže třeba každá mateřídouška jen svými lístky, kořínky 
a drobounkými květy.

A co když vezmeme do dlaně malého brouka nebo se na chvíli 
zastavíme u kupy jehličí, z níž se ozývá tiché šumění života -  tisí
ce mravenců po ní pobíhají zdánlivě zmateně, a přece každý jde 
za nějakým cílem, plní jistý úkol.

POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
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Jak je vlastně takový mravenčí stát organizovaný, kdo nebo co 
tam řídí činnost jednotlivců? Stačí letmo nahlédnout do knížky, 
kde je stať o mravencích, a dozvíme se, že tito drobní tvorečkové 
mají nejen dokonale propracovanou organizační strukturu, 
ale i podivuhodné dorozumívací schopnosti. Jak je  možné, 
že dospěli k jisté pracovní specializaci dávno před člověkem? 
Nejsou snad jejich feromonové signály, které si navzájem vysílají, 
jen jinou formou řeči?

O mravencích toho vědí přírodovědci již poměrně dost. Ale jsou 
tu statisíce jiných druhů hmyzu, jejichž život je dosud zahalený 
tajemstvím. Jen tu a tam pronikne do povědomí veřejnosti nějaká 
neuvěřitelná schopnost těch drobných spoluobyvatel naší planety, 
která nás ohromí a připadá nám jako skutečný zázrak. Třeba když 
uslyšíme od vynikajícího entomologa, že jistý druh motýla dokáže 
ucítit samičku na vzdálenost několika kilometrů! Jak úžasně citli
vý „přístroj“ musí mít ten tvoreček zabudovaný ve svém křehkém 
tělíčku! Nebo takoví „obyčejní“ potápníci, kteří žijí v každé tůni -  
většinu života tráví pod vodou, a při tom dovedou létat.

Ale i když tyto podivuhodné schopnosti nedokážeme odhalit 
chvilkovým pozorováním, jsou tu i jiné hodnoty, pro které stojí 
zato věnovat na toulkách svůj zájem přírodě.

Kolik podivuhodných tvarů a barev nacházíme na každém kro
ku! Proto má smysl zato, abychom si na chvíli klekli k jarní přes- 
ličce, pozorovali chvíli kovově lesklého střevlíka, zblízka 
se podívali na smrkovou šišku, mechový polštář, oblázek omletý 
horskou říčkou.

Kdo si nevšímá rostlin, hmyzu, ptáků, zvířat, nevěnuje jim 
na každé toulce aspoň chvíli pozornost, ten promarní tu největší 
příležitost, jaká se mu v přírodě nabízí.

Vlčata a malí skauti se zajímají především o velká zvířata. Vzruší 
je setkání se srnkou, liškou, jelenem, divočákem. Čím je člověk 
větší, tím menší tvorové ho mohou zaujmout. Roverům se proto 
otvírají celé neznámé světy.
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ROVERSKÉ TOULKY PŘÍRODOU

Ještě před sto lety, v dobách, kdy psal své jedinečné povídky
0 lidech a zvířatech jeden ze zakladatelů světového skautského 
hnutí Ernest Thompson Seton, bylo na knižním trhu jen pár kní
žek o přírodě. Dnes jich najdeme v každém knihkupectví desítky, 
většinou jsou to barevné obrazové publikace, které si čtenáři pro
hlížejí doma a mají potom pocit, že přírodu dobře znají. V tom je 
utvrzují krásné dokumentární filmy o zvířatech a ptácích vysílané 
v televizi. Jistě má smysl si ty knížky prohlížet a na ty pořady 
se dívat. Ale to samo o sobě nestačí. Je to jen první krok na cestě 
za poznáním. Ty další musíme udělat sami, přímo na lukách, 
v polích, lesích, u rybníků, potoků, řek, v rovinatých krajích
1 na horách. Každá roverova cesta do přírody by měla být tak tro
chu i cestou objevitelskou. Kdo jde přírodou a v myšlenkách 
i v hovoru se zabývá stejnými věcmi jako ve městě, ten může zů
stat klidně doma. Míjí to nejcennější, co může za městem vidět, 
slyšet a poznat.

Zatím co na stránkách knížky i na televizní obrazovce jsou jen 
iluzivní obrazy reality, i když někdy v kouzelných barvách, 
na cestách volnou krajinou se setkáváme se skutečností. O čem 
čteme nebo co vidíme v televizi, na to rychle zapomínáme. Jen 
bezprostřední setkání se skutečností v nás zanechává trvalou sto
pu. Poznatky, které získáme vlastním pozorováním, nejsou třeba 
tak atraktivní, ale zato jsou cennější a hlouběji se zapíší do naší 
paměti. Protože naše osobní setkání s tlupou divočáků v lesní rok
li je  skutečně vzrušující dobrodružství, na které vzpomínáme léta, 
kdežto stejné setkání zachycené pohotovým kameramanem je jen 
zajímavou příhodou, o které už za několik dní nevíme nic.

Takové objevitelské toulky přírodou jsou jedním z hlavních 
bodů roverského programu. Na ně se vydával po celý svůj dlouhý 
ž ivot nesto r českých roverů, M irko Vosátka, známý spíš 
pod skautskou přezdívkou Grizzly. O svých poznatcích a zážitcích
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napsal několik knížek. Jeho Patenty přírody a Rok malých dobro
družství vyšly již více než před půl stoletím a jen vzácně se objevují 
v antikvariátech. Zato Skautské toulky přírodou se dají ještě kou
pit. A jeho další rukopisy, Zelené deníky a Setonovou stezkou, 
čekají teprve na vydání. Do Roveringu jsme z nich zařadili aspoň 
několik kapitol. Čtěte je, třeba po malých kouscích, snad na vás 
zapůsobí a ukážou vám roverskou cestu do přírody a přírodou.

Můj bratr strom
Přemýšlel jsem o roverském programu a napadlo mne, abych 

připravil povídání o stromech. Do pracovního deníku jsem si na
psal heslo: „Můj bratr strom.“

Někomu se to bude zdát asi nadsazené, ale když se trochu za
myslíme nad významem stromů, který mají pro člověka po celou 
dobu existence lidského rodu, přestaneme se tomu slovnímu spo
jení divit.

Pak jsem se dal do psaní a z něho vám teď předkládám několik 
kratičkých kapitol.

Rovering -  to jsou zejména toulky přírodou. A při nich každou 
chvíli potkáváme stromy, jedny z nejpodivuhodnějších živých or
ganismů. Některé z nich známe aspoň podle jména a dokonce je 
snad dovedeme určit podle listů. Ale šest měsíců v roce jsou list
naté stromy bez listů a pak je můžeme určit jen podle kůry nebo 
pupenů.

Pupeny jsou kouzelné miniaturní skříňky, ve kterých se skrývají 
budoucí listy, květy, plody i semena. Všimneme si jich obvykle 
až na konci podzimu, kdy jsou větve holé. A přece jsou na stromech 
už od léta. Každý druh dřevin má pupeny odlišné velikosti, jiné 
barvy, jiného tvaru. Některé jsou hnědé, jiné zelené nebo černé, 
červenavé. Některé se podobají malinkým kuličkám, jiné špičce 
kopí.

Ale vraťme se ještě k listům. Není to zvláštní, že každý druh 
stromu a keře nese listy jinak tvarované? Člověk je tvor, který má
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v sobě zakódovaný sběratelský pud. Proto sbírá všechno možné. 
K nejpěknějším a nejzajímavějším patří sbírka listů. Z každé vý
pravy si můžeme do ní přinést nový exemplář. Zvlášť když 
se zastavíme ve starém zámeckém parku nebo navštívíme arbore
tum -  místo, kde roste pospolu spousta různých druhů dřevin. Doma 
je pečlivě vylisujeme a pak připevníme proužky průsvitné lepicí 
pásky na kreslicí čtvrtky. Nebo sbíráme jejich otisky -  to už je hra, 
ve které se mísí botanické znalosti s výtvarným uměním.

Sbírat se dají i plody a semena. Kdysi jsem navštívil botanika, 
který měl celou stěnu zakrytou poličkami, na nichž stály stovky lah
viček plných rozmanitých semen. Pečlivě označených jmenovkami 
a barevnými terčíky pro snadnější hledání potřebného druhu.

Kdo se podívá na semena silnější lupou nebo dokonce mikro
skopem, užasne nad jejich strukturami. Příroda v nich stvořila sku
tečná umělecká dílka.

Když jsem před mnoha lety psal knihu Patenty přírody, sbíral 
jsem všechna semena, která měla padákové nebo létací zařízení. 
A bylo jich hodně! Srovnal jsem například nažky javorů podle úhlu, 
který svírají obě křídla. Úhel se mi pak stal klíčem k určení druhu.

Každý ví, že stromy kvetou. Ale většina lidí zná jen květy stro
mů ovocných a k tomu jen několika málo jiných dřevin, hlavně 
těch druhů, které mají květy nápadné velikostí nebojsou zajímavé 
zbarvením. Ale kdo z vašeho oddílu nebo roverského kmene viděl 
květy modřínu? Kdo ví, že na javorech se objeví květy dřív 
než listy? Kdo dokáže v téhle chvíli říct, jak vypadají květy topo
lu? Jak málo známe stromy, kolem kterých chodíme dnes a denně
-  nejen v přírodě, ale i ve městě! A přece jsou to živé bytosti 
s podivuhodnými vlastnostmi. Předčí člověka nejen výškou 
a hmotností, ale i plodností a dlouhověkostí.

Kdysi jsem spolupracoval se strážci chráněného území Český 
kras. Mezi nimi byl také Josef. Jeho koníčkem byla dendrologie 
čili nauka o dřevinách. Bral to velmi poctivě. Zmapoval tam všech
ny staré a zajímavé stromy, všechny dřeviny chráněné zákonem.
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Jednou mi ukázal podivuhodnou knihu v kožených deskách. Její 
vnitřní stěny byly z vyleštěných i nehlazených prkének jednoho 
druhu stromu. Uvnitř ležela větvička s pupeny, čtvrtka s vylisova
ným listem i květem a plod.

Později mne Josef pozval k sobě do bytu a ukázal mi celou 
sbírku těchto „dřevoknih“ -  podivuhodný herbář dřevin. Nebyl to 
jeho nápad. Podobnou sbírku totiž viděl ve Strahovské knihovně, 
kde ji kdysi dávno vytvořil jistý člen premonstrátského řádu. Josef 
měl ve sbírce všechny dřeviny, které se vyskytovaly v Českém kra
su. Ta sbírka měla ještě jeden pozoruhodný doplněk. „Dřevokni- 
hy“ chráněných druhů obsahovaly i mapu, v níž byla zakreslena 
všechna místa, kde dotyčný druh roste.

Podobným způsobem zpracoval i keře z Českého krasu, 
ale jejich „knihy“ vyráběl z překližky, protože z tenkých kmínků 
křovin nelze nařezat desky.

Stromy mají mezi živými organismy výjimečné postavení. Se
veroamerické sekvoje dosahují více než stometrových výšek. 
Jak může takový kolos vůbec odolávat náporům vichřic, sněho
vým zatěžkávacím zkouškám? Ani největší velryby se s nimi ne
mohou měřit velikostí a hmotností.

I když u nás nerostou nejstarší ani nejmohutnější druhy stromů, 
přece jsou ve všech krajích velikáni, které se jako urostlé stromy 
zelenaly už v době, kdy našimi zeměmi táhla Žižkova vojska. Však 
bývají opředeny mnoha legendami, podle nichž v jejich stínu tá
bořil tento legendární vojvůdce nebo kázal Jan Hus.

Pátrejte na svých roverských toulkách po starých stromech, 
pořiďte si jejich soupis a fotodokumentaci. Umíte přece změřit 
starou skautskou metodou jejich výšku. Upozorňujte na památné 
stromy chlapce a děvčata ze svých oddílů a veďte je k tomu, 
aby se nedívali na stromy jako na překážku dopravě, stavbě, hřišti. 
Jsou to věrní průvodci lidského rodu od počátku dějin a užitek 
z nich mají nejen lidé, ale i tisíce druhů živých tvorů, od drobných 
zvířat, přes ptáky, až po hmyz a mikroorganismy.
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Ochrana stromů
Naši předkové nejdřív lesy klučili, vypalovali, aby získali půdu 

pro svá pole. Kmeny stromů používali pro stavbu srubů, stodol, 
chlévů, studen i obranných palisád kolem skupin obydlí a hospo
dářských budov. Dřevo využívala i mnohá řemesla k výrobě pra
covních nástrojů a předmětů každodenní potřeby. V milířích pálili 
dřevěné uhlí. Mohli bychom vyjmenovat dlouhou řadu řemeslní
ků, pro které bylo dřevo hlavním materiálem, připomenu jen tesa
ře, truhláře, koláře, bednáře, soustružníky. Jak se společnost roz
víjela, po dřevě byla stále větší poptávka. Moudřejší majitelé lesů 
se začali o tento dar přírody starat. Císař Karel IV. doplnil svůj 
soubor zákonů, zvaný Majestas Carolina, z roku 1350, o nařízeni 
k ochraně lesů a proti jejich ničení. Pro odpor šlechty tento záko
ník nenabyl platnosti. O několik let později, v roce 1379, však vyšel 
náš nejstarší lesní řád, zvaný Chebský. Přečtěte si, co v něm stálo 
a jak tehdy trestali ty, kteří jeho literu porušili.

Nikdo nesměl kácet stavební dříví na palivo bez vědomí a svo
lení lesníka. Povolen byl prodej dřeva z listnatých stromů, kromě 
dubů a lip. Pokuty za nelegálně kácené dříví jasně ukazují, že sta
vební dřevo bylo již tehdy cenný materiál. Lípy byly chráněny 
pro muže, kteří měli na starosti lesní včely a vybírali jejich med. 
Duby nejen pro své cenné, vlhkosti a vodě odolávající dřevo, 
ale i pro žaludy, které představovaly krmivo. Zákaz se vztahoval i 
na sbírání smůly z lesních stromů - mnozí „smolaři“ jej však nere
spektovali a dopouštěli se tak lesního pychu.

Majestas Carolina zakazuje loupat ze stromů kůru a „pokud by 
to někdo učinil, má mu být odříznuta pravá ruka.“ Kdo plavil nebo 
vozil kradené dříví, tomu měla být pravá ruka uťata. Kdo by krá
lovský nebo panský les zapálil, měl být „pálen ohněm až do sko
nání života“.

Drastické tresty, ale zákonodárci asi věděli, proč je musí stano
vit. Co by tomu asi řekli dnešní zloději, kteří v lesích načerno ká
cejí nejkrásnější kmeny, a ti, kteří i ve městech bez povolení porá
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žejí vzrostlé, dokonce zvláštním zákonem chráněné památné stro
my?

Dřevo není jen  m ateriálem  pro stavbaře a řem eslníky, 
ale i pro výtvarné umělce. Viděli jste někdy krásné gotické Mado
ny s Jezulátkem na rukou? Ze dřeva vyřezané sochy světců? Go
tické obrazy malované na dřevěných deskách (proto se jim  také 
říká deskové)? Všimli jste si v zámeckých expozicích herních po
můcek ze dřeva pro šachy, mlýn a vrhcáby, desek zdobených reli
éfními řezbami nebo intarziemi a dovedně ztvárněných šachových 
figurek i hracích kamenů?

Stromy jsou opravdu velký, vzácný dar přírody. A přitom si 
většina lidí myslí, že s nimi mohou nakládat, jak uznají za vhod
né. Jen málokdo si uvědomuje, že stromy jsou naši bratři a mají 
podobný genetický kód jako zvířata a člověk.

Rostliny jsou také poutníci
Vždycky jsem měl rád louky, na kterých rozkvetly pampelišky 

čili smetanky obecné. Tisíce sluníček rozevřelo a pozlatilo zelený 
koberec. Každý z těch zářících terčů je vlastně soubor květů, 
ale jako celek vytvářejí dojem jednoho sluníčka. Později se květy 
zavřou, lodyhy se začnou protahovat a místo žlutých květů se objeví 
koule složená z chmýří. Každé semínko -  jsou jich tu desítky -  je 
opatřeno padákem a když uzraje a zafouká vítr, semínka zavěšená 
na padáku se rozlétnou do světa. Někdy vídám nad loukami celá 
stříbrná oblaka. To se pampelišky vydaly na pouť, někdy hodně 
dalekou. Až dopadnou na příhodném místě, semínka se zavrtají 
do půdy, v příštím roce tam vyroste přízemní růžice listů a nová 
pampeliška se prodere k slunci. Zkušení roveři vědí, že z mladých 
lístečků pampelišek je výborný salát. Zvlášť když je trochu poso- 
líme a pokapeme citrónem.

Dřív bývalo v krajině mnohem víc mezí než dnes a tam často 
rostly keře i stromy, jejichž větve byly na podzim ozdobené naž- 
kami. Nažky klenu svírají jiný úhel než nažky javoru mléčného
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nebo babyky. V přírodě má všechno nějaký účel, i nažky. Jsou to 
vlastně semínka opatřená křídlem. Pozorujte na podzim za větrných 
dní, jak taková nažka padá ze stromu, jakou dráhu opisuje a co 
se s ní přitom děje. Získáte malý, ale zajímavý zálesácký pozna
tek. Právě na takových drobných pozorováních je založena lesní 
moudrost. Tu člověk nezíská naráz ani čtením knih o přírodě, 
ale především tím, že chodí přírodou s otevřenýma očima i ušima.

V přírodě je  mnoho důmyslných zařízení, která zajišťují, 
že se semínka dostanou od mateřské rostliny. Snad každé malé 
dítě zná netýkavku. Když se dotkneme dozrálého plodu, vystřelí 
z něho semínka. Zastavili jsme se u netýkavky, a tak si právě 
na téhle lesní bylině dokážeme, že rostliny někdy překonávají ne
uvěřitelné vzdálenosti. Při povrchním  pozorování se zdá, 
že netýkavky putují velice zvolna, semínko je přece katapultová
no nanejvýš pár desítek centimetrů od mateřské rostliny. Jak si 
potom ale vysvětlíme tu skutečnost, že jsou dnes naše lesy plné 
netýkavky malokvěté? Donedávna rostla u nás jen netýkavka vel- 
kokvětá. Taje ovšem dost choulostivá, potřebuje vlhko a stín, ne
snáší slunce. Takže když do našich krajů přivandrovala až odkudsi 
ze Sibiře netýkavka malokvětá,která není zdaleka tak choulostivá, 
začala se rychle šířit a dokonce svou velkokvětou družku vytlačo
vat.

Projde-li člověk úhorem nebo vzrostlou trávou u potoka, najde 
na svých ponožkách a kalhotách plno ostnatých kuliček. I to jsou 
semínka, která jisté rostliny vyvinuly tak rafinovaně, že je nevě
domky přenášejí jak lidé, tak zvířata.

Kolik barevných bobulek vídáme na podzim na stromech 
a keřích. Bývá to oblíbená pochoutka ptáků. Některé rostliny mají 
v těchto bobulkách tak odolná semínka, že nepoškozena projdou 
ptačím zažívacím traktem a dostanou se tak třeba desítky kilome
trů od mateřské dřeviny. a ,

Nejsou to skutečně malé zázraky? A to jsme se dosud nepodí
vali na semínka z hlediska výtvarného, estetického. Prohlédněte
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si je zblízka a na ta nejmenší si vezměte lupu -  často zjistíte, 
že se díváte na malý skvost.

A to je podnět pro krásnou, zajímavou a originální roverskou 
sbírku.

Hmyz je docela jiný
Tahle slova pronesl Marcel Safír, lesník a velký znalec hmyzu. 

Po léta lovil ty drobné obyvatele našich krajů na filmový negativ.
Svět hmyzu je skutečně úplně jiný než svět savců a ptáků. Od

borníci, kteří se zabývají létáním, vyslovili kdysi názor, že podle 
klasických zákonů aerodynamiky by brouci vůbec neměli létat. 
Jenže příroda se na lidské zákony neohlíží, a tak různé druhy hmy
zu létají nejen na velkou vzdálenost, ale někdy i neuvěřitelnou 
rychlostí.

Hmyz je docela jiný než ostatní živí tvorové, to také zjistíme, 
když porovnáváme jeho obranné prostředky nebo skupinové cho
vání. K dnešní dokonalosti ho dovedly zkušenosti a podněty 
v dobách, které počítáme na desítky milionů let.

Hmyz je tak odlišný od savců a ptáků, že stojí zato ty drobné 
tvorečky pozorovat aspoň čas od času. Za horkých letních dní 
se člověku někdy nechce pokračovat v pochodu -  a to je chvíle, 
kdy bychom si měli lehnout na břicho a pozorovat hemžení v trávě, 
na mezi, pod kameny.

Jednou jsem tak pozoroval dlouhé hodiny činnost vosy kutilky. 
Ležel jsem pod skálou, a tu přede mnou vylezla z malé chodbičky 
v písku. Než odlétla, zamaskovala vchod do svého podzemního 
tunýlku zrníčky písku. A provedla to podivuhodným způsobem. 
Vznesla se nad otvor, začal vířit křidélky tak, že drobná zrnka za
valila vchod do podzemí. Potom odlétla. Nechtělo se mi pokračo
vat v chůzi a krátil jsem si čas pozorováním mravkolva, který čí
hal pode dnem své kruhovité jamky na neopatrného mravence. 
Za půl hodiny se kutilka vrátila s velkou housenkou. Položila ji 
na písek nedaleko místa, kde byla teď neviditelná chodbička. Pak
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se znovu vznesla, vířením křídel odvála zrníčka písku a tím od
kryla vchod do podzemí. Vsoukala se do chodbičky, vynesla 
v kusadlech několik miniaturních kamínků, vtáhla dovnitř ulove
nou housenku a vířením křidélek vchod opět zamaskovala. 
Nad zakrytým vchodem do podzemí však zůstala nepatrná jamka. 
Kutilka proto uchopila nožkama placatý kamínek, vznesla se s ním 
do výšky jako vrtulník, dolétla nad jamku a kamínek do ní spustila.

Na Mokré pasece jsem zase jindy pozoroval lumka. Znenadání 
odkudsi přiletěl, přistál na padlém kmeni a začal po něm nervózně 
pobíhat. Potom se zastavil a zůstal nehybně stát, jako kdyby po
zorně naslouchal. Po chvilce prohnul tělo a jeho vlasově tenké 
kladélko zajelo do dřeva jako do másla. Jak mohl tak přesně loka
lizovat vhodné místo, to mi zůstalo záhadou.

U hmyzu jsem objevil nepřeberné množství různých technic
kých patentů a vynálezů. Jednou jsem jel na kajaku proti proudu 
řeky Ljubljanici ve Slovinsku a všiml jsem si, že vedle mne jede 
po hladině větší pavouk. Od jeho nožek stříkaly miniaturní paprs
ky vody, přestože byly naprosto nehybné. Přitom vyvíjel stejnou 
rychlost jako já, ačkoli jsem musel proti proudu pořádně zabírat 
dvojpádlem. Když jsem začal pátrat po tajemství pavoukova pla
veckého výkonu, všiml jsem si jakési malé plachty pytlovitého 
tvaru, která se vznášela ani metr nad vodní hladinou. Od ní vedly 
k pavoukovým nožkám nitky. Pavouk zkrátka proti proudu řeky 
plachtil a nepotřeboval přitom člun. Podle toho, jak zkracoval nebo 
prodlužoval vodící „lana“, měnil vedle mého kajaku rychlost. Pak 
se pavučina zachytila na větvi, trčící z vody. Pavouk rychle „ska- 
sal plachtu“ a zmizel ve spleti pobřežních křovin. Když jsem o jeho 
„vynálezu“ přemýšlel, napadlo mne, že jeho pavučina musí být 
úžasně pevná i přesto, že je sotva viditelná.

Kdysi jsem si řekl, že si nafilmuju práci zobonosky, jak připra
vuje pro své vajíčko z březového listu zvláštní soudečkovitou 
schránku. Než začne list sbalovat, musí z něho vystřihnout zvlášt
ní tvar. Při „stříhání“ nepostupuje po přímce, ale po zcela zvláštní
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křivce. Zobonoska skutečně list pracně přestříhala podle přesně 
„vypočítaného“ plánu a jeho část začala balit do soudečku. Když 
byla hotová s polovinou práce, uložila dovnitř vajíčko a pokračo
vala v krejčovském díle. Vtom se objevil houf maličkých vosiček, 
které do listové plochy kousaly, až změkla. Zobonosce to usnadni
lo další sbalování. Všiml jsem si, že občas podnikala výpady proti 
vosičkám a odháněla je z listové plochy. Jistě věděla, že ta pomoc 
vyžaduje nějakou protislužbu -  vosičky nejspíš nakladly svoje 
vajíčka v blízkosti zobonosčina. Potyčky byly stále ostřejší, 
až se zobonosce podařilo vypudit poslední vosičku. Pak rychle 
soudeček uzavřela a posadila se na horní, zbývající část listu a zde 
vyčkávala, až její dílo proschne. Nebo snad střežila kolébku další
ho pokolení před možnou novou invazí vosiček? Nic se však ne
dělo. Po třech hodinách napínavého divadla jsem složil kameru 
a odebral se domů.

Mohl bych ještě dlouho vyprávět o svých pozorováních světa 
hmyzu. Před více než půl stoletím jsem své poznatky a zážitky 
uložil do knihy, kterou vydalo nakladatelství Toužimský a Moravec 
pod názvem Patenty přírody.

Když komunisté uchvátili v Československu moc, rozšířila 
se u nás mandelinka bramborová. Ten krásný brouček se dostal 
do Evropy z Ameriky, napadal a poškozoval bramborovou nať. 
Politická propaganda, která se neštítila žádné lži, rozhlašovala 
do světa, že mandelinku k nám úmyslně zavlekli Američané. Do
konce že v noci tajně nalétávají nad naše pole osázená brambora
mi a sypou na ně mandelinku z letadel. Byl to samozřejmě nesmy
sl, mandelinka se dostala přes oceán podobným způsobem jako 
jiné druhy živočichů -  jako černí pasažéři na lodích. A podnikla 
invazi do všech evropských zemí. Vědci na Západě místo zbyteč
ných řečí se tímto broučkem začali důkladně zabývat a zjistili, 
že čichové orgány na konci mandelinčiných tykadel jsou schopny 
zachytit jednotlivé molekuly pachu, který vydávají plísní napade
né brambory. Proto se mandelinky na tato pole slétají, plísní po
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škozená rostlina jim  totiž lépe chutná. Dnes jsou u velkopěstitelů 
brambor některé exempláře mandelinky opatřeny miniaturními 
vysílačkami, jejichž signál lze zachytit zvláštními přístroji. A pohyb 
mandelinek se stal varovným upozorněním -  bramborami osáze
ná pole jsou napadena plísní, zakročte proti ní dřív, než se tam 
slétnou houfy mandelinek. Tak se z obávaného škůdce stal užiteč
ný spolupracovník farmářů.

V minulosti si entomologové -  i amatéři -  zakládali a stále do
plňovali sbírky brouků, motýlů a jiných druhů hmyzu. Dnes se tím 
zabývají jen  odborníci-specialisté. Amatéři dávno pochopili, 
že mnohem zajímavější než brouci v krabici přišpendlení jsou tito 
podivuhodní živočichové živí, ve svém přirozeném prostředí. 
Hmyzích druhů žije dosud tak ohromné množství, že každý zá
jemce najde některý málo prozkoumaný druh a když na něj sou
středí pozornost, může přijít se zajímavými objevy.

Já také někdy podnikám dlouhé toulky, ale často ujdu v přírodě 
za odpoledne jen několik set nebo dokonce desítek metrů, a večer 
se vracím domů s množstvím poznatků a zážitků. Přál bych si, 
aby aspoň někteří dnešní roveři mne v tom následovali. Vím, že jsou 
lidé, kteří stráví v přírodě celý den, ale domů se vracejí s prázdnou
-  i v lesích a mezi vonícími loukami se obírali svými městskými 
myšlenkami a starostmi. Ale proto přece za město nechodíme! Také 
jsem mnohokrát poznal, že člověk se může vrátit z kratičké vy
cházky plný silných dojmů.

Tajemný svět hub
Houby jsou v přírodě hlavně proto, aby v lese odklidily padlé 

kmeny a větve a listí. Na tom se podílí především podhoubí. Krát
ce -  houby vracejí zemi ty látky, které kořeny živého stromu od
čerpaly z půdy k výstavbě dřeva kmene a větví, k tvorbě listí 
a jehličí, květů, pylu, semen a plodů. Příroda dovede pracovat vel
mi úsporně a racionálně. Člověk dřevomorné houby však pokládá 
za škodlivé, protože se dívá na strom a dřevo jako na průmyslovou
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surovinu. Jeho pohled je úzce sobecký, kořistnický -  takové po
hnutky příroda nemá ani nezná.

Houby nejsou v přírodě jen pro lidskou kuchyň a mlsný jazý
ček, ale mají důležité poslání, o němž už byla řeč. Vzpomínám, 
jak jsme jednou na ochranářské exkurzi v přírodní rezervaci přišli 
do bukového lesa, kde leželo několik vyvrácených kmenů. Podle 
svého zvyku jsem počal obhlížet padlý kmen, zda na něm neobje
vím nějakou malou houbičku. Tu mne oslovil lékař, vášnivý ochra
nář a vynikající znalec hub. „Jestli chcete něco vidět, odloupněte 
nožem pás rozpraskané kůry.“

Udělal jsem, jak mi poradil. Po odchlíplou kůrou na vlhkém 
dřevě se objevilo cosi sotva 2mm vysoké a naprosto nepodobné 
běžným houbám. Silná lupa mi ukázala zajímavou krásu slizovek. 
Jako by byly z jiného světa. Plodničky -  jemná mřížovina tmavo
hnědé barvy -  se kývaly na tenkých stopkách. Bylo to pro mne 
skutečné překvapení a od toho dne jsem se začal pídit po „marťan
ských houbičkách“.

Není to jen tak „ulovit“ nějakou slizovku, ale občas se mi to 
podaří. Jejich plodnice, to je požitek i pro výtvarníka a člověka 
s bujnou fantazií.

Jednou jsem na schůzce roverského kmene navrhl „houbové 
safari“. Bylo nevlídné podzimní počasí a do přírody naše chlapce 
nic příliš netáhlo. Ukázal jsem jim příručku, jakou jsem měl v roce 
1920, když jsem začal skautovat. Tehdy nebyly atlásky s obrázky 
malířských mistrů, ale anonymní tisky. Ten můj prapůvodní atlá- 
sek se jmenoval Muckovy plastické příručky -  kapesní atlas HOU
BY JEDLÉ. 95 barvotiskových obrázků s českými a latinskými 
jmény. Cena 80 haléřů. Byla to harmoniková skládačka s křiklavými 
barvami.

Dnes jsou atlasy sestavené z malovaných obrázků i barevných 
fotografií. Ale vlastnoruční, třeba jen tužkové kresby člověku 
ukážou, kolik barevných odstínů houby mají -  při kreslení si je 
totiž velmi podrobně prohlížíme.
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Staré pařezy, rozpadající se kmeny v lesích, hromady silnějších 
větví -  to jsou místa nálezů houbových plodnic, zajímavých 
jak tvarem, tak barvami. Nejsou pravda k jídlu, ale copak pro nás 
není hodnotou utajená krása jejich podhoubí?

Některé houby rozkládají plodnice větších hub, jiné jsou vázá
ny na kořeny určitých dřevin nebo rostlin. Najdeme je na šiškách 
i na zbytcích uhynulého hmyzu. Krátce houby jsou všude, i když 
zdaleka ne vždy v košíku houbařů, ti často hledají jen „praváky“ 
a nic jiného v tajemném světě hub je nezajímá

Kdysi jsem se začal zajímat o houby pro jejich výtvarnou hod
notu, ale pak jsem postupně

pronikal do toho neznámého světa stále dál a hlouběji. Chtěl 
bych na tyto živé organismy upozornit i všechny rovery. Zvlášť 
při podzimních toulkách po lesích je to jeden z nej vděčnějších 
námětů k pozorování.

Hálky
Náš roverský kmen se vydal na nedělní toulku řevníčovskými 

lesy. Hned kousek za nádražím se jeden z chlapců zastavil u vzrostlé 
vrby a ukázal na podivné tvary na okraji listů. Co to je?

Hálka, zněla moje stručná odpověď. Při dalším pochodu jsme 
si povídali o tom, jak tyto novotvary vznikají na listech stromů 
a keřů, někdy i na pupenech, květech i plodech. Zanedlouho jsme 
šli kolem skupiny buků. Na jejich listech byly pevné kapkovité 
útvary, zdálo se, že vyrůstají přímo z čepele listu. Ten, kdo je prv
ní zpozoroval, správně usoudil, že jsou to hálky. Viděli jsme jich 
tam tisíce, na některých listech jich bylo i pět nebo šest. Na dalším 
pochodu už jsme po hálkách úmyslně pátrali a každý se snažil 
objevit nějaký nový druh. Podařilo se to na stopkách topolových 
listů. A ovšem i na dubech -  duběnky jsou přece taky hálky a ty 
všichni dobře znali už z dětských let. Koho by neupoutal jejich 
krásný kulatý tvar!

Vyprávěl jsem o tom, kdo tyto zvláštní útvary vyrábí, a došel
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jsem k překvapivému závěru, že to je dílo toho stromu, na kterém 
hálka vznikla. Jistý druh hmyzu list napíchne, při této „injekci“ 
do něj vypustí chemickou látku a usadí na list vajíčko. Kolem něho 
pak strom vytvoří pevnou schránku, která sice vajíčko izoluje, 
ale přitom také chrání jako pevná hradba před vnějšími nepřáteli. 
Tuhle podivnou schopnost přinutit stromy ke spolupráci mají ně
které druhy vosiček a roztočů.

Na příští toulku přírodou jsem roverům přinesl svůj putovní 
deník, kde jsem měl nakreslenou řadu různých hálek. Později jsem 
jim ukázal svou sbírku hálek, kterou jsem za léta shromáždil. Bylo 
v ní na sto různých druhů.

Také to byl zálesácký výcvik v praxi. Potom jsme si všímali 
hálek už všichni, tu a tam jsme objevili i nový druh. Dokonce 
se nám podařilo několikrát pozorovat hálku, ze které vylézala do
spělá vosička.

Kolik takových drobných zajímavostí můžeme v přírodě dnes 
a denně pozorovat!

Velká učitelka
Kdo chce poznat nejskrytější tajemství přírody, načerpat co 

nejvíc lesní moudrosti, měl by se vydat na toulku do luk a lesů 
sám. To je moje rada roverům. Děvčata musí ovšem myslet 
na bezpečnost, proto by měla chodit raději v trojici. Pochodovat 
s velkou tlupou, která cestou vede zbytečné řeči, povídá si o tom, 
co bylo naposledy v televizi, věčně hraje nějaké hry -  to je zmaře
ná příležitost.

Jděte tedy do přírody sami nebo s jedním či dvěma nejlepšími 
kamarády. Pozorujte, naslouchejte. Všimněte si, jak se před vý
chodem slunce zbarví nebe, jak se příroda probouzí do nového 
dne. Jak se postupně ozývají od svítání různí ptáci, jak zalézají 
do svých doupat noční lovci.

Poznávání přírody vyžaduje čas a klidnou, vnímavou mysl. 
Zpočátku budete možná cítit jistý stesk po jiných lidech, zjistíte,
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že samotu snášet není lehké, ale za čas pochopíte, že se přitom 
nejlépe pozoruje, přemýšlí. Když jdou lesem dva lidé, neudrží se, 
aby si nepovídali. A jejich hlasy, třeba sebetišší, odhánějí plaché 
tvory. Jsou také soustředěni jeden na druhého a nevidí to, čeho by 
si při osamělé pouti určitě všimli.

Kolikrát půjdete lesem sami, než pochopíte, že tam vlastně sami 
nejste nikdy? I kdybyste nepotkali žádné zvíře, neuslyšeli jediné
ho ptáka, doprovázejí vás smrky, borovice, modříny, duby -  i to 
jsou přece živé bytosti.

Samota je krásná, blahodárná, někdy drsná, ale vždy člověka 
bohatě odměňuje.

Čistá voda
Po léta jsem dělal dobrovolného pracovníka ochrany přírody -  

konzervátora. A naše roverské toulky přírodou tím dostaly nový, 
hlubší rozměr. Už nám nestačilo jen přírodu pozorovat, těšit 
se z malých objevů, ale naučili jsme se ji aktivně chránit.

Jednou si naši roveři prohlíželi můj zápisník a podivili se, proč 
na jednom plánku tok říčky doprovázejí různobarevné čáry. Tyto 
vedlejší čáry vycházely z určitých míst v obci, po proudu se mísily 
a pomalu se ztrácely pod vesnicí.

„To je tak, milí kamarádi,“ řekl jsem. „Každá barva udává jiný 
druh znečištění. Třeba tahle černá znamená ropu a začíná 
pod traktorovou stanicí. Modrá vedle ní značí benzin, žlutá oleje, 
červená silážní šťávy, hnědá výplachy chemických hnojiv, insekti
cidů, fungicidů a dalších cidů, zkrátka svinstva, které dovede zne
hodnotit pitnou i užitkovou vodu, zahubit v ní živé organismy, i ty 
nejodolnější. Silně znečištěný tok je pak bez života, často i bez 
rostlin.“

„Proč si to tak zakresluješ?“
„Protože mám jako konzervátor povinnost hlásit znečištění Stát

ní vodohospodářské inspekci nebo referátu pro životní prostředí 
a okresnímu hygienikovi. To ostatní je pak už na nich. Když jim
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dám plánek, odkud jaké znečištění vychází, usnadním jim  práci.“
Nějaký čas jsme se pak na roverských toulkách zajímali o to, 

jak jsou řeky, říčky, potoky i potůčky čisté nebo naopak znečiště
né. Porovnávali jsem čistou vodu nad vsí a pod vesnicí. Objevili 
jsme smrdutou strouhu, která stékala od velkovepřína přes louku 
a les přímo do Berounky. To byl asi náš nezáslužnější „úlovek“.

Rover by měl mít oči zkrátka všude!

Voda v pohybu
Vydejte se někdy proti proudu potoka nebo malé říčky. Sleduj

te, jak se voda na své pouti z hor do nížiny ozývá a někdy dokonce 
zpívá. Kdo by se pokusil vyjádřit všechny obměny hlasu vod, tomu 
čeština nabídne mnoho různých slov. Voda skoro neslyšně plyne, 
proudí, víří, šplouchá, crčí, zurčí, ševelí, šumí, hučí, ječí, bublá, 
kypí, lomozí, burácí -  jistě bychom našli řadu dalších výrazů.

Tekoucí voda je kouzelník, básník, hudebník. Jak krásně 
se člověku usíná pod plátěnou stříškou, když nedaleko od stanu 
v korytě říčky zpívají peřeje nebo hučí jez!

Cesta až k pramenům, to je jedna z nejkrásnějších roverských 
poutí. Nepotřebujeme při ní ani mapu, vodní tok je naším spoleh
livým průvodcem. A co všechno přitom vidíme a slyšíme! Kolik 
ptáků na pochodu zahlédneme! Kolik stromů mineme! A hudební 
doprovod, stále proměnlivý, nám poskytne sama plynoucí voda.

Zapomenuté roverské zkoušky
Před dávnými léty měli roveři tři základní zkoušky a když je 

úspěšně vykonali, nosili hrdě příslušné odznaky.
První byl POUTNÍK. Rover musel urazit 300 kilometrů pěšky 

nebo na kole či na lodi. Mohl při své dlouhé pouti kombinovat 
všechny tři způsoby. Jednotlivé úseky této trasy zaznamenal 
a předložil zápis vůdci kmene, každá etapa musela mít datum, kdy 
ji rover překonal, náčrtek cesty a kilometráž. Na této pouti měl 
navštívit zajímavá místa jak z hlediska přírodního, tak kulturně
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historického. Poznamenat si přitom také místa vhodná k přenocování 
i táboření.

Důkazem o složení zkoušky POUTNÍK byl kovový odznak, 
představující kousek ostružiny s plodem, zakončený skautskou li
lií. Roveři jej nosili na levé straně skautského klobouku, upevně
ný na řemínku.

Druhým odznakem byl ZÁLESÁK -  kožený řemínek v délce 
šňůry na píšťalku, s dvanácti turbánky. Nosit jej mohl rover, který 
získal odborku přírodovědce a hvězdáře. Alternativní podmínky 
připouštěly místo těchto dvou odborky stopaře a meteorologa nebo 
drvoštěpa. Ale byli i roveři, kteří splnili všech pět odborek.

Třetím odznakem byl PŘÍRODOVĚDEC. Látkový kruh podob
ný jiným odborkám, s javorovou dvoukřídlou nažkou. K jeho spl
nění bylo třeba znát vývoj rostliny od semene až po dozrání plodů, 
vývoj hmyzu, obojživelníků, ptáků i savců. Rover si musel vést 
po celý rok záznamy o jedné rostlině a doplňovat je kresbami. 
A také o některém z ptačích druhů. Uchazeč o tuto odborku se měl 
seznámit s rostlinami v okolí svého bydliště, podle stop v zimních 
měsících zjistit, která zvířata tu žijí,a pozorováním krmítka 
se seznámit s ptáky.

Neměli by mít podobné zkoušky i dnešní roveři? Pro některé 
by to byl podnět, aby začali přírodu lépe pozorovat.

Chráníme přírodu
Když Robert Baden-Powell začal pokus s mládeží, který je nyní 

známý po celém světě jako skauting, sepsal jakési skautské desa
tero, v němž šestý článek zněl: „Skaut je ochránce zvířat.“

A.B. Svojsík o tři léta později tento šestý bod zákona změnil 
takto: „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.“ 
Téměř před devadesáti lety tak vyslovil moderní pojetí ochrany 
přírody, dokonce i památkové péče. V dnešní době ochrana příro
dy znamená péči o přirozené, zdravé životní prostředí. Starost
o přírodu a její složky patří k filozofii skautingu.
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Doporučuju všem roverům ,aby se důkladně obeznám ili 
se zákonem na ochranu přírody a krajiny (114/1992 Sbírky zá
konů ze dne 19. února 1992). Zejména užitečná je znalost §14, 
kde jsou vyjmenovány kategorie zvláště chráněných území, dále 
§73 o orgánech ochrany přírody.

A je tu ještě vyhláška 395 ministerstva životního prostředí ze dne 
11. června 1992. Z ní je pro nás důležitý §13, popisující způsoby 
označení různých kategorií chráněných území. V příloze této vy
hlášky jsou vyjmenované složky přírody vážně ohrožené, což je 
důležité pro tzv. inventarizační práci v přírodě.

Seznámit bychom se měli také s lesním zákonem č. 289/1995, 
zejména z hlediska táboření a pobytu v přírodě.

Moudrý, uvážlivý člověk nedodržuje tupě litru zákona, ale ne
jedná proti jeho duchu. Potřebovali bychom indiánský postoj 
k přírodě, lesní moudrost by byla lepší než řada nových zákonů 
se spletí paragrafů. R. Kipling kdysi napsal větu: „Jsme jedné krve, 
ty a já.“ Musíme pochopit, že rostlina je také živý organismus, 
často velmi citlivý, že každý živý tvor, ať je to brouk,motýl, pták, 
savec, obojživelník, má nezadatelné právo na svůj zvláštní způ
sob života.

Když pozorně sledujeme rostliny i živočichy zjistíme, že spo
lečně vytvářejí ekologickou rovnováhu zdravé přírody. Člověk 
toho zná ještě velmi málo, přestože se toho už dost dověděl
o životě různých tvorů. Jsme bohužel zatíženi sam olibostí 
a snažíme se vše přizpůsobit naší povaze, našemu myšlení. Sna
žit se poznat, pochopit, stále se něco učit -  to je roverský postoj 
k přírodě.

V jednom lokálním časopisu jsem četl kritiku Roverského kme
ne: „Kmen obsahuje prakticky bez vyjímky metodicky zaměřené 
povídky a texty, jejichž čtení vyžaduje absolutní soustředění, což 
u padesátistránkového časopisu znamená několik hodin...“

Z toho jsem usoudil, že moderním roverům se přemýšlení 
a uvažování zdá jako velmi namáhavá činnost. Jenže když
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se v přírodě snažíme číst všechny ty šifrované texty a skrytá po
selství, vyžaduje to bystrého ducha, který se neunaví hodinovým 
čtením. Inu hrát psychohry a trávit většinu času v klubovně je něco 
jiného než roverské putování a pozorování přírody. A právě to druhé 
je  skutečný rovering.

Astronom Jiří Grygar v jednom rozhovoru řekl, že spisovatel 
Vercors označil v titulu svého románu člověka za nepřirozené zvíře. 
Tím se liší od všech živých tvorů na Zemi. Zvířata se přirozenému 
řádu přírody neprotiví, to dělá jen namyšlený člověk.

Člověk jako by skoro na naši Zemi nepatřil, aspoň ten dnešní, 
který se projevuje činy poškozujícími a ničícími celou přírodu.

Udělejme něco pro to, aby se to změnilo a člověk se opět stal 
harmonickou součástí přírody, tak jako jí byl po tisíce let.

Lesní zákon
Nejen skautští vůdci, ale i roveři by se měli seznámit aspoň 

s některými paragrafy zákona 289/1995 Sbírky z 3. listopadu 1995. 
Je to čtení velmi zajímavé, pro některé dokonce překvapivé.
§20 -  Zákaz některých činností v lesích 
1) V lesích je zakázáno:
a) rušit klid a ticho
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodní
ky, stavět oplocení a jiné objekty
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
g) jezdit a stát s motorovými vozidly
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo 
doprava dříví
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, 
na lyžích nebo na saních
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k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo 
vyznačená místa
1) odhazovat hořící nebo doutnající předměty 
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům 
a průhon dobytka lesními porosty
0) znečišťovat les odpady a odpadky
2) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, 
které jsou prováděny při hospodaření v lese, zákazy uvedené 
v odstavci 1) písmeno 1) až o) se vztahují i na vlastníky lesa, ná
jemce nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.
4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených 
v odstavci 1) písmeno a) až k). Pokud by touto výjimkou byla po
rušena práva jiných vlastníků lesa, rozhodne na návrh vlastníka 
lesa orgán státní správy lesů.
5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat 
na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které 
musí být předloženo nejméně 30 dnů před konáním této akce, po
řadatel uvede místo a termín této akce, předpokládaný počet účast
níků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní sprá
vy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit 
doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1) písmena g) a j) ne
jsou dotčena.
Další důležitou součástí tohoto zákona je  §53, pojednávající
o přestupcích:
1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa 
v lese
a) ruší klid a ticho
b) hrabe stelivo
c) vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin
d) bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet
e) sbírá lesní plody způsobem, který poškozuje les.
f) táboří mimo vyhrazená místa
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g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem
h) vstoupí do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
i) vstoupí do porostu, kde se provádí těžba, manipulace nebo do
prava dříví
j)  jezdí mimo lesní cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, 
na lyžích nebo na saních
k) pase nebo prohání dobytek nebo umožňuje výběh hospodář
ským zvířatům do lesních porostů
1) narušuje půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlí
ny, písku nebo kamene
m) bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy 
nebo jiné stavby (například chodníky, oplocení) pokud nejde
o přestupek podle zvláštních předpisů 
n) těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin
o) do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje ote
vřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty 
p) koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo 
hromadné sportovní akce. 
r) odhazuje odpady nebo odpadky 
s) kouří
2) Za přestupek podle odst. 1) písmena a) až k) může uložit orgán 
státní správy lesů pokutu až do výše 5.000 Kč. Za přestupek podle 
odst. 1. Písmena 1) až s) může uložit orgán státní správy lesů poku
tu až do výše 15.000 Kč.
Zkušení poutníci, táborníci a zálesáci se pohybují v lesích tak, 
že o nich nikdo neví.
Znát lesní zákon, vyvarovat se přestupků a přitom prožít krásu 
lesa za ranního rozbřesku, kdy ptáci zpěvem vítají nový den, nebo 
vyčkávající ticho, když se snáší noc -  to má neopakovatelné kouz
lo. Protože vlastník lesa může povolit výjimku i u písmena k) 
odst. 1., které se týká táboření a přespání v lese, je lepší, požádá- 
me-li o ni hajného nebo přímo majitele lesa. Zvlášť když nás má 
přespat v přírodě víc najednou. I tady může sehrát skautský kroj
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svou roli, ke skautům má většina lidí větší důvěru než k „divokým 
trampům“.
§63 -  Přístup do krajiny
1) Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo 
zastavěné území obce není dovoleno zřizovat nebo rušit bez sou
hlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Obce vedou přehled
0 veřejně přístupných účelových kom unikacích, stezkách 
a pěšinách v obvodu své územní působnosti.
2) Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví
1 nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpů
sobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv 
na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen re
spektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku 
a obecně závazné právní předpisy.
3) Práva podle odst. 2. se nevztahují na zastavěné a stavební po
zemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené 
k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou 
z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození poros
tů či půdy nebo při pastvě dobytka.

Putovní deník
Deník se dá psát mnoha způsoby. Někdo si pečlivě zaznamená

vá, co ten který den dělal. Jiný píše deník proto, aby se tím mohl 
proslavit a dokázat, jakým vynikajícím politikem, odborníkem, 
vojevůdcem byl. Ale jsou deníky, do nichž člověk píše a kreslí 
v okamžiku, kdy pocítil potřebu něco si zaznamenat, zapsat proži
tek, dojem z určité chvíle. Takový deník je tajemným klíčkem 
k filmu ukrytému třeba po léta v lidské paměti. Stačí někdy poz
ději náhodou zalistovat v ušmudlaném, ohmataném skicáku, zá
pisníku, podívat se na kresbu, přečíst si několik řádek a kdesi 
v hloubi naší paměti se začne promítat poutavý film a na něm zno
vu vidíme to, co jsme prožívali před mnoha léty.

Putovní deníky jsem psával a kreslíval někdy do obyčejného
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skicáku formátu A5, s kroužkovým hřbetem. Vkládal jsem do něj 
dobrý bílý papír, který nemění tón akvarelové nebo anilinové barvy.

Jindy jsem svoje zážitky a pozorování zaznamenával slovem
i obrázky na volné listy. Nosil jsem s sebou zásobu linkovaných, 
čtverečkovaných i čistých papírů. Na ten poslední druh jsem kres
lil, na linkované papíry psal texty, čtverečkované listy sloužily 
k zakreslování stop, staveb, architektonických památek.

Co zajímavých záznamů a kreseb jsem pořídil na toulkách pří
rodou! Zachycoval jsem tam zejména svoje pozorování a neobyčej
ná, nečekaná setkání. Někdy to byl zpěv ptáka, hlas zvířete, jindy 
kresbička motýla na bodláku. Tyto autentické záznamy, pořízené 
v terénu, jsem doma nikdy už nepřepisoval ani neupravoval. Zají
mala mne vždy jen fakta, třeba kusá a nedokonale vyjádřená, 
ale zachycující skutečnost.

Nedávno jsem našel ve svých zápiscích anilinkami narychlo 
načrtnutou krajinu s kopcem zvláštního tvaru. Od doby, kdy jsem 
ten obrázek pořídil, uplynula léta. A teď jsem najednou na toulce 
došel na místo, kde se mi v lesním průhledu objevila v dálce hora 
stejného tvaru. A v tom okamžiku se mi promítlo do paměti všech
no, co jsem tenkrát viděl a zažil. Tak jak mi to připomněl obrázek 
a záznam v putovním deníku před několika dny.

Nelitujte času a pište si ho také. Jinak většina zážitků zmizí 
navždy v propasti času.

Knihy o přírodě
Kolikrát se člověk vrátí i k tomu nej zajímavějšímu románu? 

A přece ve většině osobních knihovniček převládá beletrie. Rover 
by tam měl mít především takové knížky, které bude brát do ruky 
stále znovu. K nim patří různé klíče k určování přírodnin a obrazové 
atlásky květin, léčivých bylin, hub, ptáků, brouků, motýlů, stromů 
a keřů, nerostů, zkamenělin, travin, mechorostů...

Mohli bychom tu vyjmenovat ještě další úzce specializované 
obory, ale to už je věc individuálního zájmu. Leckteré z nich jsou
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na knižním trhu, ale bývají často roverům cenově nedostupné. Jenže 
stejné a někdy i lepší publikace se dostanou i v antikvariátech 
za třetinovou cenu, často i levněji. Vždycky když jdu kolem tako
vého bohatého pramene dávno rozebraných knížek, aspoň na chvíli 
zajdu dovnitř. Tak se mi postupně podařilo získat tři svazky krás
ných Rostlin, namalovaných naším předním výtvarníkem K. Svo- 
linským. I jeho Ptáky, krásnější a lepší než jsou atlásky fotografic
ké. A také jsem v antikvariátu ulovil Klíč k určování travin, Naše 
houby, Denní i Noční motýly atp.

Kromě těchto faktografických publikací by si měl každý rover 
aspoň vypůjčit a přečíst knihy o přírodě s trochu jiným obsahem. 
Na prvním místě díla nestora českých roverů, Mirko Vosátky, Skaut
ské toulky přírodou a Patenty přírody. Ta druhá je dnes velmi vzác
ná, zato tu první najdete skoro v každé střediskové knihovně. 
A poslední výtisky jsou dokonce k dostání v brněnské prodejně 
Skaut-Gingko, v pražském Junu, Tiskovém a distribučním stře
disku Junáka a také přímo v libereckém nakladatelství Skauting. 
Skautské toulky přírodou -  to je ohňostroj nápadů a podnětů 
k pozorování přírody.

Toulky jiným pohledem na přírodu -  to jsou dvě knížky Náčel
níka -  profesionálního přírodovědce M iloslava N evrlého.
O Karpatských hrách snad není vůbec nutné mluvit, z té útlé kní
žečky se stala roverská bible. Méně známá je jeho Nejkrásnější 
sbírka. Tak jako Karpatské hry vyvolaly u nás ohromný zájem
o Rumunsko a rumunské hory, Nej krásnější sbírka nám ukazuje 
podivuhodná místa v Čechách, na Moravě a na Slovensku. A zase 
to nejsou suchopárné popisy chráněných krajinných oblastí 
a národních parků, ale záznamy o roverských volných potulkách 
a co při nich autor všechno viděl, slyšel, dělal a prožil. Také tahle 
knížka je stále k dostání.

Zmíníme se tu ještě o jedné publikaci, kterou ilustrovali tři 
malíři, Výpravách za dobrodružstvím. Na konec tohoto titulu pat
ří ještě jedno slovo, které tam není vytištěné -  „poznání“. To je
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osobní záznam o osamělých roverských pomlkách českou příro
dou, naplněných zaujatým pozorováním těch drobných zázraků.

Arboretum
Arboretum je místo, kde roste pohromadě mnoho různých dru

hů stromů, které tam byly záměrně vysázeny. Takovým arboretem 
je například Průhonický park u Prahy nebo část parku u chudenic- 
kého zámku na Klatovsku. Arboreta zakládali především šlechtici 
u svých zámeckých sídel.

Před časem jsme zjistili, že vlastně i naše město je jakýmsi ar
boretem, přestože v něm jsou desítky různých druhů dřevin roz
ptýlené na poměrně velké ploše, především v místních parcích, 
ale i některých soukromých zahradách.

A tak se zrodil pracovní projekt roverského kmene: vypátrat co 
nejvíc různých druhů dřevin v obvodu města a vzácnější druhy 
zanést do městského plánu.

Byly to překvapivé objevy. U staré textilky v nepatrném parčí
ku jsem našli vzrostlý liliovník tulipánokvětý, strom, kterému ka
nadští indiáni říkají kánoové dřevo. Druhové jméno dostal podle 
velikých květů, nápadně podobných tulipánům. Liliovník nás 
okouzlil i svými listy, mají tvar královské koruny. Zatím se nám 
podařilo objevit tři exempláře v různých čtvrtích.

U zoologické zahrady vyčmuchali naši pátrači nejen pověstné 
gingko, které patří k nej starším stromům na Zemi, ale dokonce 
pravý, jedlý kaštan.

Zatím jsme zjistili, že v našem městě roste přes 70 druhů dře
vin, stromů a keřů. A to určitě není všechno, protože naše pátrání 
stále pokračuje. Zavedlo nás i do všelijakých zákoutí uvnitř do
movních bloků, kam bychom se jinak sotva někdy dostali.

Geologický rok
Roverský kmen SPERHO měl trochu jiný program v průběhu 

školního roku (od září do června) než o prázdninách. V létě puto
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val vždy po rum unských horách. N ejsilnější, nejkrásnější 
a nej zajímavější zážitky z Karpat zpracoval později vůdce kmene 
ve formě neobvyklých eseji, které vyšly pod názvem Karpatské 
hry. Ale i „domácí“ program SPERHA stojí za zmínku. Hrála vněm 
vždy hlavní roli příroda. SPERHO se scházelo v klubovně mateř
ského oddílu ke společnému zpívání, hrám a debatám, ale kromě 
toho podniklo každý měsíc jednu velkou výpravu -  to byly nej dů
ležitější sloupy programu. A protože Náčelník je profesionální 
přírodovědec, měly ty výpravy často i odborné pracovní poslání, 
nebyly to jen volné toulky přírodou.

Tak v jednom  roce naši roveři pom áhali N áčeln íkov i 
při kroužkování černých čápů -  bylo to horolezecké dobrodruž
ství, protože vyhlédnutý pár měl hnízdo na převysokém stromě. 
Chytání skorců do sítí nad jizerskými říčkami zase přineslo jiné 
zážitky. A snad nejpodivuhodnější příhody kmen prožíval 
při zimním kroužkování netopýrů ve štole na protržené přehradě 
v srdci Jizerských hor. Tahle kmenová akce se tam opakovala kaž
dý rok v únoru. V té době jsou ještě netopýři ukryti v podzemních 
prostorách, kde tráví měsíce zimního spánku. Přehrada na horské 
říčce Děsné se stala na začátku století dějištěm velké tragédie, teh
dy se protrhla její hráz a velká voda smetla dole v údolí desítky 
domů. Od té doby je vypuštěná a její dno dávno zarostlo lesem. 
Jen okrouhlá přehradní věž na zbytku hráze a kamenná přívodní 
štola odolávají času. Když do štoly vstoupíte, obklopí vás půlnoč
ní tma. Vzduch je tu vlhký, ale teplota nad nulou, takže se brodíte 
vodou, která je místy tak hluboká, že vám nateče i do holínek. 
A jak postupujete dál do podzemí, nacházíte na stropě zavěšené 
netopýry. Tahle podivná zvířátka musíte vzít opatrně do ruky 
a předat je Náčelníkovi, který každému netopýrovi upevní krou
žek. Tísnivé pocity, které na člověka padají v každých podzem
ních prostorách, podivná zvířátka s tváří nápadně připomínající 
biblické ďábly, opatrné tápání po zatopeném dně, temnota matně 
prozařovaná svítilnami, podobnými kyklopským očím na čelech

161



kamarádů -  to všechno se člověku vryje do paměti tak hluboko, 
že na to nezapomenete po celý život.

Ale přestože je Náčelník zoolog, SPERHO se na výpravách 
do přírody nezabývalo jen ptáky a zvířaty. Jeden roverský rok za
světilo hlavně geologii. Snad v každém klukovi je skrytý hledač 
pokladů. Proto byl ten rok především ve znamení hledání a rýžování 
polodrahokamů i drahých kamenů. Jedna výprava směřovala 
do melafýrových lomů za acháty, ametysty, olivíny, jiná za českými 
granáty. Geologický rok vyvrcholil rýžováním safírů na Jizerce. 
Předcházelo tomu ovšem jednání s ministerstvem, které muselo 
povolit výjimku, Safírový potůček je totiž přísnou přírodní rezer
vací. Bylo to po jarní velké vodě, která strhla na některých mís
tech břeh. A SPERHO mělo štěstí, roverům se podařilo vyrýžovat 
za den 22 safírů. Kamínků modrých jako jarní obloha. Skutečných 
drahokamů. Kromě toho nespočet iserinů, černých polodrahoka
mů, pojmenovaných po řece Jizeře, z nichž se kdysi vyráběly smu
teční šperky.

Geologický rok měl netušené následky. Zúčastnilo se ho ten
krát 12 roverů-středoškoláků. A po letech se ukázalo, že 3 z nich 
později vystudovali geofyziku a geologii. Celých 25% tehdejších 
účastníků geologického roku! Přesvědčivý důkaz, jak může zají
mavá činnost kmene nasměrovat životy některých roverů.

Kde domov můj?
Naše hymna má jedinečná slova a začíná: Kde domov můj?
Ano, kde domov můj, to je dnes pro mnohé lidi otazník. Zmi

zel pojem domova, rodného kraje, vlasti. To se pokládá za přežitek, 
nepotřebnou věc, ale ve skutečnosti je to jinak.

Ochuzujeme se o citové vztahy k domovu, ke kraji, přírodě, 
která nás obklopuje a po staletí utvářela naši povahu. To poznali 
zejm éna ti, kdo byli z politických důvodů přinuceni odejít 
z domova, ale také ti, kteří rádi cestují a poznávají jiné kraje. 
Od nich slyším skoro vždy, „ale doma je nejlépe“. V tom je ona
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hluboká, odvěká moudrost -  každý člověk má kdesi svůj koutek, 
kde je mu nejlépe, pokud si to přizná a neříká zbaběle opak jen 
proto, aby se nezesměšnil u těch, kteří ztratili sebe i svůj domov 
a hrají si na moderní lidi.

Naše hymna, to je skoro hymna ochranářů a ekologů. Proberte 
si jednotlivé verše a dáte mi za pravdu. Domov, to prosté slovo, 
se dnes nějak ztratilo, zejména u těch, kteří bydlí v panelákových 
sídlištích. Domov, to může být vesnička, městečko, město, kou
sek kraje. Česká země má tu zvláštnost, že každý okres je jiný
i po stránce topografické. Kraj -  to je veliká epopej, dovede vy
právět dějiny země, trvající miliony let, i dějiny lidského rodu, 
trvající tisíciletí. Kraj je plný zašifrovaných značek v podobě zří
cenin, zámečků, samot, vesniček, polí, stezek, cest a silnic. 
Při pozorném zkoumání kraje nás překvapí, že naši předkové 
s velkým citem pro krásu i účelnost dovedli umístit své stavby 
tak, aby dokonale vrostly do krajiny.

Kde domov tvůj, rovere?

POZNÁVÁNÍ NAŠÍ ZEMĚ

Ke skautskému program patří důkladná znalost obce nebo města, 
kde bydlíme. V roverském věku bychom měli nejen s kmenem, 
ale i samostatně prochodit křížem krážem celý svůj kraj, projít 
po každé cestě a pěšině, znát tam každý kámen.

Dalším logickým krokem při poznávání světa jsou výpravy 
po vlastní zemi. Česká republika leží v samém srdci Evropy a je to 
země mimořádně krásná, závidí nám ji nejen holandští a belgičtí 
skauti, ale i bratři a sestry z Anglie, kolébky skautingu. Než 
se vypravíme na daleké cesty po světě, měli bychom tedy důklad
ně poznat svou vlast. Je tu tolik kouzelných míst, že toulky 
po českých, moravských a slezských krajích jsou programem 
na dlouhá léta. V knihovnách je uložena bohatá místopisná litera
tura a desítky různých turistických průvodců, které nám prozradí,
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co je kde zajímavého a pozoru hodného. Mezi nimi vyniká Nej- 
krásnější sbírka Miloslava Nevrlého. Autor proslulé „roverské bib
le“, Karpatských her, nás v této knížce, ozdobené krásnými dřevo
ryty  s přírodním  motivy, provází všem i národním i parky 
a chráněnými krajinnými oblastmi České i Slovenské republiky. 
Kouzelné čtení, které v roverské duši probudí touhu poznat všechna 
ta krásná místa v naší přírodě. Koupit se dá ve skautských prodej
nách i v TDC na ústředí.

Až poznáme důkladně svou zem, měli bychom se vypravit 
do světa. Generace rodičů a prarodičů dnešních roverů byla 
od většiny světa oddělena železnou oponou. Ta se po sametové 
revoluci v listopadu 1989 zhroutila a od té doby máme otevřený 
skoro celý svět. Kdykoli můžeme vzít krosnu nebo batoh a vydat 
se do kterékoli světové strany. Cesty do cizích zemí patří 
k vrcholným bodům roverského programu.

Soupis památek
Jeden z roverských kmenů v našem městě uzavřel v minulosti 

úmluvu s místní památkovou péčí, že sepíše všechny drobné pa
mátky v kraji. Byla to záležitost dlouhodobá, při níž se kmen roz
dělil na malé skupinky a každé byl přidělen jeden úsek kraje, 
na mapě přesně vymezený.

Po čem se roverky a roveři pídili? Především po těch nejdrob
nějších objektech, o nichž nemusela památková péče vůbec vědět
-  smírčích křížích, božích mukách, obrázcích, pomníčcích, sochách 
v zapadlých vesničkách a hlavně v terénu.

Pátrači si samozřejmě všímali i významnějších staveb, kaplí, 
zvonic, kostelů, tvrzí, zámků, hradních zřícenin. Ty objekty, které 
v turistické mapě 1:50.000 nebyly, pátrači tam zakreslovali.

Tahle akce vzbudila zájem o architektonické památky i u těch 
roverů, kteří jim  dříve nevěnovali žádnou pozornost. Pochopili, 
že to jsou všechno jediné viditelné stopy, které po sobě v kraji 
zanechaly předcházející generace.
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CESTY K SOBĚ SAMÉMU -  SEBEPOZNÁNÍ

Úvod
K důležitým lidským úkolům patří snaha poznávat sebe sama 

a zároveň se měnit, být lepší, zdatnější, dokonalejší. Někdo se o to 
snaží po celý život, jiní lidé zůstávají jen u přání a mnoho dalších 
tuto snahu vůbec neprojevuje. V této kapitole uvažujeme o dalším 
rozměru roverského programu, poznávání sebe sama i proměnách 
našeho ,já “ pod vlivem životních zkušeností a vlastního úsilí. Ji
nými slovy -  uvažujeme o metodách sebepoznání a sebenápravy.

„Poznej sebe sama,“ zněl podle historických pramenů nápis 
na A pollónově chrám u v D elfách. Snaha o sebepoznání 
se u Evropanů projevuje již od úsvitu civilizace. Tento úkol si 
předávají lidská pokolení již přes dva tisíce let, každá generace jej 
plní svým způsobem.

Plnit jej musí i roveři. Hledejme cesty, jak porozumět sobě sa- 
mému, jak odstraňovat negativní vlastnosti a formy chování, 
jak pěstovat vlastnosti pozitivní, prospěšnější nejen pro nás, 
ale i naše okolí. Pracujme na sobě systematicky a vytrvale, i když 
se nám bude často zdát, že se nám to nedaří. Výsledky neuvidíme 
ze dne na den. Vyžaduje to od nás dlouhodobé, každodenní úsilí.

Prošli jsme skautskou výchovou, hodně jsme toho prožili a snad 
jsm e se v něčem i změnili k lepšímu. Až dosud nás vedli 
po skautské stezce jiní, teď bychom měli po ní kráčet dál samo
statně v duchu hesla, které razil zakladatel skautingu Robert Ba- 
den-Powell: Sám řiď svůj člun! Neměli bychom se nechat odvá
dět ze správného směru náhodnými okolnostmi, ale mířit vytrvale 
k vytčeným cílům a žít v duchu skautských ideálů.

Každý člověk má ohromné rezervy a kdo je v sobě dokáže od
krýt, dosáhne výsledků skoro neuvěřitelných. Nezbytná je však 
důslednost a systematičnost.

Hledání sebe sama, svého místa a vlastních rolí v životě patří 
k roverskému životu a musí být součástí programu roverských
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kmenů. Je to program náročný, nelze jej naplánovat, rozvrhnout 
do schůzek a výletů. Prolíná se celým naším životem, neustále 
musíme sledovat své jednání, vývoj našich vztahů k druhým i své 
nevyslovené myšlenky a přání. A měli bychom je hodnotit, hovo
řit o nich a hlavně z nich vyvozovat poučení pro budoucnost.

Není to úkol jednoduchý ani krátkodobý. Pro jeho řešení ne
jsou k dispozici jednoduché návody. Pokud nám různé populární 
brožury slibují velké úspěchy v krátké době, nesmíme jim věřit! 
Společně se učme, rozebírejme své zkušenosti a hovořme o nich 
ve vhodných chvílích. Některé návody zde uvedu, ale nespoléhej 
jenom na ně. Jsou to spíše podněty, které má každý sám vyzkou
šet, upravit podle svého a hlavně hledat další, jiné cesty.

Nejprve několik obecných rad -  co potřebujeme:
1. Jasné cíle. Musíme vědět, proč se chceme změnit a jací chceme 
být. Zprvu asi nenajdeme jednoznačnou odpověď, budeme ji růz
ně upravovat, zdokonalovat a třeba i výrazně měnit.
2. Motivy sebevýchovy. Často je pouze tušíme, nebývají zcela 
uvědomělé. Mohou být formulovány velmi vznešeně („naplnit ži
vot službou trpícím“), ale pozor na to, abychom nezůstali u pouhých 
slov, ale opravdu je měnili v činy. Někdy nás motivuje snaha
o osobní vyniknutí, předstižení druhých. Touha po překonání vlastní 
bezradnosti či bezmoci. Podobné nižší motivy nás vedou zejména 
na počátku cesty, ale měli bychom je překonávat a nahrazovat hod
notnějšími.
3. Společníky. Nebuďme sami! Někdy se říká, že kdo chce být 
silnou osobností, musí svádět boj se sebou samým. Ale také platí, 
že všichni rosteme stykem a spoluprací s našimi blízkými. Nemů
žeme spoléhat jen sami na sebe. Musíme se setkávat s ostatními, 
diskutovat, srovnávat, mluvit o svých ideálech i problémech, čas 
od času se podívat na sebe očima druhých. Živý kontakt s lidmi 
nelze ničím nahradit.
4. Vědět jak začít. Nebude to jakési „novoroční“ předsevzetí o tom, 
že začneme nový život. To nikdy dlouho nevydrží a rychle na ně
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zapomeneme. Mnohem účinnější je, když začneme nápravou ma
ličkostí a postupujeme krok za krokem, ale důsledně, cílevědomě 
a systematicky. A opět platí: buďme si vzájemně oporou, rozho
dujme se společně.
5. Znát zisky i ztráty. Cesta sebevýchovy není jen cestou zisků 
a úspěchů. Při každé změně i cosi ztrácíme. Třeba se musíme vzdát 
něčeho, co je nám příjemné, nač jsme zvyklí. Změněná životní 
pravidla narazí na nepochopení našeho okolí, někdy se musíme 
rozejít s některými lidmi či opustit názory, které nám byly dříve 
vštípeny. Třeba i ztratíme některé příjemné iluze o sobě. Každá 
ztráta je vyvážena pocitem, že jdeme po dobré stezce.
6. Důslednost. Každý prožitek a čin se vtiskne do našeho nitra 
a má vliv na naši osobnost. Právě proto je nezbytná důslednost
i v maličkostech. Velké změny se často dostaví jako následek 
nepatrných akcí a činů, které se sčítají. I velké řeky vznikají 
z mnoha pramínků a každodenní úsilí mnoha jedinců přináší velké 
změny.
7. Přemáhat pochybnosti a únavu. Nelze se vyhnout chvílím, 
kdy máme pocit marnosti, vytyčené cíle se nepřibližují, cosi 
se nedaří, cítíme vyčerpání a únavu. To je zákonité, nesmíme pod
lehnout. Znakem silného jedince je, že dokážeme o sobě pochybo
vat a ptát se, zda nebloudíme. Občas musíme také odpočívat 
a nabírat nové síly.
8. Osvícení. Někdy v životě jsou chvíle, kdy se náhle změní naše 
životní orientace. Bývá to spojeno s hlubokým citovým zážitkem
-  setkáme se s člověkem, který nám ukáže novou cestu životem, 
mimořádně silným uměleckým dílem, prožijeme noc plnou hvězd 
na vysoké hoře atp. Podobné zážitky si nelze naplánovat, přijdou 
většinou zcela neočekávaně a snad jen několikrát za život.
9. Pomoc druhých. Můžeme se dostat do životní krize. Zhroutí 
se nám vztah s někým blízkým, ve škole nebo v práci přijdou neú
spěchy, přidruží se nemoc. V takových chvílích člověku snadno 
dojdou síly a musí vyhledat pomoc, buď u svých přátel, nebo
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u profesionálního odborníka. Není to projev slabosti, ale životní 
nezbytnosti.
10. Vědět, kdy přestat. Snaha po sebevýchově i sebenápravě by 
nás měla provázet po celý život. V každé etapě života máme sami 
se sebou co dělat. Ale přece jen bychom měli své úsilí někdy zmír
nit, a to v těchto případech:
* Jestliže zjistíme, že sebevýchovnému úsilí věnujeme nepřimě
řeně velkou část svého času a stává se pro nás příliš velkým bře
menem.
* Uvědomíme-li si, že se izolujeme od ostatních a uzavíráme 
se sami do sebe.
* Ztrácíme-li smysl pro humor, radost ze života i lidských vztahů.
* Všimneme-li si, že sebevýchovnou snahou náhle kompenzuje
me životní neúspěchy -  pracovní, rodinné nebo ve vztazích s lidmi.
* Postřehneme-li, že postupujeme zcela mechanicky a setrvačně.

Zjistíme-li něco podobného, musíme se zastavit. A později za
čít znovu, pravděpodobně jinak.

Tři kapitoly na cestě životem
Přemýšlení o životní pouti má tři základní, zdánlivě zcela sa

mostatná dějství: minulost -  přítomnost -  budoucnost.
Nejčastěji přemýšlíme o přítomnosti. Jací jsme, jaké máme vlast

nosti, co um ím e lépe než ostatn í a v čem jsm e pozadu, 
jak se prosazujeme, kým jsme oceňováni a s kým si nerozumíme. 
Desítky podobných otázek se nám vynoří. Na některé si odpovíme 
snadno a rychle, o jiných přemýšlíme dlouho a na mnohé neznáme 
odpověď. A přece ji musíme hledat.

Často se ptáme, proč se chováme určitým způsobem, proč 
se nám něco nevede, proč jsme sami se sebou nespokojeni či proč 
nás těší činnost v roverském kmeni. Chceme-li hledat odpovědi, 
musíme se obracet ke své minulosti a zkoumat, jak jsme se vyvíjeli, 
co na nás působilo v dobrém i zlém, jaké máme vzpomínky na rané 
dětství, vstup do školy, obtížné životní situace, drobné úspěchy

168



i různá zklamání. Bez zkoumání vlastní minulosti nepochopíme 
přítomnost a jen obtížně hledáme nápravu.

Řekli jsme nápravu -  to znamená pohled do budoucnosti. Máme 
své cíle a plány, chceme se změnit, toužíme po lepším životě -  
taková touha patří k důležitým lidským potřebám. Není-li uspo
kojována, žijeme jen ze dne na den, bez perspektiv a jasného ži
votního programu. Jsme vláčeni životem, přestaneme řídit svůj 
člun a ten snadno uvízne někde v zátiší, mimo hlavní proud. Proto 
úvaha o cílech a prostředcích patří k sebevýchově a je to kapitola, 
kterou nemůžeme pominout.

Před každým z nás se vynořují otázky, o nichž jsme již uvažo
vali a které si přemýšlivá část lidstva klade znovu a znovu: Kdo 
jsem? Odkud přicházím? V co mohu doufat? Každá historická 
epocha nacházela různé odpovědi. I dnes každý z nás hledá -  od
povědi na vlastní otázky, snaží se vyřešit své problémy, naplnit 
své touhy, vyjasnit své pochybnosti. Je to výzva k aktivitě, 
ale zároveň i jeden z předpokladů lidského štěstí.

Výchova sebe sama je proces, který nikdy není uzavřen. V každé 
etapě života objevíme v sobě něco nového. V průběhu života sami 
sebe mnohdy překvapíme, někdy v dobrém, jindy v horším. Zís
káváme neustále nové životní zkušenosti, potkáváme nové lidi, 
měníme naše vztahy, postoje k světu i k vlastnímu úsilí, a také 
ledacos zapomínáme. V některých rysech jsme velmi stálí, v jiných 
proměnliví. Každé životní období přináší zisky, ale i ztráty. Něco 
se již nemůže opakovat, mnohé jsme pokazili. Přesto bychom měli 
pokračovat vytrvale po cestě, kterou jsme objevili v mládí, kdy 
jsme byli plní ideálů.

Co bylo aneb poučme se z minulosti
V základních učebnicích dějin bývá psáno „historia magistra 

vitae“ čili „dějiny jsou učitelem života“. Platí to o obecných lid
ských dějinách, ale také o životě jedince. Minulost má formující 
význam pro naši současnost a mnohé z našich činů vykládáme
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minulými zkušenostmi. Někdy právem, jindy však nepřiměřeně 
zdůrazňujeme význam minulých událostí.

Naznačíme několik cest, kde a jak v paměti hledat, abychom 
lépe pochopili naši přítomnost. Nebudou to cesty jednoduché, pa
měť často klame, hodně toho zapomínáme a můžeme podlehnout 
značnému zjednodušování. Ani cesta do minulosti není pro rovera 
stezkou osamělou, můžeme si na ní vzájemně pomáhat. Porozu- 
míme-li minulým prožitkům někoho druhého, někdy tím přispěje
me i k poznání sebe sama nebo k novému pohledu.

Můj rod
Základem osobnosti jsou dědičné předpoklady. Je to nahroma

děná zkušenost celého rodu, která se v jisté podobě přenáší 
na každého potomka. Dědičná informace je zapsána v našich ge
nech a věda stojí v údivu nad nesmírně složitými procesy, kterými 
se paměť lidského rodu zaznamenává a kóduje. Sebemenší chyba 
vede k nenapravitelným poruchám tělesným nebo duševním.

Dědičnou výbavu přejímáme od rodičů ve chvíli početí v podobě 
programu budoucího vývoje. Naši rodiče ji zase převzali od pra
rodičů, ti opět od svých rodičů a tak bychom mohli postupovat 
v rodokmenu až kamsi do mlhavé, zcela zapomenuté minulosti.

Působení dědičnosti se mísí s vlivem každodenního života. 
Některé události působí v průběhu nitroděložního života, jiné 
při porodu, další v prvních hodinách a dnech života, a ve všech 
dalších časových etapách až podnes.

V našem myšlení, motivech i chování jsou pevné otisky našich 
předků. Nejsme sice jejich mechanickou nápodobou, ale mnohé 
jsme od nich přejali. Každý máme dva rodiče, ti se od sebe lišili 
a od obou jsme převzali část dědičné výbavy -  od jednoho třeba 
více, od druhého méně. Zakódováno je v nás něco od prarodičů 
(a ti byli čtyři) i od jejich předků. Tak složité předivo dědičných 
vlivů detailně nelze poznat, přesto hledejme cesty k pochopení 
našich rodinných předchůdců. Bývá to složité, v době dospívání si
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s rodiči příliš nerozumíme a o některých tématech s nimi nikdy 
nehovoříme. I v rodině se známe převážně z vnějších projevů na
šeho chování. Hlubší motivy, touhy, city a životní ideály rodičů 
z doby, kdy byli stejně mladí jako jsme dnes my, nám zůstávají 
utajeny.

A je zde první úkol: Pokusme se sestavit svůj vlastní rodokmen. 
Každá rodina má vlastní minulost a tradici. Často se v ní „dědilo“ 
zaměstnání, objevovaly se podobné nemoci, udržovaly nábožen
ské tradice atd. O pomoc bychom měli požádat rodiče i prarodiče 
a podle jejich svědectví zaznamenat své předchůdce. Jejich jm é
na, data narození i úmrtí, rodiště, bydliště, koho si vzali za manželku 
nebo za manžela, kolik měli dětí, jejich povolání i jiné charakte
ristiky. Asi zjistíme, že naše kořeny jsou na venkově mezi sedláky 
nebo malými řemeslníky. V našich zemích bylo v minulosti jen 
málo českých městských rodů, neměli jsme šlechtu a vrstvy úřed
nické i podnikatelské byly kdysi většinou německé. Někdy obje
víme v minulosti svého rodu smíšená manželství, česko-němec- 
ká, zjistíme, že před 100 lety se mnohem dříve umíralo, po smrti 
jednoho partnera byla uzavírána druhá manželství. Kolik let měli 
naši předkové v době první světové války? Byl někdo z nich 
na frontě? Kolik bylo komu v r. 1938, kolik na konci druhé světo
vé války, v roce 1945, a jak asi tehdejší převratné události proží
vali?

Životní osudy předků
Požádejme prarodiče, aby nám vyprávěli své vzpomínky. Kam 

chodili do školy, jak se jim vedlo, jaké měli životní plány, co se jim 
zdařilo a co nikoliv, jak se uplatnili v zaměstnání, jaké bylo jejich 
manželství atd. Možná že se dovíme zajímavosti z historie širší 
rodiny. Někdo byl úspěšný, jiný „černou ovcí“, o které se nemluví, 
někdo zůstal svobodný, jiný tragicky zahynul, někdo byl velkory
sý a jinému „čouhala sláma z bot“. Komu se asi podobáme, kdo je 
nám sympatický, s kým bychom asi špatně vycházeli a kdo by nám
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mohl být vzorem? „Patříme“ spíše do větve svého otce, nebo 
do rodiny matčiny? Jestliže se v našem rodě vyskytují podobné 
životní osudy, životní hodnoty či ideály, pak budou asi i pro nás 
významné a prosadí se v našem životě.

Témata k uvažování:
* Sledujme svůj rodokmen po meči i po přeslici.
* Všimněme si, v kolika letech naši předkové uzavírali manžel
ství, jaký byl věkový rozdíl mezi partnery, kolik měli dětí, jaká 
byla jejich zaměstnání, v jakém věku umírali apod.
* Odhadněme, jaké byly asi jejich životní cíle, oč usilovali, jaké 
vzdělání dosáhli, odpovídalo jejich schopnostem?
* Komu se nejspíše podobáme, s kým se ztotožňujeme, kdo je 
pro nás spíše odstrašujícím příkladem?
* Kdo z předků se asi dokázal s životními obtížemi dobře vyrov
nat, kdo spíše v tom zápasu podlehl?
* Jaké byly asi jejich ideály, životní cíle a hodnoty? Snažili seje  
dosáhnout? Co jim  v tom bránilo?

Rodinné mýty
V mnoha rodinách se vyprávějí různé historky o některých čle

nech. Je to většinou zjednodušené převyprávění toho, co se kdysi 
událo. Vlastně se tím znovu vytváří skutečnost, byť v jiné podobě. 
Vyprávíme životní příběhy, protože lidské osudy jsou pestré 
a zaslouží si, aby byly uchovány v paměti. Spíše to bývají příběhy
o životních nezdarech, například o prastrýci, který se nemohl uplat
nit, odjel do Ameriky a už o něm nikdo neslyšel, o dědečkově 
bratranci, který důvěřivě půjčoval peníze a sám přišel na buben aj. 
Skutečnost byla asi jiná, vše je zjednodušeno, někdy přikrášleno, 
jindy zveličeno, ale cítíme nad tím jisté smíření. Vypráví se bez 
zloby, s jistým pochopením a nadhledem.

Rodinné mýty se nemusí týkat jen dávných událostí; opakova
ně se vyprávějí o současnících. O jednom dítěti se stále říká, 
že pořád zlobilo, jiné bylo „nemocný chudáček“, další babiččin
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mazánek. A kdyby byl dědeček mohl chodit do škol, kam by to 
v životě dotáhl...

Rozpomeňme se na podobná vyprávění a sledujme, co se říkalo
o nás samotných. Možná že v tom je zrnko pravdy. Často totiž 
převezmeme některý rodový mýtus třeba proti své vůli (i když je 
nepravdivý) a chováme se podle něj. Přijmeme roli, která nám je 
přisuzována.

K úvaze:
* Měli bychom si vést jakousi kartotéku příběhů, které se v naší 
rodině vyprávějí.
* Všimněme si, jaké motivy se v nich často objevují.

Zaznamenávejme, co se říkalo o nás, o našich sourozencích, 
vztazích apod. Odpovídá to skutečnosti?

Prostředí, ve kterém žijeme
Dědičnost je sice základní složkou, vytvářející naši osobnost, 

ale zároveň na nás působí nesmírné množství podnětů a vlivů 
z prostředí, ve kterém žijeme. Tyto vlivy lze sledovat na několika 
rovinách.

Životní prostředí
Rozumíme jím hmotné podmínky našeho života, jako je třeba 

čistota ovzduší, kvalita potravin, teplota apod. Tyto podmínky mají 
vliv na náš zdravotní stav. V posledních desetiletích se vlivem 
nedomyšlených civilizačních zásahů naše životní prostředí znač
ně zhoršilo (smog, ničení ozónové vrstvy, zvýšená radiace, kyselé 
deště, živelné katastrofy, záplavy, tornáda, ale i jaderné či jiné ka
tastrofy aj.).

Otázky pro uvažování:
* Uvažujte s roverským kmenem, jaké škodlivé vlivy působí ve vaší 
obci. Co můžete proti tomu podnikat jako jedinci i jako kmen?

Psychologické prostředí
Z prostředí, ve kterém žijeme, vycházejí různé podněty. Někte

ré mají charakter jakési výzvy k činnosti, jiné vyvolávají pocit
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pohody a klidu, další provokují úzkost a strach; některé se v našem 
okolí objevují zákonitě, jiné náhodně; některé jsou pro náš život 
závažné, jiné nedůležité; některé můžeme ovládat, ajiné se objevují 
nezávisle na naší vůli.

Nárokům, které na nás prostředí klade, se stále musíme přizpů
sobovat. Reagujeme na příkazy rodičů, požadavky školy, doprav
ní předpisy aj. Některých podnětů se přestaneme bát a stanou se nám 
lhostejné, ale vynoří se jiné, často ještě závažnější. V jistém věku 
mizí dětský strach ze tmy na schodech do sklepa, ale začneme 
se bát o vlastní zdraví, svou pověst, že selžeme v práci apod.

Prostředí se nepřizpůsobujeme jen pasivně, ale také aktivně, 
podle našich potřeb, zájmů či cílů. Upravujeme svět ke svému 
obrazu, to je jeden z podnětů lidské činnosti. Odstraňujeme z okolí 
vše, co nás ruší a co je nám nepříjemné, hledáme cesty, jak své 
okolí vylepšit či zpříjemnit.

Zda se dokážeme sami přizpůsobovat prostředí a zároveň si je 
přizpůsobovat podle vlastních potřeb, záleží na řadě vlivů. Naše 
možnosti do jisté míry omezuje dědičnost.

Utvářejí nás zkušenosti osobní i sociální.
Některé složky prostředí lze měnit poměrně snadno, jiné jsou 

pevné, neměnné
Významným faktorem je stav jedince v různých etapách živo

ta. Mladý člověk bývá aktivnější, ale chybí mu dostatek zkušenos
tí. U starších osob aktivita klesá, může být však nahrazena život
ními zkušenostmi.

Náhodné vlivy vstupují do našeho života zcela neočekávaně.
Otázky k úvahám:

* Čeho jsme se ve svém okolí v dětství báli a jak jsme strach pře
konávali.
* Co nás uklidňovalo a vzbuzovalo dobrou pohodu.
* Co vyvolávalo vztek či zlobu a co vedlo k agresivnímu chování.
* Čemu jsme ve svém prostředí dlouho nemohli porozumět.

Pokusme se popsat své prostředí -  domov, školu, tábořiště aj.

174



Co bychom na něm chtěli změnit, co je v našich silách a s čím 
nelze pohnout.

Sociální prostředí
Nejdůležitějším rozměrem životního prostředí je jeho sociální, 

mezilidský charakter. Každodenně má na nás vliv mnoho vztahů 
s lidmi, kteří žijí kolem nás: v rodině, se sousedy, spolužáky, ka
marády mimo školu, učiteli, známými z okolí, při náhodných se
tkáních atp. Mezi lidmi jsou velké rozdíly v tom, jak rychle nava
zují přátelství či zcela běžné mezilidské kontakty. Základním 
znakem každého z nás je snad právě soubor charakteristik, které 
zachycují naše vztahy s lidmi.

Bez styku s jinými bychom ztratili podstatu své existence. Od
loučení od lidí, kteří jsou nám blízcí, je vždy bolestné. Ještě těžší 
však bývá, jestliže nás odvrhne skupina osob, na kterých nám zá
leží. Ve starém Řecku bylo vyloučení z obce nejtěžším trestem -  
horším než smrt. Do velké míry platí, že jsme takoví, jaké jsou 
naše vztahy k lidem a jaké jsou vztahy ostatních knám  samot
ným.

Mezilidské vztahy se vytvářejí v prvních fázích vývoje člově
ka. Vztah matka -  dítě, ale i otec -  dítě je základem, který často 
určuje budoucí vývoj. Jistota raného vztahu je velkým vkladem 
do života. Stejně tak později pocit jistoty v širší rodině, v dětských 
partách či přátelských skupinách dospívajících utváří naše životní 
postoje i jistoty. O tom není třeba vyprávět tomu, kdo prožil léta 
ve fungujícím skautském oddíle, na táborech nebo roverských 
výpravách. I partnerské a později rodinné vztahy se vytvářejí pod
le zkušeností, které jsme získali v původních rodinách. Kdo ne- 
prožije sílu přátelství a dobrých vztahů v dětství, jen těžko je do
káže vytvářet v dospělosti na pracovišti, mezi sousedy či v nefor
málních organizacích.

Uvažujeme-li o sociálním prostředí, vynoří se nejspíše několik 
otázek:
* Sociální role, tj. naše obvyklé formy chování ve skupině. Někdo
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usiluje o postavení „šéfa“, jiný bývá mluvčím opozice, další opa
kovaně obětním beránkem; někdo je organizátor, jiný šašek. Ně
kdo rád poučuje druhé, jiný je neustále soudí a další se nechává 
vést. Každý z nás má jiný „talent“ pro určité role -  některé zvládá
me dobře, v jiných selháváme.
* Sociální komunikace, vyměňování informací a zpráv. Zprávy si 
sdělujeme v rozhovoru, psanou formou, ale mnohdy i beze slov -  
činem, gestem, pohledem do očí, úsměvem (vzpomeňme kolik 
různých forem úsměvu může být). V rozhovoru si sdělujeme ne
jen informace, ale i své pocity, postoje k tomu, o čem mluvíme,
i k druhé osobě a řadu dalších věcí. Často si nerozumíme, nepo
střehneme podtón hlasu, špatně si vyložíme úsměv či gesto 
a dochází tak k nepochopení a chybným úsudkům.
* Sociální vnímání. Souvisí poměrně těsně s komunikací. O svém 
okolí si děláme závěry podle toho, jak se nám jeví. Někdo nám je 
sympatický svým vzhledem, hlasem či oblečením, a tak jej posu
zujeme jako spolehlivého, nadaného či přitažlivého. Podle toho 
se k němu chováme a vykládáme si jeho činy. Člověk, který je 
nám nesympatický nebo o kterém máme špatné informace, vyvolá
vá v nás negativní pocity a snadno se tak vytvářejí nedobré vztahy.
* Sociální konformita či přizpůsobivost. Ve svém chování mnoh
dy napodobujeme své vzory a některé jiné lidi často zcela bezděč
ně či dokonce proti vlastnímu přesvědčení. Konformní býváme 
v oblékání (ve shodě s obecnou módou a s módou vrstevníků), 
v názorech i jednání (pod vlivem televize či tisku). Někdy to je 
nezbytné; dodržování pravidel například v dopravě je jistě nutné. 
Jindy to může být znakem malé samostatnosti či nejistoty.

Sociální prostředí má řadu dalších rozměrů, pro orientaci nám 
však uvedené příklady stačí.

Otázky k úvaze:
* Přemýšlejme o tom, jaké role ve skupině často zaujímáme. Poz
ději bychom o tom měli mluvit s celým kmenem. Třeba začneme 
hrou: Každý napíše své jméno najeden lístek, tyto lístky potom
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kolují a všichni na ně napíšou svůj názor o typických rolích toho, 
jehož jménem je lístek nadepsaný. Lze postupovat i obráceně: 
Vypracujeme společně seznam různých rolí a k nim dopisujeme 
konkrétní jména.

Jak bychom charakterizovali Američany, Němce, Rusy, Srby, 
Romy apod.? Nebo jak charakterizovat skiny, pankáče, sportovce, 
matematiky, hudebníky? Shodnete se mezi sebou? Nemáte vůči 
některým skupinám předsudky?
* V jakých situacích se dokážeme vzepřít názoru většiny a kdy 
se naopak spíše přizpůsobíme? Vymyslete si různé situace -  třeba 
v táborové kuchyni při vaření oběda, při rozpravě o filmu, který 
se nám nelíbil, při posouzení činu někoho nepřítomného, při pláno
vání programu na výpravu. Zvažujme, zda v takových situacích pro
sazujeme svůj názor, nebo se podrobujeme ostatním.

Vývojové změny osobnosti
Každý organismus zákonitě prochází posloupností vývojových 

změn -  rozvojových (evolučních) i zánikových (involučních). 
Vývojová posloupnost životních fází má pevný sled kroků („pro
gramů“), které nelze ani přeskočit, ani opakovat. Mohou sice na
stupovat různě rychle, dosažená úroveň se může lišit, ale základní 
osnova je pevná a dána dědičností. Vývoj však není zcela slepý,
i na něm se podílí řada vlivů z prostředí. Podněcování činnosti 
dozrávajícího organismu někdy vývoj urychlí, jindy jej některé 
vlivy zpomalují.

Uveďme si příklad. Dítě si musí během prvních tří let života 
vytvořit pevný, uspokojivý vztah k jednomu dospělému člověku -  
většinou to je matka či osoba, která ji nahrazuje. Pokud se takový 
vztah nevytvoří, v dospělosti pak mnohem hůře vznikají normální 
citové vazby. Nejrůznější formy duševního strádání v dětství -  třeba 
nedostatek podnětů smyslových, rozumových, citových či sociál
ních -  se jen velmi obtížně a s velkým úsilím nahrazuje v pozděj
ších fázích života.
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Tradiční výchova mnohdy podceňuje nebo přímo opomíjí vý
vojové možnosti dítěte. Nízké či jednostranné požadavky školy 
dostatečně nemotivují nadané děti. Podnětově bohaté prostředí 
může urychlovat jeho vývoj, ale je-li neúměrně vysoké, vede nao
pak k jisté zmatenosti a vývoj tlumí. Působí-li na někoho příliš 
mnoho podnětů, nedokáže je zpracovat a ztrácí orientaci ve světě, 
ve kterém se pohybuje.

Otázky k úvaze:
* Vzpomeňme si na dobu, kdy jsme chodili do první třídy. Byli 
jsme dostatečně zralí pro školu, nebo jsme měli potíže (a jaké)?
* Uvažujme, zda bychom dokázali nějak obohatit prostředí naší 
klubovny nebo oddílový časopis či táborovou hru tak, abychom 
tím podpořili zrání dětí.
* A jeden obtížný úkol: Uvažujme zpětně o době své puberty, kdy 
jsme se chovali asi zrale, a kdy nikoliv? A jak je to dnes?

Učení
Je to proces, který probíhá po celý život, často zcela mimo naše 

vědomí. Projevuje se v přetrvávajících změnách chování. Ty mo
hou být navozeny nejrůznějšími zkušenostmi. Zráním jsou sice 
dány obecné předpoklady našeho jednání, ale jejich konkrétní po
doba v daném věku je podstatně ovlivněna proudem životních 
zkušeností, kterému jsme vystaveni, v němž se orientujeme a stále 
se něčemu učíme.

Učení má řadu forem. Může to být náhlé pochopení určitých 
vztahů -  náhle porozumíme určitému matematickému principu 
a od té doby se nedopouštíme chyb. Jindy se učíme nápodobou -  
imitujeme rodiče, kamarády, postavy z televize, všímáme si i toho, 
jak někdo pracuje s nástrojem, jak řeší matematickou rovnici či 
jak se chová k děvčatům.

Učíme-li se slovíčkům, pak je to učení postupné, při kterém 
se naše slovní zásoba krok za krokem rozšiřuje. Podobně se učíme 
řídit auto či zlepšujeme sportovní výkony.
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S učením zároveň působí opačný proces -  zapomínání. Nejvíc 
toho zapomeneme, když získané dovednosti neopakujem e 
a neprocvičujeme. Časem zjistíme, že se musíme přeučovat, staré 
poznatky přestanou platit; učíme se často znovu při změně zaměst
nání, přetváříme své dovednosti při řízení jiného typu auta a musíme 
se naučit i nové číslo telefonu.

Jak se produktivně učit? Obecně platí, že nejlépe se učíme, jsme-
li motivováni. Víme, proč se učíme, chceme se cosi naučit a jsme 
v dobré tělesné i duševní kondici. Ostatní pravidla si každý musí 
najít sám. Někdo se učí lépe ráno, jiný večer, někdo v klidu, jiné
mu hluk nevadí, někdo se učí látce ve velkých celcích, jiný 
po částech, někdo si potřebuje vše neustále opakovat, jiný opakuje 
jen řídce, někdo je typ optický a musí mít vše před sebou napsáno, 
naučený text „vidí“ v paměti, jiný potřebuje látku slyšet a opakuje 
šiji tak, jak to říkal učitel, někdo se učí dobře motoricky (rychle si 
vytvoří sportovní či pracovní dovednosti).

Otázky k úvaze:
* Jak se nám nejlépe učí? V jaké poloze? V jakém prostředí? 
Jak dlouho při učení vydržíme? Jaká látka nás při učení zaujme? 
Učíme se spíše nahlas, nebo potichu? S častým opakováním, nebo 
bez opakování? Co nám pomáhá k soustředění a co nás ruší? Do
vedeme se sami motivovat, nebo se učíme pouze pod hrozbou ne
úspěchu? Učíme se raději zpaměti, nebo chceme vše jasně pocho
pit? Podobných otázek si lze položit více. Přemýšlejme o nich 
a časem pochopíme vlastní strategii produktivního učení. Nebo 
zjistíme, že různý typ látky se učíme různě obtížně. O tom všem si 
v roverském kmeni vyměňujte zkušenosti, budete se tak učit je 
den od druhého.

Socializace
Osobnost jedince se výrazně utváří ve složitém předivu vztahů 

k ostatním lidem. Bezprostřední styk s mnoha lidmi, sledování 
jejich chování, začleňování dítěte i dospělého jedince do struktury
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mezilidských vztahů a přetváření těchto vztahů vlastním úsilím - 
tím vším se neustále měníme. Tomuto složitému procesu se v psy
chologii říká socializace. Je to nepřeberná řada úkolů, které 
v průběhu života zvládáme, mezilidských vztahů, které vytváříme 
či kterým se vyhýbáme, a situací, které musíme řešit. Při jejich 
úspěšném zvládání jsm e spokojeni, a naopak neúspěch vede 
k pocitům zklamání a dalším obtížím.

Uvedeme několik typických socializačních úkolů pro různá ži
votní období: Naučit se mluvit a dorozumívat s dospělými
i vrstevníky, naučit se jisté zdrženlivosti a nežádat nemožné, na
vazovat dobré vztahy, postupně získávat citovou nezávislost 
na rodičích, vytvořit si vlastní stupnici hodnot, naučit se pomáhat 
druhým aj.

Takových úkolů se před nám v životě vynoří stovky a musíme 
je řešit. Přitom se stále srovnáváme s druhými, jsme jimi hodno
ceni, sami se posuzujeme a tvoříme si obraz sebe samých. Pocho
píme, co se od nás očekává dnes i zítra a získáme motivaci 
pro úspěšné začlenění do různých skupin lidí.

Socializace se často dostává do rozporu s řadou přirozených 
tendencí. Učíme se tlumit agresi, zvyšovat vlastní výkonnost, vy
manit se ze závislosti na různých lidech i věcech, překonávat ego- 
ismus a uvažovat o dlouhodobých cílech. Zvládáním podobných 
úkolů se stáváme vyzrálými jedinci. V každé fázi se začleníme 
do různých skupin, s kterými se stýkáme v každodenním životě
i ve chvílích svátečních. Časem přerůstáme sami sebe, stáváme 
se altruistickými lidmi, kteří slouží jiným i myšlenkovým cílům.

Otázky k úvaze
* Zapišme si všechny skupiny, do kterých patříme, a pak si je se
řaďme podle důležitosti.
* Uvažujme o tom, v jakých situacích býváme agresivní (případně 
vůči kterým lidem) a zda se dovedeme ovládat.
* Kdy ve svém jednání a rozhodování býváme závislí na názorech 
jiných lidí (a kterých)?
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* Dokážeme dodržovat různé společenské normy (pravidla jedná
ní v dopravních prostředcích, školního či pracovního řádu apod.), 
nebo jednáme spíše podle vlastních impulsů?
* Prospěl skautský oddíl našemu sociálnímu vývoji a v jakém 
směru? Co nás vedlo k dodržování požadovaných forem chování?

Mezníky na životní pouti
Každý dospěje v proudu času do míst, kdy se směr jeho života 

výrazně změní. O některých budeme společně uvažovat a hledat 
jejich význam.

Rané vzpomínky
Je velmi potřebné, byť velmi obtížné, abychom se pokusili vy

lovit z paměti co nejstarší vzpomínky a zážitky z dětství. Často 
bývají velmi nejasné, nevíme ani přesně, z které doby pocházejí. 
Někdy jsou však jasné a dokážeme je časově určit. Podaří se nám 
aspoň několik z nich zachytit a zaznamenat?

K úvaze:
* Vzpomeneme si spíše na konkrétní události, nebo máme jen ne
jasně definované pocity určité nálady?
* Převažují spíše kladné prožitky (dobrá pohoda, radost, pocit jis
toty aj.), či záporné (strach, úzkost, bolest, nehoda aj.)?
* Kolik nám bylo asi let? (Možná že si na něco z toho vzpomenou 
naši rodiče; mělo by nás zajímat, jak maminka a tatínek vzpomí
nají na naše dětská léta.)

Významné osoby našeho života
V životě se setkáváme s řadou osob, které svým příkladem 

a svou činností zapůsobí na náš život. Mohou to být osoby reálné
i historické, hrdinové z románů a filmů. Někteří na nás zapůsobili 
jen v určité životní etapě, jiní mají vliv po celý náš život. Mohou 
to být postavy kladné, ale i zcela záporné (jako vzor toho, 
jak nechceme žít). Možná že najdeme postavy, které byly pro nás
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důležité v jisté chvíli, a pak z našeho života zmizely, ale stopa je
jich působení je v nás trvale vtištěna.

K úvaze:
* Napišme seznam alespoň deseti osob, které pro nás mají nebo 
měly význam. Jaký je nebo byl náš vztah?
* V jakém směru na nás působily a v které etapě našeho života?
* Je jejich vliv na nás trvalý, nebo byl jen dočasný?
* Působily na nás kladně, záporně anebo smíšeně?
* Máme vůči některým z nich pocit jakéhosi dluhu, který již ne
můžeme splatit?
* Jsme my sami někdy významnou postavou pro někoho jiného? 
Jak k tomu asi došlo?

Životní události
Do našeho života zasáhnou někdy události, které změní jeho 

průběh nebo směr. Mohou to být události kladné (životní úspěchy, 
dokončení školy, nalezení životního partnera, narození dítěte aj.), 
záporné (nemoc vlastní či někoho blízkého, pracovní nebo školní 
neúspěch, ztráta zaměstnání, rozchod s někým, účast na dopravní 
nehodě) i smíšené (stěhování, změna zaměstnání). Mohou to být 
události, jejichž příchodu se dlouho bojíme (strach z nemoci, 
z neúspěchu u zkoušek aj.), ale třeba k nim ani nedojde.

K úvaze:
* Napišme seznam životních událostí, které ovlivnily náš život.
* Jak jsme se s nimi vyrovnávali?
* Převažují spíše události kladné, nebo záporné?
* Jsou pro nás „uzavřenou kapitolou“, nebo působí ve svých dů
sledcích na nás ještě dnes?
* Která z událostí byla pro nás asi nejobtížnější, která je z tohoto 
hlediska na druhém a třetím místě?

Úspěchy a neúspěchy („životní trapasy“)
Život je plný větších či menších úspěchů a omylů -  ve vztazích,
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škole, rodině, práci. Na mnohé si jistě vzpomeneme. Napadají nás 
spíše úspěchy, nebo neúspěchy?

K úvaze:
* Na zvláštní list zapišme své životní úspěchy i neúspěchy. Kte
rých bude víc? A kdy k nim asi došlo?
* Vyskytují se některé z nich často v určité životní etapě? Proč
asi?
* Které úspěchy či neúspěchy byly pro nás nej důležitější?
* Zamysleme se nad tím, které se nám kdysi zdály třeba velmi 
závažné, ale časem se ukázalo, že tak významné nejsou.
* Které omyly bychom nejraději ze svého života vymazali?

Životní dluhy
Každý z nás se setkal s mnoha lidmi, kteří nám pomohli, starali 

se o nás a pozitivně na nás působili. Jsme jim vděčni, máme pocit 
dluhu, který často již nemůžeme splatit. Třeba někteří z nich již 
zemřeli, jiní žijí daleko od nás, zmizeli z našeho obzoru. Pocit 
vděčnosti bychom však neměli utlumit ani vytěsnit z paměti.

K úvaze:
* Sestavme seznam svých „dobrodinců“ a přemýšlejme, zda se jim 
můžeme nějak odvděčit.
* Uvažujme, zda svůj dluh nemůžeme splatit tím, že sami proká
žeme cosi dobrého jiným lidem a předáme tak poselství dobrého 
činu v nekončícím řetězu.

Životní etapy
Při pohledu na vlastní život uvažujme o tom, zda bychom jej 

mohli rozdělit do nápadných etap, případně, co by jednotlivé eta
py ohraničovalo a co by je nejlépe charakterizovalo.

K úvaze:
* Nakresleme časovou osu svého života a vyznačme na ní jednot
livé etapy.
* Vraťme se k předcházejícím kapitolkám (Významné osoby,
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Události, Úspěchy apod.) a uvažujme, zda se v některých eta
pách našeho života objevují častěji než v jiných. Třeba máme 
určité životní fáze „nabité“ významnými událostmi, a jiné po
klidné, nevýrazné; nebo jsou všechny etapy našeho života asi 
stejně závažné?

Vlastní životopis
Předcházející úvahy obsahovaly spíše jen tříšť rozmanitých 

pozorování, vzpomínek či poznatků z různých fází života, různě 
významných a často i vzájemně nesouvisejících. Potřebujeme však 
vytvořit jeden celek, který by nám pomohl lépe se orientovat 
ve vlastní minulosti, pochopit souvislosti a vedl k lepšímu pocho
pení sebe sama. K tomuto účelu slouží vlastní životopis, buď 
ve formě souvislého vyprávění, nebo jen v heslech či základních 
tezích. Sepsat životopis není snadné a bývá to časově náročné. 
Možná že se nám to nepodaří napoprvé a vlastní životopis bude
me začínat dvakrát i vícekrát. Nevadí, k rekapitulaci vlastního ži
vota bychom se měli občas vracet a nacházet nové náměty 
k zamyšlení.

Co by měl náš životopis obsahovat? Především několik základ
ních kapitol:
* Rodina, z níž pocházíme. Charakteristika rodičů, sourozenců
i dalších členů rodiny, životní styl rodiny, způsob výchovy, vztahy 
mezi členy rodiny, jejich životní cíle i osudy aj.
* Rané dětství, vzpomínky a pocity, které máme v paměti, počíta
je v to i nemoci a jiné trampoty.
* Dětská přátelství a vztahy k jiným dětem, k dospělým z okolí.
* Zážitky z mateřské školy, ze základní školy, vztahy ke spolužákům, 
učitelům, různé příběhy ze školních let, příjemné i nepříjemné, 
vtahy mezi školou a rodinou.
* Skautská minulost -  co jsme v oddíle prožili, získali, co se nám 
nelíbilo.
* Dospívání a problémy spojené s tímto věkem.
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* Zkušenosti z mezilidských vztahů, první lásky -  byť jen plato
nické, hledání partnerů, požadavky na partnerský vztah.
* Závažné prožitky, obtížné situace, úspěchy i omyly.
* Vývoj zájmů, časté činnosti ve škole, doma i ve volném čase.
* Vzpomínky na významné mezníky v životě -  zklamání i radosti.

Životopis lze psát různě, není k tomu jednotný návod. Uvedu 
několik možností, každý si musí najít takovou formu, která mu 
vyhovuje:
* Systematický postup se snahou sledovat tok času.
* Jednotlivé stránky života jako samostatné kapitoly -  např. rodina, 
zdravotní stav, školní zkušenosti, vývoj mezilidských vztahů aj.
* Zaměření pouze na jediný -  snad nejdůležitější -  aspekt života.
* Zaznamenávání jednotlivých střípků vzpomínek. Zprvu zcela 
bez ladu a skladu, dodatečně je třídit, porovnávat a systemizovat.

Ze všeho nej důležitější pro psaní vlastního životopisu je upřím
nost k sobě samému. V něčem se třeba budeme mýlit, zprvu si 
neuvědomíme souvislosti, ale nesmíme sami sebe klamat -  nic 
nevylepšovat, ale také nic nepotlačovat, nepodléhat pocitům viny 
ani sebepřeceňování.

K úvaze:
* Až ukončíme práci na vlastním životopisu, uložíme záznamy 
na několik měsíců do stolu a vrátíme se k nim po jistém časovém 
odstupu. Celý text si pak znovu pročteme, doplníme či opravíme.
* Budeme mít odvahu dát svůj životopis přečíst někomu jinému?
* O svých životech si můžeme povídat takřka donekonečna. Při
tom často zjistíme, že i jiní mají podobné problémy či osudy jako 
my, někdo šije již vyřešil a jeho postup může být po nás inspirací. 
Naopak jiné problémy jsou příznačné jen pro někoho ajiným  bu
dou těžko pochopitelné. Vyprávění o vlastním životě může přispět 
k vzájemnému pochopení a porozumění.

Ještě jednou opakuji: práce na vlastním životopise, úvahy o sobě,
o smyslu svého života o jeho naplňování nikdy nekončí, budou 
nás provázet po celý život.
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Jací jsme dnes
Úvahy o minulosti nejsou samoúčelné, ale jejich cílem je, aby

chom jednak pochopili sebe sama, jednak změnili své chování. 
Často si uvědomujeme, že jednáme nerozumně, dopouštíme se chyb 
a neplníme svá předsevzetí. Víme, co máme dělat, ale přesto ne
dokážeme podle toho postupovat. Uvědomujeme si, že bychom 
se měli učit cizí jazyk každý den, a přece na to zapomínáme. Jiný 
ví, že kouření je  nerozumný, nezdravý zlozvyk, několikrát 
se pokusil s ním skoncovat, ale nedokáže to. Někdy se sami sebe 
ptáme, proč jsme se chovali určitým způsobem, a máme pocit, 
že si nerozumíme. Jindy si uvědomujeme, že se dopouštíme chy
by, a nemůžeme se tomu vyhnout. Jsou jistě i chvíle, kdy víme, 
že postupujeme správně a musíme cosi udělat, i když nás ostatní 
odrazují a uvádějí pádné důvody.

Uvedeme několik námětů pro sebepoznávání. Dají se využívat
i v každodenním ruchu. Je to jeden z předpokladů sebevýchovy, 
kterou je třeba pěstovat také každodenně.

Večerní úvahy
Odedávna se doporučovalo, aby si člověk našel každý den vhod

nou chvíli, kdy se zastaví, zklidní svou mysl a provede malé zpy
tování svého vnitřního života. Máme se zamyslet nad uplynulým 
dnem, vzpomenout si, co se událo, jak jsme v různých situacích 
reagovali, zda se nám dařilo plnit vlastní předsevzetí, zda jsme 
vykonali aspoň jeden dobrý skutek, učinili někomu radost, nedo
tkli se někoho nevhodným slovem či skutkem, něco nepokazili 
atd. Každý den jsou desítky příležitostí k dobrému jednání, 
ale i desítky pokušení. Měli bychom tedy provádět jakousi denní 
bilanci a poznamenat si při ní své zkušenosti na papír. K tomu 
se nejlépe hodí večerní chvíle soustředění. Den se naplnil a my
o něm zpětně uvažujeme.

Ve chvíli večerního soustředění uvažujeme i o budoucím dni. 
Co chceme vyřídit, co udělat, co nepříjemného nás asi čeká, jaká
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rizika, na co se chceme soustředit a co můžeme úplně pominout.
Snad nej důležitější jsou dva požadavky:
Důslednost. Snažme se sledovat sami sebe skutečně každý den. 

Za čas se nám to stane samozřejmostí, zvykneme si na to a stane 
se to součástí našeho denního rytmu. Nevěnujeme-li zamyšlení 
aspoň chvilku každý den, naše pozorování budou náhodná 
a pravděpodobně málo průkazná. Ovšem i to je lepší než nic.

Zaznamenávat vlastní prožitky a poznatky písemně. Všichni 
děláme v životě chyby, jsme nedůslední, neplníme svá předsevze
tí a opakovaně se dopouštíme podobných omylu. Většinou si to 
neuvědomujeme, a teprve opakované záznamy vytvoří plastičtější 
obraz našich všedních dní.

Varujme se pouhého hledání chyb a nedostatků. Všimněme si 
toho, co se nám během dnešního dne podařilo. Je to povzbuzení 
pro budoucnost, ověření vlastních předností a záchytný bod 
pro přiměřené sebeoceňování.

Večerní rozjímání nejlépe ukončíme četbou inspirujícího tex
tu, promyšlením nějakého citátu, pozitivní myšlenkou či vzpomín
kou na někoho, kdo nám je vzorem či koho máme rádi. S kladnou 
myšlenkou se ukládejme ke spánku -  vtiskne se nám do podvědomí 
a v příštím dni bude mít vliv na naše jednání. Stejně užitečné je, 
když si před spánkem zopakujeme, co chceme zítra dělat, na co 
se soustředíme, jaká rizika nás čekají, jak se na ně připravíme 
a jak se asi budeme chovat. Vzpomeňme i na své blízké a známé 
přátele a na dálku jim pošleme pozdravy.

Ranní probuzení
Podobně jako uzavíráme den, měli bychom jej ráno zahájit 

malým vnitřním prožitkem. Mít po ruce citát, s kterým jsme večer 
usínali, na stolku pěkný předmět -  reprodukci, květinu či knihu, 
ve které si zalistujeme, radiopřijímač naladěný na stanici vysílají
cí vážnou hudbu. Chviličku uvažujme, co nás asi čeká, na co 
se chceme soustředit, co vyřídit, čeho se vyvarovat.
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Doba mezi spánkem a jasným bděním (podobně jako doba před 
usínáním) je vhodná k tomu, abychom si vtiskli pěknou myšlenku 
do podvědomí, které v této době bývá citlivé i ovlivnitelné 
v dobrém i ve zlém. Proto bychom se měli po ránu vyvarovat ne
gativních myšlenek a zloby.

Ráno naráží soustředění na mnohé překážky: hlučný budík, pří
lišný spěch, nedostatek času. Je to vše pochopitelné, ale neměli 
bychom podlehnout uspěchanosti, která nás obvykle provází
i v dalším čase. Ranní start může ovlivnit vnitřní život po celý 
den, neměli bychom tuto chvíli podceňovat.

Při všech roverských podnicích bychom měli věnovat pozor
nost rannímu zahájení, nejméně takovou, jako jiným bodům pro
gramu. Výběr vhodných textů ke čtení, dobře znějící hlas předči
tatelův, zvážení, zda text necháme bez komentáře či přidáme 
stručný výklad, to vše je třeba předem rozvážit. Roverská akce by 
neměla ráno začínat neurčitě, musí mít již od probuzení pevný 
myšlenkový řád.

Světlé chvilky v průběhu dne
Tak jako bychom si měli najít chvilku na soustředění večer 

a ráno, v ruchu dne se na malou chvilku zastavme a odtrhněme 
mysl od shonu, ve kterém se pohybujeme. Třeba kolem oběda, 
kdy jsme sami, přecházíme od jedné činnosti ke druhé, čekáme 
na tramvaj, stojíme někde ve frontě apod. Pro toto malé zastavení 
a zklidnění duše mějme v kapse kartičku s pěkným citátem, 
k němuž obrátíme mysl, nebo si vzpomeňme na text, který jsme 
četli večer, či na někoho blízkého, uvědomme si, co příjemného 
nás potkalo -  může to být i nepatrná maličkost -  proberme si 
v duchu, co ještě chceme dnes udělat, vytáhněme rozečtenou knížku 
a podívejme se do ní, ale stačí i pohled na malou reprodukci umě
leckého díla či fotografii. Jistě najdeme i jiné možnosti. Tato krát
ká zastavení nám pomáhají ovládat a ukázňovat myšlení a vnášejí
i do šedivého dne trochu vnitřního jasu.
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Drobné každodenní prožitky
Je velmi prospěšné, dokážeme-li si občas uvědomit, jak naše 

mysl reaguje na drobné nepříjemnosti, kterých denně prožíváme 
celou řadu. Většinou na ně rychle zapomeneme a považujeme je 
za nedůležité. Ráno třeba pospícháme a čekáme na tramvaj, která 
nejede -  všechna ostatní čísla již  projela, jen  naše linka je 
v nedohlednu. Pokusme se v takové chvíli zpřítomnit ve svém 
vědomí vše, co nám projde hlavou. Do podobných situací 
se dostáváme často, ve frontě nás někdo předběhne, u pokladny 
nám špatně spočítají cenu zboží, musíme omluvit své zpoždění 
šéfovi, oběd zanic nestojí atd. Jsou to všechno drobnosti, ale když 
se denně opakují a sčítají, člověka časem zdeptají. Kolik negativ
ních myšlenek nám prochází hlavou, o řidičovi zpožděné tramva
je, o vlastnostech té pokladní, o kuchařovi, který už zase zpackal 
oběd... V mysli se nám usazují černé myšlenky a ovlivňují náš styl 
myšlení, postoje a časem i naše chování v jiných situacích. Jestli
že si zpřítomníme a opakovaně uvědomíme své myšlenkové aso
ciace, pochopíme mnohé o svém stylu myšlení a můžeme usilovat
o nápravu.

Život nejsou jen drobné nepříjemnosti a obtíže. Denně se set
káváme s řadou malých radostí a úspěchů. Někdo se na nás usmě
je, někdo nás pochválí, sami někomu uděláme radost, podaří se nám 
nákup, schůzka se vydaří, přijdou na ni všichni členové kmene 
a je na ní dobrá pohoda. Uvědomujeme si tyto malé životní výhry, 
všimneme si, jak na ně reagujeme a co nám proběhne hlavou? 
Anebo nás přitom napadají myšlenky trochu egocentrické, které 
nám posilují sebevědomí: jsem pašák, daří se mi, lidé mne mají 
rádi? Dokážeme občas připustit, že ledacos může být náhoda, sou
hra okolností a že každý úspěch nemusí být jen výsledkem našeho 
úsilí? A opět máme náměty k přemýšlení...

Co však je důležité: nežít jen v pocitech neúspěchů, složitostí, 
komplikací a omylů. Musíme se umět radovat právě z každoden
ních drobností, dělit se o tyto malé radosti s jinými a také je při-
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právo vat druhým lidem. To je základní zdroj našeho kladného 
postoje k životu a k okolí.

Překonávejme sami sebe
Jedna stará poučka říkala „agere contra“ -  jednat proti sobě, 

proti své lenosti, omylům, náladám i nepohodě. Pokoušejme se co 
nej častěji sami sebe překonávat, dělat i věci nepříjemné, neodklá- 
dejme je na neurčito, přinuťme se k omluvě, i když se nám ne
chce, přiznejme se ke zlému úmyslu, k pomluvě či trapnému ne
porozumění. Převezměme nezajímavý či dokonce odporný úkol,
o který nikdo nestojí a jehož splnění nám nepřinese žádnou slávu.

A opět analyzujme, co si přitom myslíme, jak sami sebe hod
notíme, co vše musíme překonat a jak sami sebe přemlouvat. Co 
nám asi nej častěji překáží při plnění těchto úkolů, jak se s nimi 
vyrovnáváme a co bychom měli sami se sebou činit, abychom je 
zvládali snadněji, ochotněji.

Prožitky v obtížných situacích
V jiné kapitole jsme uvažovali o zátěžových a stresových situ

acích, které provázejí život člověka. Vraťme se k tomu textu, zo
pakujme si jej a uvažujme o tom, které situace jsou pro nás obtíž
né, jak se tyto obtíže projevují a jak je řešíme.
* Pokusme se zachytit v mysli, co nám prochází hlavou ve chvílích, 
kdy se do podobných situací dostáváme.
* Jakých situací se často již předem obáváme?
* Co se děje, když se nám naopak podaří něco neočekávaně vyře
šit nebo když se nám podaří obtížnou situaci dobře zvládnout?
* Jak se s obtížemi obvykle vyrovnáváme, jak náš způsob chování 
vznikl? Prameny většinou objevíme v poměrně raném dětství?

Jací jsme
I tato otázka zazněla již  mnohokrát v předcházejících kapito

lách. Znovu si zopakujme, co víme o svých schopnostech, tempe
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ramentu, charakteru, zájmech, životních rolích i mezilidských vzta
zích. Třeba jsme na některé z těchto otázek odpovídali písemně, 
vraťme se k nim a uvažujme, zda bychom nyní třeba něco neopra
vili či nenapsali jinak. K těmto otázkám se totiž budeme vracet 
stále znovu.

Rozhovory o sobě
Znovu se vracíme k poznatku, že vzájemné rozhovory o sobě,

0 našich vlastnostech, kladech i záporech, omylech i úspěších pa
tří k potřebám roverského věku. Pěstujme je zcela uvědoměle. 
Hovořme o sobě, otvírejme svá nitra s důvěrou i upřímností, ho
vořme bez předsudků, zábran i bez snahy druhé přeceňovat či na
opak ponížit.

Večerní důvěrné rozhovory v přírodě nebo u hořícího ohně, roz
hovory při namáhavém, obtížném putování v horách či na místech, 
odkud je daleký výhled do kraje, ale i ve chvílích společného pro
žitku z uměleckého díla -  to jsou kulisy, které pomáhají otevřít 
naše nitra a rozhovořit se bez zábran o vnitřních a mnohdy
1 utajovaných problémech. Poznáme při nich, že každý má bolavá 
místa, o kterých nerad hovoří a třeba je i zatlačil mimo běžné vě
domí. Jejich odkrývání je nezbytné a často i poučné pro ostatní. 
Kdo pochopí druhého, pochopí lépe sám sebe. A kdo porozumí 
sobě, porozumí snáze i druhým.

Budoucnost aneb možnosti, které čekají
V nadpisu jsem si vypůjčil název knihy esejů, které před 2. svě

tovou válkou napsal profesor českého jazyka Vilém Mathesius.
Leží před námi cesty do nezmapovaného času a prostoru. Kaž

dodenně se rozhodujeme, kam zamíříme. Poučili jsme se z vlastní 
minulosti, víme již trochu, jací jsme, a stojíme před otázkou, jaké 
cesty i okliky nás čekají, většinou nelze automaticky pokračovat 
po prošlapané stezce. Nesmíme upírat zrak jen do minulosti. Vše 
co bylo, je poučením pro další kroky a nové činy. Jinak řečeno,
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musíme hledat program a uvažovat, co budeme potřebovat pro svůj 
život -  tělesný, duševní, sociální i duchovní.

Jsou dva typy lidí. Jedni soudí, že mají svůj osud ve vlastních 
rukách, rozhodují samostatně o vlastních cestách a dokážou sami 
zdolávat životní překážky. Druzí došli k závěru, že sami mnoho 
nedokážou, do jejich životů zasahují různé události, musí se jim 
přizpůsobovat a reagovat spíše na potřeby dne, než postupovat 
podle vlastních plánů. Ti první se aktivně prosazují, řídí svůj člun 
směrem, který považují za žádoucí, a přizpůsobují okolí svým zá
měrům. Bývají cílevědomí, často až tvrdohlaví. Druzí jsou pasiv
ní, přizpůsobiví a nestaví si příliš velké cíle. Mají většinou pocit, 
že jejich život je řízen či manipulován jinými lidmi, vnějšími situ
acemi a jejich loďka je hnána proudy, kterým se nemohou vyhnout. 
Zpravidla reagují pomaluji, bývají nerozhodní, obtížně se vyrovná
vají s různými nesnázemi. Řeší je často příliš pozdě, polovičatě 
a bez potřebné rozhodnosti.

Člověk poznává sám sebe a na základě svých poznatků jedná 
cílevědomě a plánuje vlastní budoucnost. Snaží se ji předvídat, 
kontrolovat a včas předcházet nedobrým událostem, které mohou 
nastat. Životní zkušenosti i očekávané události třídíme a postupně 
si též vytváříme obraz naší osobnosti. Většinou se používá pojem 
osobní konstrukt. Patří do něj protikladné póly, mezi kterými kolí
sáme: Jsem spíše šťastný, či nešťastný, citlivý, či citově plochý, 
vřelý, nebo chladný, přizpůsobivý, či svéhlavý, agresivní, či ustu
pující apod.? Pojetím sebe sama se vzájemně od sebe lišíme. Stej
né události či předměty okolního světa rozdílně vnímáme, posu
zujeme i hodnotíme. Přisuzujeme jim různý význam, jinak na ně 
reagujeme a získáváme tak další odlišné životní zkušenosti.

Tak třeba neúspěch ve hře může být pro někoho zkušeností, 
která se často opakuje a posiluje jeho pocit méněcennosti, pro jiného 
je jen náhodným projevem jisté „smůly“, pro třetího je spojen 
s citově velmi nepříjemným prožitkem jakési ostudy, čtvrtý rea
guje agresivně proti tomu, kdo zvítězil, a pro pátého je prohra sil
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ně motivujícím podnětem k úsilí, aby příště dosáhl lepšího výsled
ku. Každý sám najde řadu dalších reakcí. Z opakovaných zkuše
ností se vytvoří síť osobních konstruktů, kterými vysvětlujeme sebe 
sama, ale také své chování v budoucnosti. Očekáváme, že opět 
prohrajeme, nebo že se nic takového nemůže znovu opakovat. 
Podobné konstrukce přisuzujeme i svým blízkým a dalším oso
bám, které zastávají významné role v našich životech. Každý si 
vytváří svůj vlastní obraz okolního světa -  a podle tohoto obrazu 
jedná a připravuje se na budoucnost.

K úvaze:
Uvažujme o následujících tvrzeních:

* Války vznikají buď proto, že se lidé nestarají o politiku, nebo 
k nim dochází zcela nezávisle na snaze lidí se jim  vyhnout?
* Někdy nechápeme, podle čeho nás učitel ve škole známkuje; 
nesouvisí to s tím, jak jsme se na zkoušky učili.
* Každý průměrný občan může ovlivnit rozhodování obecního 
zastupitelstva, bude-li se o to snažit.
* Svět je řízen malou skupinou lidí, kteří mají moc.
* Nepříjemnosti v životě jsou většinou důsledkem smůly či vněj
ších okolností, které nemůžeme ovlivnit.
* Každý lidský vztah je věcí partnerů a nezávisí na jejich okolí.

Všimněme si, zda v našich úvahách převládá spíše snaha 
po aktivitě, nebo naopak máme dojem, že okolnosti jsou silnější 
než lidé.

Cíle a prostředky
Člověk je pravděpodobně jediná živá bytost na Zemi, která si 

staví vědomě cíle a usiluje o jejich uskutečnění. Každý neustále 
vytváří plány, které odpovídají jeho hodnotám i potřebám. Někdy 
to jsou cíle jasné a krátkodobé, jindy dlouhodobé a často poněkud 
mlhavé. Některé dokážeme snadno a každému sdělit, jiné jsou zcela 
subjektivní, nesvěřujeme se s nimi. Některé nedokážeme jasně 
formulovat. Jestliže někdo řekne, že jeho cílem je spokojenost,
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pak se nutně musíme ptát, co rozumí slovem spokojenost, a z toho 
odvodíme, jak se asi bude chovat.

Poměrně jasně určeným cílem může být např. „být zdráv“ nebo 
„vychovávat děti k přátelství“. Takové cíle lze rozložit na jednotlivé 
kroky a stanovit prostředky, jak je dosahovat. Tak třeba v zájmu 
uchování zdraví musíme změnit životosprávu, pravidelně cvičit, 
přestat kouřit apod. Pokud si nestanovíme dílčí cíle a postupy, 
jak se k nim přibližovat, pak cíl visí kdesi ve vzduchoprázdnu 
a nemůžeme ho dosáhnout.

Prostředky k dosažení cíle mohou být krátkodobé (Ja k  připra
vím program příštího výletu, aby byl ve shodě se záměrem vycho
vávat děti k přátelství“), nebo dlouhodobé („jak budu postupně 
sledovat, zda se výchovné úsilí daří“).

Při rozboru svých záměrů rychle zjistíme, že různé cíle 
a prostředky jsou vzájemně propleteny, navazují na sebe, ale stejně 
tak se mohou i blokovat. Přesto však směřují k určitému cíli. Po
kud si nedokážeme cíle jasně stanovit, pak nedokážeme vyhledat 
rozumné prostředky ani sled potřebných kroků a naše záměry 
se rychle rozplynou v neurčitu. Může nastat situace -  a bývá to vel
mi časté -  že během doby se naše cíle poněkud posunou. Mění se pak 
prostředky i formy činnosti. Není to nic nepřirozeného, pokud 
se ovšem nemění celkové zaměření života či struktura hodnot.

Často se říká, že jasně stanovené záměry jsou základním před
pokladem pro jejich uskutečnění. Snad se zdá tato formulace pří
liš ostrá, aleje naprosto pravdivá. Nemáme-li jasno o výchovných 
záměrech, těžko povedeme děti v dlouhodobé perspektivě. Neví- 
me-li sami, oč usilujeme, pak naše činnost nebude vhodně směro
vaná, budeme tápat a dostávat se do slepých uliček.

Obraz sebe sama v budoucnosti je motivační silou, která po
vzbuzuje a podněcuje. Kdo ví, jaký chce být, jde odhodlaně za svou 
představou, je aktivní a spolehlivý. Má mnohem větší naději 
na dosažení svých cílů. Usilovat o to je jistě jedním z hlavních 
úkolů rovera i roverského kmene.
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Témata k přemýšlení:
* Čeho chceme dosáhnout a na co se těšíme v příštím týdnu, měsí
ci, roce či do pěti let?
* Čeho se ve stejném období obáváme nebo co nám hrozí?
* Jaký je náš nejvyšší cíl, o kterém sice jen sníme, ale přece jen 
bychom ho rádi jednou dosáhli?
* Jak by asi měl vypadat náš život, abychom jednou ve stáří mohli 
říci: „Žili jsme dobře“?

O podobných otázkách lze uvažovat i společně s celým kme
nem -  oč usilujeme, jaké jsou naše společné cíle aj. I na takováto 
témata lze debatovat celé hodiny.

Překážky na cestě
Při cestě do budoucích časových horizontů nestačí jen vytyčit 

si cíle a odvodit z nich prostředky, které budeme užívat. Často 
se nám nedaří, záměry neuskutečňujeme, plány se ztrácejí kdesi 
v mlze a v ruchu všedních dnů. Řešíme drobné úkoly a vzdálené 
cíle se rozplývají. Uvažujeme, co potřebujeme zařídit pro příští 
výlet, co musíme připravit, s kým promluvit, co uložit jednotli
vým družinám, jak vyřídit slevu... To vše je jistě nutné, ale odvede 
nás to od myšlenek na dlouhodobé cíle. Podobně tomu bývá 
i v osobním životě: musíme se připravit na test z matematiky, 
hrozí nám zkouška z dějepisu, musíme běžet do knihovny, na
koupit podle maminčiných pokynů, něco odnést kamarádovi -  
a čas běží. Každý den je vrchovatě naplněný a přitom máme po
cit, že „nestíháme“. Zjistíme, že mnohé věci a úkoly odkládáme 
a dlouhodobé záměry se opět rozplývají. A v rodině? Pro každo
denní starosti si zapomenete mezi sebou promluvit, prožít spo
lečně něco hezkého a velká láska se promění v šeď každoden
nosti.

Co z toho plyne? Kromě cílů a prostředků je třeba uvažovat 
i o překážkách, které se mohou vyskytnout a blokovat či odklánět 
naše úsilí. Některé z nich asi dobře známe, jiné tušíme, další mo

195



hou přijít zcela neočekávaně a překvapit nás uprostřed cesty. Jen 
namátkou na některé upozorním:
* Překážky objektivní: nemoc, změna zdravotního stavu, změna 
školy či zaměstnání, tlak zaměstnání apod.
* Překážky subjektivní, které souvisí s naší osobností: nedůslednost, 
lenost, malá sebedůvěra, pocit bezmoci, podléhání všednosti aj.
* Překážky vyplývající ze vztahů: rozlady v oddíle, v kmeni, cito
vé konflikty, vznik nového citového vztahu, odcizení s kamarády.

Jistě časem každý sám pochopí, kde jsou jeho vlastní slabiny 
a odkud mu hrozí nebezpečí ztrát životních cílů či jistot. Nemělo 
by však zůstat jen u podobného zjištění rizikových faktorů. Otáz
ka by měla znít: Co budu dělat, aby tyto překážky nenastaly, a pokud 
nastanou, jak se s nimi včas a dobře vyrovnat?

Největším nebezpečím asi je podléhání každodenním stereoty
pům -  mluvili jsme o tom již mnohokrát. Velké ideály a vznešené 
cíle se rozplynou, jestliže je nedokážeme převádět do všedního 
života. Čas od času jistě potřebujeme „dobít baterie“, načerpat no
vou inspiraci a posílit či obnovit motivaci. V tom je síla lidského 
setkávání a společných prožitků. Sebesilnější podněty časem vy
hasnou, pokud je nedokážeme žít opravdově a každý den. 

Náměty k přemýšlení:
* Uvažujme o tom, kdy jsme se rozhodli, že cosi změníme ve svém 
životě. Co se nám dařilo, a naopak, co bylo největší překážkou 
a brzdou našeho úsilí?
* Co nám nejvíce překáží při plnění našich cílů -  školních, pra
covních, skautských, ale také v našich vztazích přátelských či mi
lostných? Stanovme si jednu či dvě vlastnosti, které nás brzdí 
při plnění plánů a uvažujme, jak se jich postupně zbavovat a co 
dělat, aby nám nekomplikovaly cestu.

Opět platí, že individuální uvažování musíme doplňovat vý
měnou zkušeností s jinými členy kmene. Nezapomínejme, že úsilí 
skupiny, která míří stejným směrem, je mnohem účinnější 
než snažení izolovaného jedince.
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Závěr
Stručně jsme přehlédli základní vlivy, které působí na utváření 

osobnosti každého z nás. Je to nesmírně složitý proces, ve kterém 
se kříží mnohé vlivy -  tělesné, duševní i duchovní -  s řadou pod
nětů působících v našem prostředí. Každý člověk je samostatnou, 
osobitou jednotkou s jedinečnou strukturou různých rysů, vlast
ností, potřeb, zájmů, hodnot, konfliktů, vztahů i životních cílů. 
Osobnostní struktura však není pevně daná, ale může se v čase 
měnit pod vlivem různých prožitků a zkušeností. Neustále 
se měníme, byť jsou jisté mantinely, které nemůžeme překročit. 
Život je pro rovera neustálá výzva, aby usiloval o sebevýchovu,
o nápravu sebe sama v nejrůznějších oblastech. Nesmíme zůstat 
sami, je třeba hledat společníky na cestě. Roverský kmen dokáže 
spíš než osamělý jedinec přispět k obecné nápravě věcí lidských -  
ta není ani věcí mimořádných osobností, ani ji nelze organizovat 
nějakými dekrety či pravidly. Musí vycházet z malých přátelských 
skupin. To je snad hlavní cíl roverského usilování.

Roveři mají většinou čistší, přímější myšlení než ti starší, a proto 
jsou citlivější, více vystaveni konfliktům.
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CESTA NÁPRAVY -  SEBEVÝCHOVA

Úvod
V předcházející kapitole jsme uvažovali o roverských cestách 

poznání sebe sama, svých názorů, vlastností, rolí i životních cílů. 
To vše byl pouze prostředek ke zdolávání dalšího vrcholu na cestě. 
Sebepoznání je podstatným předpokladem při hledání nápravy, 
ke změně vlastního chování a myšlení i k úsilí o změnu a nápravu 
našeho okolí.

J.A. Komenský již před více než 300 lety napsal velkou, moud
rou knihu, nazvanou Všenáprava. Je to jedna ze sedmi knih, které 
tvoří monumentální dílo „Všeobecná porada o nápravě věcí lid
ských“. Komenský snil o tom, že se moudří lidé z celé Evropy 
budou scházet, vytvoří jakýsi parlament a budou v něm společně 
uvažovat o nezbytných krocích k nápravě světa. Měli to být politi
ci, vědci, kněží, ochotní jeden druhému naslouchat a hledat spo
lečná řešení v míru a ve shodě. Náprava se má týkat všech lidí 
bez ohledu na věk, vzdělání, náboženství i jazyk, a musí k ní být 
používáno všech dostupných prostředků, od škol, knihoven, dí
len, až po nejrůznější zemské, státní i církevní organizace. Ná
pravné snažení musí být všestranné, to jest sledovat všechny roz
měry lidského života.

V 17. století to byl plán neuskutečnitelný, ale bylo důležité, 
že s ním Komenský vystoupil. Potom však nadlouho zapadl. Ru
kopis díla se totiž ztratil, tiskem byly vydány jen jeho zlomky. 
Bylo známo, že Komenský na Všenápravě usilovně pracoval 
po řadu let, ale soudilo se, že nebyla dokončena. A přece téměř 
po 250 letech se rukopis neočekávaně objevil. Trvalo několik de
setiletí, než byl přepsán a vydán v roce 1992 v úplném znění. 
S údivem zjišťujeme, že je to dílo i dnes živé, inspirativní, vůbec 
nezestárlo, neodnesl je  čas a je potřebné právě pro současnost. Nic 
se neztratilo z duchovního úsilí Komenského.

Další úvahy jsou do jisté míry podníceny právě tímto dílem,
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ale i životními zkušenostmi mnoha bývalých rangers a roverů.
Úkol: Pátrej v knihovnách po dílech J.A. Komenského, přede

vším po Všenápravě. Přečti si v ní alespoň jednu kapitolu.
Napiš, co si představuješ pod slovem sebevýchova a jak ji mů

žeme záměrně uskutečňovat.

Náprava jedince
Víme toho o sobě již dost. Něco o rodině, z které pocházíme, 

známe některé své vlastnosti, dokážeme odhadnout své stránky 
silné i slabé a tušíme, jaké jsou naše životní role. Máme plány 
do budoucnosti, a uvažovali jsme o prostředcích, jak je uvádět 
do života. Získali jsme řadu životních zkušeností: ze školy, oddí
lu, letních táborů, mnoha náročných akcí i ze svých vztahů 
k přátelům. Něco se nám zdařilo, často jsme prohráli, ale ještě 
mnohem více událostí a nových zkušeností nás čeká. Chtěli by
chom být dokonalí, žít lépe, pomáhat druhým, být jim  vzorem, 
najít si správnou cestu životem. Tušíme však, že se musíme v něčem 
ještě změnit a stále znovu si ujasňovat vlastní totožnost. Má-li být 
náš život produktivní a cílevědomý, pak se musíme celý život učit, 
ale také usilovat o nápravu sebe sama. Na tomto úkolu je třeba 
pracovat systematicky, a to jak ve dnech svátečních, tak ve dnech 
všedních.

Cest sebevýchovy je celá řada. Opět jen naznačím ty, které po
važuji za nej důležitější a s nimiž mám vlastní zkušenost. Jako 
v minulé kapitole zdůrazňuji: Následující stránky jsou námětem, 
který si musí každý přetvořit k svému obrazu. Hledej také své 
vlastní cesty, třeba jinde a jinak.

Každá z cest, o kterých budeme uvažovat, má své přednosti 
i slabiny.

Cesta racionálního působení na sebe sama.
Sledujeme své vlastní jednání, třeba vždy večer, a uvědomujeme 

si, co se nám přes den dařilo, co nikoliv, zda jsme alespoň zčásti 
plnili svá předsevzetí či zda naše úsilí bylo marné a co je asi blo

199



kovalo. Zjistíme třeba, že stále smýšlíme o některých lidech 
ze svého okolí velmi negativně, podsouváme jim nedobrou moti
vaci, jsme trochu vztahovační a jejich zcela nezáměmé činy či 
slova si vykládáme jako skrytou agresi vůči nám. Jindy si uvědo
míme, že se nám nedaří plnit svá předsevzetí studijní -  denně 
se naučit určitý počet slovíček či frází, systematicky číst zadanou 
literaturu, průběžně studovat apod. Nebo si všimneme, že neustále 
dochází k drobným střetům či dokonce k výrazným srážkám 
v rodině. Nejsou to žádná velká selhání, ale přece jen tušíme, 
že se nám něco nevede a asi bychom s tím měli něco udělat.

V takových chvílích bychom měli racionálně uvažovat o tom, 
co budeme dělat, jak se zachováme, jak sebe sama kontrolovat. 
Musíme začínat stále znovu, usilovat o drobná zlepšení, sledovat 
vlastní pokrok a snažit se o plnění vlastních předsevzetí. Je to ná
ročné, občas potřebujeme trochu ve svém úsilí povolit, ale taková 
přestávka nesmí být příliš dlouhá, jinak odvykneme každodenní 
práci na zdokonalení sebe sama a těžko se k ní budeme vracet.

Ze zkušeností, které získáme při pozorování a hodnocení sebe 
sama, bychom měli vyvodit závěry pro svůj každodenní život. 
Časem se naučíme sami sebe kontrolovat v každém okamžiku 
a regulovat tak vlastní chování.

Racionální cesta sebereformy se hodí především pro ty, u nichž 
je hlavním regulátorem jejich jednání rozum. Dále pro ty, kteří jsou 
důkladní, vytrvalí a dokážou si pravidelně nacházet chvilky 
k zamyšlení. Nesmíme se nechat odradit tím, že některé formy na
šeho jednání se opakují a jen obtížně se jich zbavujeme. Je to po
chopitelné. Po řadu let žijeme určitým stereotypem, myslíme 
v zaběhaných kolejích. Nelze očekávat, že bez výrazného vnějšího 
impulsu či bez systematického snažení se rychle a podstatně změní
me. Netrpělivost a přílišná uspěchanost jsou silným protivníkem, 
kterého musíme přemáhat. Je to v podstatě totéž, jako kdybychom 
chtěli, aby oddíl plný nováčků se rychle změnil ve vzorný tým se
hraných skautů. I zde je třeba dlouhé, trpělivé, každodenní práce.
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K úvaze:
*Přemýšlejme o tom, kterých vlastností se chceme co nejdříve 
zbavit, a naopak, které chceme posilovat (nesmíme chtít zvlád
nout vše najednou!).
* Dokážeme alespoň měsíc zaznamenávat (třeba jen heslovitě) 
průběh každého dne, své chování a také své myšlení?
* Hledejme nejčastější nedůslednosti ve svém jednání a rozhodně
me se, jak budeme usilovat o jejich překonávání.
* Zkoušejme analyzovat své myšlenky i vnitřní stavy, když jedná
me s někým, kdo nás v minulosti zklamal či poškodil. Dokážeme 
být k němu objektivní a zapomenout na minulý konflikt?
* Dokážeme jednat bez zábran s někým, s kým jsme se v minulosti 
rozešli -  třeba s dívkou nebo chlapcem, s kterými jsme chodili? 
Co nám brání v přirozeném jednání?

Podobných úkolů si jistě dokážeme stanovit víc. Hlavně by
chom je však měli řešit!

Sociální učení
Je to zcela jiný způsob postupné přeměny jedince. Sociálním 

učením rozumíme takové změny v jednání člověka, k nimiž do
chází vlivem jiných lidí. Není rozhodující, zdaje to vliv náhodný, 
nezáměmý, nebo promyšlený (jak by to mělo být při výchově). 
Všichni jsme někoho napodobovali, učili se od něho, přejímali 
cosi z jeho jednání, zvyků, postojů, nápadů, ale i třeba jeho způ
sob oblékání, vyjadřování či gestikulace. Neplatí to jen o minulosti, 
ale i o přítomnosti, a nebývá to ani zdaleka jen jedna osoba, od které 
se něčemu přiučujeme.

Z hlediska vývoje dětí to je základní mechanismus učení. Již 
malé dítě napodobuje matku, osvojuje si její řeč -  nadarmo se neříká 
, jazyk mateřský“. Později napodobuje otce, starší sourozence, pak 
učitele, některé vrstevníky, pohádkové postavy, hrdiny ze seriálů, 
někdy i zvířátka. Bez sociálního učení bychom nemohli existovat. 
Vzpomeňme si, jak často jsme slyšeli „Dívej se pozorně a pak to
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dělej jako já “ . Nebo „Nedělej to jako Pepíček!“ Je to vlastně po
kyn, co a jak máme dělat.

Sociální učení má řadu forem. Často se naučíme (okoukáme) 
vnější formy chování. Na rodinných fotografiích třeba zjistíme, 
že používáme stejná gesta jako naše matka, nebo si všimneme, 
že stáváme stejně nakročeni či se stejně založenýma rukama jako 
náš otec. Přejmeme mnoho úsloví, zvyků (i zlozvyků). Dcera čas
to vaří stejně jako matka a syn kopíruje otce při údržbě auta apod.

Někdy přejímáme i určité myšlenkové tradice a postoje, i když 
si to neuvědomujeme a máme zato, že uvažujeme úplně jinak. 
Rozeberem e-li však důkladně své názory, najdeme kořeny, 
z kterých vyrůstaly -  a teprve pak máme šanci, že je opravdu mů
žeme měnit. Vzpomeňme si, kolikrát nám proběhla hlavou myš
lenka „Co by tomu asi řekla maminka?“ nebo „Co by teď asi děla
la táta?“ Odtud pak už bývá jen krok ke změně vlastního jednání 
či alespoň k pochopení, že jsme udělali chybu.

Nápodoba tvoří valnou většinu našeho chování. Sledujeme, 
jak se chová hrdina filmu, jak hraje fotbal známý útočník, jak se učí 
matematiku soused v lavici, jak se obléká dívka v sousedství, jak si 
asi organizuje práci vůdce kmene. Mnohdy se snažíme vědomě 
zjistit, jak něco dělá úspěšný jedinec či ten, kdo nám imponuje. 
Rozhlížím e se kolem sebe, hledám e zkušenosti druhých -  
ale pozor! -  také sami jsme jinými napodobováni. Je to složité 
předivo vazeb a vzájemného ovlivňování, které si uvědomujeme 
jen z menší části.

Zvláštním případem sociálního učení je nápodoba vzorů. Vzpo
meňme si, jak jsme chtěli napodobovat hrdiny z filmů, televize 
nebo knih, svého rádce, vůdce, oblíbeného učitele, kamaráda. Často 
vědomě: chceme se někomu podobat -  a víme, komu. Třeba vněj
ším projevem, oblečením. Mnohem důležitější je však snaha na
podobit kladné vlastnosti vzorů: statečnost, obětavost, laskavost 
atd. Na tomto principu je založen úspěch některých knih (vzpo
meňme si na Hochy od Bobří řeky nebo Rychlé šípy!), ale i dobro
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družné literatury. Bohužel se projevuje i negativní vliv filmů agre
sivních, jejichž hrdinové jsou násilníci, zabijáci, a sociální učení 
je pak zaměřeno špatným směrem.

Pro rovera je důležité hledání vzorů pozitivních, které jsou čas
to ovšem jen těžko napodobitelné v plném rozsahu. Jen namátkou 
uvedu Mahátmá Gándhího, Alberta Schweitzera, Matku Terezu, 
velké umělce, vědce i světce z minulých dob. Asi každý rover má 
nějaký ideální vzor -  i když třeba tajný. Jsou to symboly ideálů, 
k nimž směřujeme, které na nás mají vliv, regulují naše jednání, 
rozhodování, vzdělávání a hlavně mravní úroveň.

Aťjiž jsou naše vzory jasně definované, nebo jen nejasně tušené, 
motivují nás, abychom se snažili změnit sebe a být lepší. Jinak by to 
byla jen neplodná hra naší fantazie. Nejvíce jsme převzali v dětství 
od svých rodičů a později od řady osob, které nás zaujaly. 
A nezapomeňme, že i my můžeme být vzorem jiným, máme na ně 
vliv -  a v tom je roverova odpovědnost! Síla roverského kmene 
a každé dobře fungující skupiny je právě ve vzájemném vlivu, po
vzbuzování ke změně a podporování společného nápravného úsilí.

Je tu však jedno riziko, které už asi také známe. Nápodoba 
se někdy stane okovem, který nás omezuje. Napodobujeme-li ně
koho nekriticky, vystavujeme se nebezpečí, že budeme útočit na ty, 
kteří náš idol nectí či neuznávají. To je vina netolerance, která je 
velkým zlem i překážkou v lidských vztazích.

Shrňme úvahu o sociálním učení: V každodenním životě zís
káváme zkušenosti při setkávání s lidmi. Sami se při tom pod jejich 
vlivem měníme, i když si to většinou neuvědomujeme. Zároveň 
však i my sami působíme na okolí a jiní napodobují nás. V tom je 
naše velká zodpovědnost -  často netušíme, čím můžeme působit 
na své přátele nebo děti v oddíle, v dobrém i ve zlém.

K úvaze:
* V jedné z předcházejících kapitol jsme přemýšleli o našich vzo
rech a o významných postavách našeho života. Vrať se k té stati 
a znovu o nich uvažuj z hlediska sociálního učení.
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* Rozpomeňme se večer na průběh dne a uvažujeme, zda nás ně
kdo zaujal tak, že bychom se chtěli chovat jako on. Kdo to byl, 
při jaké příležitosti a co jsme při tom prožívali?
* Připomeňme si několik postav ze své minulosti a uvažujme, co 
jsme od nich získali, jaký vliv na nás měly, v čem je asi napodobu
jeme a v čem se od nich lišíme.
* Uvažujme i o tom, zda jsme svým jednáním zapůsobili na někoho 
tak, aby změnil své názory, postoje apod.
* Zamyslete se v kmeni nad tím, zda mezi vámi navzájem působí 
sociální učení, co jeden od druhého získáváte a co vás naopak spí
še odděluje.

Učení a životní zkušenost
Neměníme se jen pod vlivem lidí, s kterými se setkáváme. 

Všechny životní zkušenosti se v nás ukládají, i když valnou větši
nu z nich zdánlivě zcela zapomeneme. Je to obecný jev, kterému 
se v psychologii říká učení. S tímto slovem si většinou asi spoju
jeme školu. Učení jako cosi, co je nám uloženo, co musíme zvlád
nout, osvojit si a přijmout za své. Pojem učení je však mnohem 
širší a vztahuje se na veškeré dění, do kterého jsme zapojeni, ať 
již  z vlastní vůle, nebo třeba i proti ní.

Učení můžeme rozdělit na dvě velké třídy: záměrné a bezděčné. 
Většinou si uvědomujeme pouze učení záměrné. Chceme se něco 
naučit: cizí jazyk, sportovní dovednost, rozdělávání ohně třením 
dřev, vést debatu v kmeni, chemické značky na zkoušku apod. 
Během života musíme zvládnout nesmírně rozsáhlou látku. Vyty
čujeme si jisté cíle a pro jejich dosažení se musíme mnohému na
učit. A právě tím se neustále měníme. Jestliže si stanovíme přimě
řené množství toho, co se chceme naučit, jestliže dokážeme sami 
sebe motivovat, přimějeme se k pravidelnému učení a cvičení, 
vytváříme si velkou šanci, že se změníme a přiblížíme se k svému 
ideálu. Nejde však jen o učení praktickým dovednostem či teore
tickým znalostem. Učíme se přetvářet své vlastnosti, učíme
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se rozhodnosti, zdvořilosti, všímavosti k potřebám druhých, ote
vřenému jednání, obhajobě vlastních názorů apod. I mravnímu 
jednání se musíme učit, stejně tak jako jednání ve prospěch dru
hých.

Každé učení předpokládá:
* Vytyčit si jasný, ale i reálný cíl, co se chceme naučit.
* Zvážit prostředky, jaké budeme užívat.
* Zajistit sebekontrolu a sledovat, zda se nám daří přibližovat 
se k cíli.

Není přitom rozhodující, zda se chceme naučit programování 
počítače, naslouchat hlasu druhých či zvyšovat vlastní citlivost 
pro starosti svých blízkých. Základní principy postupu jsou platné 
obecně, pouze je třeba hledat metodu, jak je v konkrétní situaci 
uplatňovat.

Druhým typem je bezděčné či nezáměmé učení. Zde bývá situ
ace složitější. Neustále se totiž něčemu učíme, třeba jen tím, 
že se kolem sebe rozhlížíme, sledujeme v televizi divadelní hru, 
mluvíme s neznámými lidmi, posloucháme přednášku či pozoru
jeme přírodu. Vše, co prožijeme, na nás působí, i když valnou část 
z toho si vůbec neuvědomujeme. Je to velká síla, ale i velké riziko 
při vývoji duševního života člověkova. Můžeme být dokonce ovliv
ňováni i proti své vůli. Reklama nám vnucuje chování, které nám 
není vlastní, agresivní pořady do nás vtiskují pocit, že násilí je 
cosi samozřejmého a v životě běžného, negativní zprávy v denním 
tisku vyvolávají pocit, že kolem nás jsou jen samé omyly, podvo
dy a jiné nepravosti atd. Bývá to velmi sugestivní, snadno těmto 
dojmům podlehneme a mají vliv na naše jednání.

Právě proto je třeba regulovat i naše bezděčné učení -  třebaže 
se tato formulace snad zdá protimluvem (něco jako „černé modři - 
dlo“). Vyhýbat se tomu, co by nás mohlo zavádět, být kritičtí 
k neověřeným zprávám, vyhledávat naopak informace pozitivní, 
debatovat o tom, co se daří, co je prospěšné a mravné. Časem 
se dokážeme alespoň částečně oprostit od řady negativních jevů,
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které na nás působí. Není to snadné, nebude -  a snad ani nemůže 
to být -  úplné, ale přesto musíme usilovat o hledání slunečné stra
ny života a tím do jisté míry regulovat celkový směr našeho bez
děčného učení.

K úvaze:
* Nejprve uvažujme o tom, jak se sami učíme a zda se dokážeme 
k učení motivovat. Čili co se učíme snáze (jazyky, matematiku, mo
torické dovednosti apod.), jak se učíme nejlépe (po delší dobu, či 
v kratších intervalech, ráno, nebo večer, s pravidelným opakováním, 
či bez něj, nazpaměť, nebo spíše v logických souvislostech aj.).
* Podrobně rozeberme, jak jsme se v poslední době něco záměrně 
učili a zda na nás měly výsledky učení vliv nebo změnily naše 
chování. Proč asi?
* Nejhůře se uvažuje o bezděčném učení. Postup by měl být po
dobný, jako jsme již uvedli. Uvažujme večer o uplynulém dni 
a přemýšlejme, zda se odehrálo něco, co na nás zapůsobilo. Tako
vých vlivů je mnoho, i když na první pohled nebývají zřejmé. Ča
sem asi objevíme, že se něco opakuje -  třeba si všímáme jednoho 
pána, který ráno jezdí stejnou tramvají a vždy si něco čte. Třeba 
jsme ho v tom i napodobili. Nepodlehli jsme v poslední době ně
jaké reklamě? Čím to asi bylo. Nezapůsobila na nás náhodná věta, 
kterou pronesl někdo na schůzce kmene, aniž by tím něco záměr
ně sledoval? Nezaujalo nás cosi v novinách? Atd.

Náhlé „procitnutí“
Zcela jiný charakter má náprava vyvolána velkým silným zá

žitkem či obrazně řečeno „procitnutím z temnoty“. Jsou to vzácné 
chvíle a vyskytnou se jen několikrát za život, možná jen jednou, 
a mnozí lidé je třeba nezažijí vůbec nebo nepostřehnou jejich pří
tomnost. Jsou to chvíle neočekávaného poznání, které osvítí lid
skou mysl a výrazně změní myšlení jedince a mnohdy i celý jeho 
systém hodnot.

Kdy se objeví takové chvíle silných a inspirativních prožitků?
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Nebývá to jednoznačně určeno a různí lidé podobné zážitky popi
sují různě. Nejčastěji uvádějí následující formy:

Náhlé pochopení otázek či problémů, s kterými člověk dlouho 
zápolil a nedokázal je řešit. Jako by přeskočila jiskra, objeví se nový 
pohled, nové řešení a pocit, že vše je jasné, zřejmé. Takové chvíle 
nepřicházejí samy o sobě, ale musí být připravovány dlouhým pře
mýšlením, vytrvalým hledáním řešení. Nejsme ho schopni nalézt, 
ač o ně již dlouho usilujeme nebo máme pocit, že naše řešení není 
správné. Teprve připravená mysl je schopna náhle procitnout 
a pochopit cosi z toho, oč se dlouho snažíme. Proto neodkládejme 
ani zdánlivě neproniknutelné záhady a nevzdávejme se hledání, 
i když řešení se nám zdá vzdálené či vůbec nedosažitelné. Chvíle 
osvícení může přijít neočekávaně a budeme-li připraveni, pak nás 
nemine.

Vrcholné zážitky umělecké
Prožití velkého uměleckého díla -  hudebního, básnického, dra

matického či výtvarného -  nám někdy ukáže cestu, kterou hledá
me. Pochopíme třeba velikost lidského údělu, který i z tragického 
životního osudu vytvoří hluboké dílo lásky či poznání, a také si 
uvědomíme, že i naše zdánlivě neřešitelné životní problémy jsou 
zvládnutelné a zdaleka ne tak obtížné, jak se zdají. Hledání vrcho
lů lidské kultury není jen věcí racionálního poznání, ale připravuje 
naši mysl tak, aby jednou mohla prožít velkou, požehnanou chvíli 
osvícení při zážitku z velkého umění.

Silné dojmy z přírody
Připomeňme si nejrůznější přírodní scenérie, které nás zaujaly 

a třeba také inspirovaly k vlastnímu přemýšlení. Noční nebe, sví
tání na horách, mlžný podzimní opar ve starém lese, kaskády ma
lého potůčku, rozkvetlá louka, tiše, hustě padající sníh, nekoneč
nost mořské hladiny i věčný příboj vln -  to vše může člověka 
povznést, navodit jiné emoční rozpoložení, přinést mysli novou
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zkušenost. I na tyto silné prožitky jsme připraveni právě proto, 
že jsme se naučili žít v přírodě.

Mezní životní události
Ve chvílích, kdy je ohrožen život náš či někoho blízkého, se někdy 

změní náš pohled na svět i na základní životní hodnoty. Prožijeme 
nemoc, překonáme následky vážného úrazu, vyvázneme z nebezpečí, 
jsme svědkem umírání člověka, který je nám blízký, náhlá smrt za
sáhne do rodiny či do partnerského vztahu. Tyto situace nutně vyvo
lávají úvahy o tom, co je v životě opravdu důležité, a co je jen zdán
livě závažné. Změní se náš způsob myšlení a často i životní styl 
právě tím, že objevíme nový, netušený pohled.

Setkání a silný vztah
Setkání s duchovním učitelem nebo s životním druhem, ale také 

někdy jen krátkodobé či zcela náhodné setkání s někým, kdo nám 
ukáže novou cestu životem, jiné hodnoty a jiné myšlenky, může 
být silným podnětem ke změně životního stylu. Prožitá láska ne
zůstane jen u slov či u náhle vzplanuvších emocí, ale projeví 
se i v každodenním životě. Objevíme nové hodnoty, žijeme 
pro druhého a pochopíme, že náš egocentrismus, zaměření pře
vážně na sebe, je  cosi ne-lidského.

Prožitek vnitřního poznání
Filozofického, náboženského až mystického. Pro některé mla

dé lidi je chvíle setkání spojena s prožitkem duchovním. Náhlé 
poznání, že svět pozemský je dočasný, že existují vyšší síly, těžko 
vysvětlitelné slovy, prožití sounáležitosti se vším živým a další 
silné prožitky vedou ke změně pohledu na svět, na sebe i na vlastní 
úděl.

Mnohé z těchto náhlých změn v zaměření člověka byly popsá
ny v literatuře a hodně lidí prošlo podobnými zkušenostmi. Tako
vou velkou vnitřní zkušenost lze jen těžko slovy zachytit a sdělit
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své prožitky s ní spojené. Slova jsou většinou příliš chudá. Proto 
je také vnitřní zkušenost většinou závazná pro jedince a nemůže 
být pravidlem nebo normou pro ostatní. Pro nápravu individuální 
cesty jsou však prožitky náhlého osvícení motivující a závazné.

Měli bychom vědět, že tyto silné prožitky jsou skutečností, 
a zajímat se o cestu osvícení zprvu alespoň teoreticky -  bylo o tom 
napsáno hodně knih. Tím se připravujeme na podobnou příleži
tost, která může nastat ve chvílích neočekávaných a nepřipraveného 
člověka pak mine.
* Ptáme se na zkušenosti lidí, o kterých předpokládáme, že mohli 
prožít životní osvícení (mohou to být duchovní, lidé, kteří prožili 
smrtelné ohrožení, žijící osaměle v přírodě, umělci aj.).

Náprava věcí oddílových
Cesta sebereformy není jen cestou jedince, byť individuální 

náprava je každému roverovi asi nejbližší. Jde však i o nápravu 
větších celků, a to jak po stránce obsahové, tak i metodické.

Jistě nelze hovořit o nápravě roverského kmene, který vzniká 
a hledá své vlastní cesty. Budeme tedy uvažovat obecněji o jaké
koliv malé skupině osob, které se znají, spolupracují a společně 
usilují o dosažení určitých cílů. Každá skupina má vlastní dyna
miku. Někdy se práce daří a všichni jsou spokojeni. Přijdou i chvíle, 
kdy se nic nevede, program se mechanicky opakuje nebo dochází 
k oslabení vzájem ných vztahů. M ezi těm ito dvěm a body 
se pohybuje skutečná činnost. Kolísání není samo o sobě neštěs
tím. Platí to obecně, žádný lidský vztah nemůže být stále stejný, 
naše individuální nálady kolísají v určitých „mantinelech“ a pokud 
z nich nevybočí, nic závažného se neděje. To platí i o malých sku
pinách.

Co však je třeba dělat, jestliže se nám zdá, že činnost upadá, 
ztrácíme cíl a vše se poněkud rozklížilo? Není dobře čekat, až dojde 
ke krizi, musíme včas zasáhnout. Nejprve je třeba si ujasnit, zda 
naše pocity sdílejí ostatní nebo alespoň podstatná část skupiny.
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Prvním krokem je tedy společný rozhovor o tom, jak naši činnost 
vidíme. Není nutné, aby se všichni úplně shodli, ale je třeba spo
lečně uvážit, zda se má na činnosti něco měnit.

Jestliže se na takové potřebě kmen shodne, pak by měl uvažo
vat o příčinách nesnází. Mohou mít různé zdroje: oslabení vzá
jemných vztahů uvnitř skupiny, vznik podskupin, které se určitým 
způsobem vydělují, nedostatek programu či program málo zají
mavý, několik nezdařených podniků, neshody s vedoucím kmene, 
důvody organizační nebo osobní -  někdo se připravuje k maturitě, 
jiný po změně školy dojíždí a má méně času atp. Jistě se najdou 
i jiné důvody a nej častěji to bývá kombinace různých nesnází. Plyne 
z toho další úvaha: co je nutné změnit, o čem společně uvažovat 
a jak vzniklou situaci řešit. Neexistuje jediný návod postupu, ře
šení musíme hledat vždy sami. Máme-li se rádi, jestliže si rozumí
me a Jsm e  na jedné lodi“, pak se řešení najde. Neplatí-li tento 
předpoklad, musíme se vrátit ke vzájemným vztahům a obnovit 
přátelský kruh. Ať již se hledá jakékoliv řešení, mějme na paměti 
jedno staré arabské přísloví: „Chceš-li, aby někdo jedl z tvého ta
líře, necpi mu jídlo do krku pohrabáčem.“

Ptejme se, zda se nerozcházíme v základních vztazích, myšlení, 
postojích, jednání či ve vzájemné důvěře. Věnujme jeden večer či 
ještě lépe jednu noční vigilii rozhovoru o tom, co nás rozděluje,v čem 
si nerozumíme -  ať již v celé skupině, anebo mezi jednotlivci. Ne
jde o to někoho „potřít“, ale o vyjasnění vztahů, hledání řešení, po
sílení vzájemné důvěry. Když se ukáže, že si máme vzájemně co 
říci, že i přes různá nepochopení a neshody stojíme při sobě, je vy
hráno. Program se pak mění mnohem snadněji. Horší to je, když 
se ukáže, že se lidské vztahy výrazně porušily.

Pak je opět několik možností. Po vyjasnění skutečného stavu 
hledáme řešení, i za cenu vzájemných ústupků. Nebo se dohod
neme, že i když máme navzájem různé výhrady, které nedokáže
me zatím řešit, dokážeme se nad ně povznést v zájmu „dobré věci“, 
tj. fungování oddílu či kmene. Nebo dojdeme k závěru, že dnes
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nedokážeme vše mezi sebou vyřešit, budeme dále pokračovat 
v činnosti, problémy dále promýšlet a vrátíme se k nim po určité 
době, za měsíc, v létě při putování apod. Nebo se pokusíme 
do našich problémů zasvětit někoho staršího, zkušenějšího, komu 
důvěřujeme, a vyslechneme jeho radu. Jsou jistě i jiné cesty 
k nápravě.

Ještě jednu radu: I když se zdá, že rozpory jsou závažné, neroz- 
cházejme se. Velmi snadno se udělá ukvapený závěr, často velmi 
emoční a negativně zabarvený. Uzavře se tím cesta zpět, i když 
časem zjistíme, že jsme se mýlili. Mnohé rozpory se totiž časem 
obrousí a rozplynou.

Řekněme však, že potíže skupiny vznikají z nedostatku pro
gramu. Všichni jsme motivovaní, ale nedokážeme najít takovou 
náplň činnosti, která by všechny zaujala. Jde tedy o nápravu pro
gramu.

Celá tato příručka je hledáním programu pro rovery. Některé 
kmeny budou tápat, než si vytvoří vlastní náplň činnosti.

Nikdy se asi nepodaří sestavit program tak, aby každý jeho bod 
zajímal všechny členy. Dnes se zabýváme něčím, co zajímá mne, 
zítra to bude zajímavější pro někoho jiného. S tím počítejme -  je 
to zcela zákonité.

Roverský program se nesmí nikdy příliš opakovat, je  třeba ne
ustále hledat nové cesty, ať již vlastními silami, nebo s pomocí 
odborníků.

Na přípravě činnosti se všichni mají aktivně podílet a jejich 
hlas má být slyšen.

Snad nejdůležitější zásada: Mějme na mysli cíl, který jsme si 
vytyčili. Může být různě formulován, ale musí být jasný. Čas 
od času se ptejme, zda jej plníme. Občas se také zamysleme nad tím, 
zda původně vytyčený cíl byl vhodně formulován a neměli by
chom jej upravit. Není to znakem roztěkanosti či slabosti, ale naopak 
síly: Pochopíme-li, že zvolená cesta není optimální, pak ji musí
me pozměnit.
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I když skupina dobře funguje, má lákavý program a vše se daří, 
nesmíme podléhat pocitům uspokojení. I dobře hořící oheň je tře
ba udržovat a ošetřovat. Při celkové spokojenosti (a je vůbec tako
vý stav možný?) bychom měli čas od času společně uvažovat, 
jak budeme pokračovat, co připravíme a o co budeme dále usilo
vat. Platí tu zásada, kterou zná dobře každý lékař: lépe gram pre
vence než deset dekagramů léčení. Lépe včas předcházet možným 
nesnázím, než dodatečně řešit velké problémy. Jestliže občas něco 
zaskřípe v programu či ve vztazích skupiny, není to nic mimořád
ného, ale musíme včas vznikající konflikty řešit, pocity nespoko
jenosti odstraňovat. Náprava malých potíží je mnohem snazší 
než řešení velkých komplikací.

Ještě jedna věc může vyvolávat rozpory: Tradice a proti ní hle
dání nových cest. Je to rozpor do jisté míry umělý, ale přesto se často 
objevuje. Někteří lidé mají tendenci lpět na získaných zkušenos
tech, opakovat osvědčené činnosti a nepouštět se do experimentů. 
Jiní se naopak brání jakémukoliv opakování, hledají nové cesty 
a nekriticky se chytají každé nové módy. Jeden ani druhý postup 
nebývá úspěšný. Je třeba vytvářet vlastní tradici, ale přitom hledat 
nové cesty a prostředky, které odpovídají proměnlivé skutečnosti. 
Platí to o jednotlivých kmenech, roverském hnutí i celém skautin- 
gu. I o velkých sociálních útvarech. Každý stát má své tradice, 
ale musí se přizpůsobovat m yšlenkovém u, organizačnímu 
a hospodářskému vývoji.

Proto při nápravě vlastního kmene musíme věnovat pozornost 
každodenní činnosti, nesmíme podléhat uspokojení ani se bát ex
perimentů. A je třeba záměrně pěstovat dobré vzájemné vztahy.

K úvaze:
* Vraťme se do minulosti a vzpomeňme si, jak  docházelo 
k rozporům či k úplnému rozpadu různých skupin, ve kterých jsme 
byli, třeba v dětské partě, sportovním družstvu, školní třídě či 
ve skautském oddíle. Co bylo asi příčinou? Kde se stala chyba? 
Pokoušeli jsme se situaci zvládnout? Co se osvědčilo a co nikoli?
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Závěrečná úvaha o nápravě věcí lidských
Mohli bychom uvažovat o nápravě škol, obcí, různých organiza

cí, ministerstev i státního zřízení. Není to ale naším cílem, a také je 
k tomu třeba větší odbornosti, než může mít roverský kmen. Přesto 
však je důležité, aby se roveři zajímali o věci veřejné. Jednou bude 
naší povinností pracovat nejen pro sebe a pro vlastní rodinu, 
ale i pro větší celky. Zmiňovali jsme se o tom již v kapitole o službě. 
Ocitneme se na křižovatce cest a budeme mít tři možnosti:

1. O věci veřejné se nestarat, zaměřit se jen na sebe sama, rodi
nu či oddíl. Je to někdy lákavé, ale dlouhodobý životní program 
by to pro rovery být neměl. Nemůžeme žít uzavřeni za hradby své
ho já, musíme se stýkat se světem, komunikovat s ním, sloužit 
a překračovat vlastní zájmy.

2. Zvolit cestu veřejného pracovníka, politika, finančníka, měst
ského zastupitele, manažera. Ponoříme se do světa velké organi
zace či politiky a budeme usilovat o nápravu státní nebo místní 
správy či nestátních organizací. Jsou to úkoly náročné a je třeba, 
aby se jim věnovali lidé vzdělaní, mravní, odpovědní. Bohužel jen 
málokdy v historii se zdařilo, aby takoví lidé skutečně vládli -  
a pokud se k vládě dostanou, aby nepodlehli pokušení moci 
a dokázali své zásady prosazovat a uskutečňovat i v podmínkách 
tvrdé konkurence, bezohledných střetů a nutných kompromisů. Je 
to cesta riziková, ale pokud se po ní vydají lidé moudří, odolní 
a věrní svým ideálům, je to velmi potřebné a záslužné. Z dějin je 
však známo mnoho případů, kdy lidé plní ideálů podlehli ďábel
skému pokušení moci a slávy a postupně začali prosazovat vzne
šené ideály prostředky nepřiměřenými, násilnými, a tím své dílo 
znehodnotili.

3. Vydat se na cestu drobné, systematické práce ve prospěch 
nejbližšího okolí, skautského oddílu, střediska, obce. Na první 
pohled se to může zdát jako příliš malý cíl. Ve skutečnosti však 
právě to je jedna z nejlepších cest k uskutečňování humanitních 
ideálů. Pomáhat všude, kde můžeme, prostředky, které máme
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k dispozici. Napravovat drobné omyly a nedostatky, prospívat po
třebným, obrušovat nejhrubší hrany života a lidských vztahů. Je to 
cesta výchovy, ať již malé skupiny, nebo velkého celku. Je to cesta 
pomoci slabým, bezradným či bezmocným. Je to cesta lidského 
úsměvu, podané ruky, sociální opory a zájmu o okolí. Je to cesta 
dobrého skutku a služby, dobře schůdná pro většinu roverů.

Roveři touží pomáhat, jsou schopni obětovat mnoho pro dobro 
světa i svého okolí, odměnou je  jim uznání, dík.
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CESTY SEBEVZDĚLÁVÁNÍ

Co je vzdělanost
Začněme citáty:
„Snáze se dá odpovědět, co všeobecné vzdělání je, než jak šije 

osvojit. To je hlavní otázka; vůbec při práci běží o metodu. Běží-li
o metodu specialistovi, ještě více o ní běží při vzdělávání všeo
becném. Zde si člověk ne-metodou může mnohem více škoditi. 
Především je třeba práce klasifikovat a pak je organizovat...“

„Co tedy všeobecné vzdělání je? Není sumou vědomostí, sice 
by konversační slovník byl nejlepším prostředkem vzdělávacím. 
Lidé s takovým encyklopedickým vzděláním nám neimponují. 
Všeobecné vzdělání není sumou vědomostí, protože vědění je  or
ganismus, něco živého. To jsme my, kteří myslíme, pracujeme, 
a všeobecné vzdělání -  to je celý člověk, po případě celá daná 
společnost. Proto jde o vědění organisované, spojené jedno 
s druhým...“

„Nechceme však všeobecného vzdělání bez odbomictví. Kaž
dý všeobecný vzdělanec má vedle toho být odborníkem; tím nabý
vá přesnosti. Tou měrou, kterou je zároveň specialistou, vyhýbá se 
diletantismu..“

„Právě dnes je velké nebezpečí státi se polovzdělancem -  dile
tantem. Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní; 
má špatný vliv na charakter...“

„Všeobecné vzdělání se chrání nejen speciálním vzděláním před 
diletantismem, ale i tím, že se prohlubuje filozoficky. Dělím vzdě
lání na speciální, všeobecné a filozofické...“

(Všechny citáty jsou z díla T.G.Masaryka: Jak pracovat.)
A zde je první úkol: Sežeň si Masarykovu studii Jak pracovat, 

nedávno vyšla znovu. Je to kniha, která byla napsána již před 100 
lety, ledaco se ti bude třeba zdát trochu zastaralé v dnešním věku 
počítačů, ale přesto je stále živá a potřebná. Ať šiji přečtou v kmeni 
všichni starší roveři, nebo aspoň jeden z vás, který pak připraví

215



pro ostatní stručný obsah s výkladem. Bude to i praktický výcvik, 
jak číst a o čteném povědět jiným.

O formách sebevzdělávání vyšlo v minulosti víc knížek, upo
zorňujeme i na Cesty sebevzdělávání J. Macka. Ale po té už musí
te pátrat ve starých knihovních fondech. Hledejte i jiné prameny.

Na cestě za vzděláním se rover musí vyhnout dvojímu riziku:
a) že se z něho stane tzv. fachidiot -  člověk, který má sice hlu

boké znalosti v jednom oboru, ale chybí mu rozhled, o nic jiného 
se nezajímá. Nevidí za hranice svých poznatků a nepochopí širší 
souvislosti přírodních i sociálních jevů;

b) že se stane zdánlivě široce vzdělaným člověkem, který pře
čte kdejakou knihu, vše ho zajímá, o všem cosi ví, ale ve skuteč
nosti ničemu příliš nerozumí. Ze svých poznatků nedokáže vytvo
řit systém a většinou také nedokáže v ničem pořádně poradit.

Co je to vlastně idea vzdělání? Odpověď si opět vypůjčíme, 
tentokrát od českého matematika a filozofa J. Fialy:

„Henri Bergson (francouzský myslitel, 1859-1912) mluví
o vzdělání jako o impregnaci: do skleničky s vodou ukápneme 
barevnou tekutinu. Kapka má svůj pevný tvar, barvu, hustotu, ale 
ve vodě se rozpustí a celou ji prostoupí. Stane se její součástí. 
Jinak je to s kouskem dřeva: ten zůstane plavat na povrchu a po 
čase je odplaven. Vzdělávání je impregnací. Impregnovat zname
ná napouštět k uchování trvanlivosti. Vzdělání nemůže mít meze
ry, nemůže být jen ubohé a řídké, a naopak velké a husté... Vzdělá
ní je hodnotou samo o sobě a nemůže být podrobováno nějakým 
kritériím užitečnosti a vhodnosti k nějakým vnějším cílům. Nao
pak dosahování těchto cílů už vzdělanost předpokládá.“

Roverský věk je věkem vzdělávání a sebevzdělávání a objevo
vání kultury. Je to doba, kdy se zmocňujeme lidských poznatků 
a objevujeme různé světy. Jestliže zanedbáme vzdělání ve věku 
středoškolském, pak je náprava tohoto nedostatku obtížná. Kdo 
získá základy vzdělanosti ve škole, nesmí se zastavit, ale musí
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pokračovat na této stezce po celý život. Pokud se zastavíme, na
šim poznatkům projde „záruční doba“ a předčasně zestárneme 
myšlenkově.

Asi namítneš: Ale jak si můžeme osvojit tak rozsáhlé poznatky, 
které lidstvo dodnes nashromáždilo? To přece není v silách lidské 
paměti a není to ani v reálných časových možnostech našeho ži
vota. Nových poznatků neustále přibývá, jiné jsou překonány 
a přestávají platit. Jak mohu porozumět mikrobiologii, kvantové 
fyzice, moderním směrům v umění, hardwaru počítačů, kulturní 
antropologii a kdoví čemu ještě? To jistě možné není -  a to také 
není cílem vzdělanosti. Jde o něco zcela jiného, o dva velké úkoly.

Především musíme mít základní znalosti v pěti oblastech, po
třebných pro rozvinutý život:
* biologii a zdravovědě (péče o tělesné zdraví)
* psychologii, pedagogice, logice (péče o duševní rozvoj)
* sociologii a praktické politice (péče o řád a život v obci)
* umění (péče o krásu)
* filozofii (péče o lásku k moudrosti).

Obecně tedy jde o základní poznatky, které získáváme prostřed
nictvím mateřského jazyka. Mateřský jazyk je vstupní bránou ke 
vzdělání, teprve za ním jsou brány cizích jazyků -  i ty dnes patří 
k základům vzdělanosti.

Druhý úkol je asi ještě obtížnější a často na něj nejsme připra
veni školou ani skautskou výchovou. Je to otevírání vzájemně pro
pojených obrazů světa. Jak se dívá na svět fyzika, jak chemie, dě
jepis, umění, ale třeba také skauting. Každý pohled na svět je  trochu 
odlišný, ale vždy inspirativní a krásný. Nejde jen o jakousi základ
ní sumu poznatků, které rychle po maturitě zapomeneme, ale
o pochopení stylu myšlení, úhlu pohledu a možnosti, které daný 
obor nabízí. Snad jednou takové pohledy nabídne střední škola, 
ale nespoléhejme na to, nemuseli bychom se dočkat.

Sami v roverském věku na tento úkol nestačíme. Máme dvě 
možnosti:
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Rozhlížet se po světě a hledat odborníky, kteří by nás zasvěce
ně uvedli do jednotlivých oborů. Mohou to být učitelé, starší vy
sokoškoláci, specialisté v různých profesích, kteří se dokáží za
mýšlet nad svým oborem a vidět ho v širších souvislostech. Mohou 
to být učebnice, časopisy (není jich mnoho -  snad Vesmír, Živa, 
Svět hvězd, Děti a my aj.) či populární pořady v televizi.

Druhá cesta je trnitá a dlouhodobá. Domluvte se v kmeni, že 
každý z vás bude systematicky sledovat některý obor. Studovat jej 
skutečně důkladně, časem i na vysokoškolské úrovni. Získané 
poznatky -  či spíše styl myšlení -  bude předkládat ostatním, a tak 
se můžete v kmeni vzájemně vzdělávat. To prospěje tomu, kdo 
ostatním předává získané poznatky a vědomosti -  učí se hledat to 
podstatné a možná právě přitom pochopí styl myšlení v daném 
oboru a logiku jeho vývoje. Posluchači získávají nové vědomosti 
přístupnou, pochopitelnou formou. Je to cesta dlouhodobá. Ne
skončí zajedno roční období, ale stane se trvalou součástí kmeno
vého programu.

Nemůže to být ovšem jediná náplň činnosti -  to bychom z kmene 
udělali vzdělávací spolek. Spíš to má být pouze občasný bod pro
gramu, námět na schůzku jednou za měsíc či za delší dobu. Nikdo 
z kmene asi ani nebude mít tolik sil, aby ostatní „zásoboval“ příliš 
často.

Jestliže se nám podaří postupně pronikat do jednotlivých obo
rů lidského poznání, získáme další výhodu pro život. V dnešní vědě 
se otevírají perspektivy vzájemného sbližování i prolínání různých 
oborů -  biochemie, neuropsychologie, počítačové jazykovědy, 
ekologie, teorie informace v systémech živých i neživých, umělé 
inteligence, nerovnovážných systémů, filozofické antropologii atd. 
Nemohou se tu dnes uplatňovat jen specialisté, ale naopak lidé se 
širokým vzděláním, kteří se dokáží dívat na svět -  i na sebe -  
z mnoha různých úhlů či alespoň různým úhlům pohledu porozu
mět a vyhýbají se jednostrannostem.

Tak jako se učíme získávat základní poznatky, učíme se
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i pronikat do světa lidských vztahů a životní filozofie. Vzdělání 
samo nemůže být pro nás konečným cílem, je to jedna z cest 
k životní zralosti.

PÉČE O TĚLESNÉ ZDRAVÍ

V jedné ze starých modliteb lidé prosili, aby měli zdravou mysl 
ve zdravém těle („ut sit mens sana in corpore sano“). I současná 
definice zdraví, jak ji stanovila Mezinárodní zdravotní organiza
ce, říká, že „zdraví není jen nepřítomnost nemoci či různých po
ruch, aleje to komplexní stav tělesné, duševní a sociální pohody.“
I v této formulaci cítíme, že zdraví je pozitivní jev a pro jeho udr
žení máme stále něco dělat.

Žít v dobré pohodě se musíme učit. Je založena na pocitu spo
kojenosti, na vědomí, že můj život má smysl nejen pro mne, ale
i pro druhé, na našem úspěšném vřazení do světa a dobře fungující 
sítě mezilidských vztahů, na pocitu osobní jistoty a sociální opory, 
kterou poskytujeme druhým, ale stejně tak ji od jiných přijímáme, 
na rozvoji vlastních tvořivých sil, dobře vytvořené vlastní totož
nosti a na řadě dalších podmínek.

Nejde jen o naše osobní zdraví, ale obrazně řečeno i o zdraví 
rodiny, skautského oddílu, obce apod. O zdravé rodině přepoklá
dáme, že je schopna plnit řadu funkcí -  výchovných, sociálních, 
ekonomických atd.

Uvažujme, co vše patří ke zdravému roverskému kmeni a jaké 
překážky mu brání v činnosti a rozvoji. Na některých věcech se 
asi rychle shodneme, o ledačem budeme třeba dlouho debatovat 
a snad přitom najdeme cesty, jak náš kmen ozdravit či jak před
cházet různým problémům.

Každý jedinec odpovídá za své vlastní zdraví. V mnoha evrop
ských zemích průměrný občan o své zdraví pečuje lépe než prů
měrný Čech (a speciálně Čech mladý). Také se tam lidé dožívají 
delšího věku.
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Soustavná péče o tělo je lepší a účinnější způsob, jak si ucho
vat zdraví, než boj s nemocemi, kterým jsme mohli předejít. Ne
znamená to, že budeme neustále běhat za lékařem, ale spíše si 
potřebujeme vytvořit dobrý, přátelský postoj k vlastnímu tělu, po
znat cesty vedoucí ke zdraví a k nemocem.

Co má dělat rover pro udržování a upevňování svého zdraví? 
Jen několik požadavků, které nepotřebují zdůvodnění:
* Nekouřit, vyhýbat se alkoholu, po drogách se ani neohlédnout.
* Nepřejídat se, pravidelně jíst pestrou stravu, vyhýbat se jedno
strannostem.
* Hodně pohybu v přírodě a na čerstvém vzduchu.
* Vyhýbat se zahálce.
* Pravidelně se otužovat.
* Zabývat se pestrou činností, kterou děláme s chutí a radostí.
* Vyhýbat se dlouhému vysedávání u televize a počítačových her.
* Pravidelný, dostatečný spánek.
* Učit se vyrovnávat se stresem a neúspěchy všeho druhu.
* Učit se relaxovat, „produktivně“ odpočívat.
* Umět se rozdělit o radosti i strasti s přáteli.
* Neizolovat se od ostatních.
* Žít ve shodě s vlastním svědomím.
* Hledat své místo ve světě.
* Snažit se porozumět sobě samému.
* Rozvíjet svůj vnitřní život.

Tento seznam je neúplný, jistě najdeme řadu dalších požadav
ků -  a některé se mohou zdát nepodstatné.

O každém z uvedených bodů by se dala napsat samostatná ka
pitola. Aspoň o některých si v kmeni pohovořte, vyměňujte si zku
šenosti a společně uvažujte, co pro zdravý životní styl budete dě
lat.

A ještě několik obecných rad:
Ve svém usilování nemá být nikdo sám -  to jsme již několikrát 

opakovali. Stanovte si v kmeni několik základních zásad a všichni
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je dodržujte. Rozhodnete-li se společně, bude vaše předsevzetí 
závaznější než rozhodnutí individuální.

Nechtějte dosáhnout všeho naráz. Jestliže si stanovíme 20 bodů, 
které máme denně dodržovat, pak se nám to většinou nezdaří 
a posléze podlehneme pocitu bezmocnosti a neúspěchu. Méně bývá 
často více!

Přemáhat sebe sama, postupovat proti ustáleným, hluboko za
kořeněným zvykům bývá obtížné, musíme je měnit a odstraňovat 
vytrvalým úsilím.

Důslednost je nesmírně důležitá. Jestliže začneme připouštět 
výjimky (o narozeninách, při nějaké oslavě, v neděli apod.), pak 
pravděpodobnost úspěchu silně klesá.

A ještě jednu věc bychom si měli uvědomit: Zdraví není niko
mu dáno jednou provždy, ale každý je musí aktivně udržovat. 
A v tom hraje důležitou roli naše chování, životní styl i vzájemné 
vztahy.

Doporučená četba:
J. Charvát: Život, adaptace a stres
R. Honzák: I v nemoci si buď přítelem
J. Kapr, Č. Müller: Kniha o nemoci
J. Skála: Závislost na alkoholu a jiných drogách
A. Janík, K. Dušek: Drogy a společnost
K. Nešpor: Týká se to i mne
V. Zikmund: Choroby z civilizace?
J. Křivohlavý: Psychologická rehabilitace nemocných
O. Kondáš: Psychohygiena všedního dne

Rovering a sport
Sport patří dnes k nejčastějším předmětům zájmu mladých lidí 

a nemůžeme předpokládat, že u roverů je to jiné. Nemusíme ho 
zde proto vůbec doporučovat, kdekdo ví, že aktivní sportování je 
důležité pro rozvíjení tělesných, duševních i volních vlastností člo
věka.
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Málokdy se však vyslovují varování, ačkoliv právě zde by jich 
bylo velice zapotřebí. Jak aktivní, tak pasivní zaměření na sport 
může znamenat mnohá nebezpečí.

Především: vždy dáváme přednost aktivní sportovní činnosti 
před pouhým „fandovským“ zájmem, projevujícím se jen sledo
váním sportovních výsledků a fotbalových, hokejových či jiných 
soutěží. Fandovství jen zdvihá hladinu adrenalinu v krvi přespří
liš zainteresovaných diváků; vede často k šovinistické nenávisti 
vůči soupeřící straně. Smutné důsledky známe z novin a televizních 
zpráv: desítky policistů musí zjednávat pořádek a zajišťovat nej
zuřivější výtržníky, sanitky odvážejí raněné ze rvaček, které ně
kdy propukají už během zápasu. Ani mrtví nejsou už výjimkou,
o škodách na stadionech a v ulicích ani nemluvě...

Roveři by měli mít na paměti tuto stinnou stránku dnešního 
sportu. Uvědomujeme si, že všechny ty soutěže, nesčetné „extrali
gy“ a „superligy“ jsou jen a jen komerční záležitostí, na níž někte
ří lidé vydělávají miliony. S ušlechtilou sportovní myšlenkou, jak ji 
kdysi znali staří Řekové, kteří pod pojmem „kalokagathia“ viděli 
člověka krásného a zároveň dobrého, to už dávno nemá nic spo
lečného! Hráči jsou vedeni k profesionální úrovni pečlivě řízeným 
tréninkem, v němž často nescházejí „podpůrné prostředky“, jsou 
to biochemické preparáty mající zvýšit a urychlit růst svalové hmoty 
a tím i výkonnosti. Vysazují se v přesně vypočítané lhůtě, aby je 
nezjistila dopingová kontrola. To jistě není ušlechtilý sport 
ani opravdová cesta k vyššímu, dokonalejšímu lidství. A co říci 
na milionové odměny hráčům, trenérům i manažerům, na kupování 
špičkových hráčů, kteří dnes mají na prsou českého lvíčka -  a my 
jim  „vlastenecky“ máváme naší vlajkou s modrým klínem -  
ale zítra mají na dresu třeba kanadský javorový list -  protože se dali 
za pár milionů koupit? Je zde vlastně namístě pravá národní hr
dost?

Ale to není vše. Každý vrcholový sport je samoúčelná činnost, 
které je obětováno vše, často i soukromý život a normální povolá
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ní. Deformuje člověka, i jeho psychickou stránku. Gymnastky musí 
tvrdě cvičit už od dětských let, dokud mají pružné klouby a šlachy; 
trénují nesmírně těžce, přestože různé „charty“ zakazují dětskou 
práci! Přehlíží se to, vždyť je to ,jen“ sport... Mnohé z těch díve
nek, na něž tlačí slávychtiví rodiče a s nimi ziskuchtiví trenéři, 
se hroutí psychicky; tělo, v mládí ohebné a pružné, trpí později 
mnoha patologickými změnami, např. luxací kloubů (příliš otevře
ná pouzdra kloubní -  do extrémních poloh). A většině gymnastek 
zůstává malá, podprůměrná postava-jen  si toho všimněme!

A co kulturistika? Normálnímu člověku s estetickým cítěním 
připadají odporné ty naolejované hroudy svalů, vypěstované ne
jen tvrdým tréninkem, ale i zmíněnými biologickými preparáty. 
Takový svalovec, který se na pódiu předvádí v křečovitých pó
zách pro trochu slávy a obdiv ženských očí, nevydrží bez potíží 
obyčejný přespolní běh po boku průměrného běžce! A mnoho jich 
předčasně umírá -  srdce dlouho nevydrží obsluhovat všechny ty 
nepřirozeně zbytnělé tělesné partie...

Přesto by měl každý rover aktivně sportovat. Vybrat si nějaký 
vhodný sport, tj. vhodný pro vlastní tělesnou konstituci. Nejlépe 
lehkou atletiku -  i když i tam (do vrcholových úrovní) proniká 
dnes kšeft a honba za ziskem. Buďme všestranní, nezůstávejme 
u jedné discipliny nebo u jednoho druhu sportu. Máš-li jen trochu 
příležitost, pokus se o víceboje -  takoví desetibojaři mají nejdo
konaleji utvářená, harmonická těla. Pěstuj i plavání, to je nesmír
ně účinná a všestranně vhodná tělesná aktivita.

Ale ať už zvolíš cokoli, věz, že stačí, budeš-li dosahovat aspoň 
v něčem průměrných nebo jen slušných výsledků; není-li ti ani toto 
dáno, nevadí! Občas si lehce zaběhej, jen tak, pro radost z pohybu, 
pro okysličení všech tkání, pro povzbuzení oběhu krevního: i tvůj 
mozek bude lépe pracovat! V zdravém těle -  zdravý duch!

Je to už dávno... Trochu jsem běhal, trochu házel oštěpem, tro
chu i plaval. Závodil jsem... Byl jsem spíš podprůměrný, musím 
dnes vrtět hlavou nad výsledky, napsanými na dochovaných papí
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rových diplomech... Ale důležité je, že jsem to zkusil, zúčastnil 
se několika závodů, vím, jaké to je, když tretrou srážíš překážky...

Bratrům roverům chci vážně říci: sport může být krásná, hod
notná činnost. Pamatujte ale, že má přinášet radost a zdokonalování 
mnoha fyzických i duševních kvalit člověka, a nikdy, nikdy by 
neměl být samoúčelnou záležitostí, nebo dokonce jediným smys
lem života! Neměl by také v životě zabírat přespříliš mnoho času, 
jinak by nezbylo na opravdové d í l o ,  které přece chceme po sobě 
zanechat! Sport nemůže být cílem, je pouze prostředkem!

„Skaut je hospodárný“, říká jeden bod našeho Zákona. Nedá
vej zbytečně ani čas, ani peníze za často nicotnou podívanou, 
za sázky, za zbytečné tlachání kolem každé přihrávky, faulu, pře
stupu hráčů. Už Baden-Powell v knize „Na pouti za úspěchem“ 
varoval rovery před sázkařením na dostizích atd. -  co by asi řekl 
dnešnímu pokřivenému sportu?

Pamatuj: žádný přeplněný, řevem se otřásající stadion ti nenahradí 
zelenou běžeckou stezku v přírodě, ani to, co ti dá třeba osamělý vý
stup na Horu, jak o tom píše Seton ve své nesmrtelné legendě.

Kult tělesné zdatnosti
V poslední době se často mluví o všeobecném tělesném úpad

ku lidí, kteří žijí v zemích s rozvinutým průmyslem. To zřejmě 
platí i na nás. Nespočetné doklady o tom stále znovu přinášejí lé
kaři. Příčiny poklesu zdatnosti jsou jasné -  technické vymoženos
ti a čím dále méně pohybu. Kolik lidí dnes raději čtvrt hodiny čeká 
na tramvaj nebo na autobus, než by šli čtvrt hodiny pěšky! Kolik 
dětí jezdí do školy hromadnými dopravními prostředky, i když je 
od jejich domova vzdálená jen jednu stanici! A k tomu připočítej
me stovky hodin strávených u televize nebo u počítače.

A přitom je tělo současného člověka z velkoměsta stavěno prá
vě tak jako tělo starověkého Řeka a možná dokonce jako pravěké
ho lovce mamutů. Svaly a klouby jsou určeny k pohybu, ne 
k zahálce.
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Takže je nejvyšší čas, aby si aspoň skauti -  a především roven
-  připomněli antický ideál, vyjádřený slovem kalokagathia -  tě
lesně i duchovně, zejména mravně zdatného člověka. A začali zá
měrně vytvářet a pěstovat kult tělesné zdatnosti. Pravidelně cvičit, 
provozovat různé sporty, zařazovat do programu velké sportovní 
hry, podnikat pravidelné výběhy do přírody, jezdit na kole a přede
vším chodit co nejčastěji pěšky.

K posílení všestranné tělesné zdatnosti nepotřebujeme tělocvič
nu -  nejlepší je cvičení pod volnou oblohou. Kdo chodí do posi
lovny, vyhazuje zbytečně velké peníze za to, co může získat za
darmo a v lepším, čistším prostředí -  lesní tělocvičně.

Když jsme připomněli antickou harmonii, připojme k tomu i jiné 
starořecké heslo: Ničeho příliš! I v pěstování tělesné zdatnosti 
musíme znát pravou míru. Zdatné tělo je na pohled krásné. To 
se ovšem nedá říct o svalovcích, kteří tráví desítky hodiny 
v posilovně -  pohled na předimenzované svaly vzbuzuje v normál
ním člověku spíš odpor než obdiv.

Daňkova bodovací tabulka
Sportovní lékař MUDr. Karel Daněk vypracoval pro dospělé, kteří 

si chtějí udržet zdraví a dobrou tělesnou kondici, zvláštní tabulku, 
aby mohli měřit své výkony. Je to znamenitá pomůcka i pro rovery. 
Zapisujte si denně večer do zvláštního sešitku body, které jste získa
li nebo ztratili. A na konci každého měsíce je sečtěte.

Porovnávejte dosažené výsledky v jednotlivých měsících vzá
jemně mezi sebou, ale i s vlastními výkony v měsících předcháze
jících.

Je to vlastně malá bodovací hra, která může i dospělého člově
ka motivovat k lepší péči o tělesnou zdatnost.
Za každý kilometr chůze nebo chůze na lyžích + lbody 
Za každý kilometr běhu nebo běhu na lyžích +2 body 
Za každý kilometr pádlování nebo veslování +2 body 
Za každý uplavaný kilometr +3 body
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Za každých 10 km jízdy na kole +4 body
Za každých 100 m převýšení pěšky, na lyžích nebo na kole +1 bod
Za každou hodinu míčových her (košíková, fotbal apod.) +5bodů
Za hodinu sběru lesních plodin nebo her na volném vzduchu +lbod
Za každé nastartování motorového vozidla -5 bodů
Za každých 100 km jízdy motorovým vozidlem -lbod
Za každou nepřerušenou hodinu ležení na pláži -lbod
Za každou půlhodinu sezení v hospodě -5bodů
Za každou hodinu bdění po 22. hodině -3body
Za každý půllitr piva - lbod
Za každý pohár vína - lbod
Za každý pohárek silné lihoviny - lbod
Za každý desítku vykouřených cigaret -5bodů

Sportovní lékaři měří intenzitu pohybu na množství spotřebo
vaného kyslíku. V Daňkově krásné knížce Pěšky pro zdraví
i pro radost, z níž jsme přebrali jeho tabulku, je zajímavý údaj. 
Ujdeme-li po rovině 1 km, spotřebujeme 8 1 kyslíku. Jestliže ura
zíme stejnou vzdálenost do kopce a stoupání je patnáctistupňové, 
spotřebujeme kyslíku 30 litrů!

Čím intenzivnější pohyb, tím víc přispíváme ke zlepšení své 
zdatnosti. Musíme ovšem znát správnou míru, ani pohyb nepřehá
nět za jistou mez.

O pěším putování
MUDr K. Daněk vydal knížku Pěšky pro zdraví i pro radost 

v roce 1978, najdeme ji tedy už jen v antikvariátech nebo v kni
hovnách. Přebíráme z ní několik citátů, které se přesně hodí 
na roverské putování.

„Co může být větším potěšením, než kráčet po lesích, po březích 
tichých vod, v nichž se zrcadlí okolní svět, nebe a země -  prochá
zet se po lukách, mezi poli, ležet v dolině a slunit se a říkat: Bohu 
dík za tenhle odpočinek.“
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„Chůze -  to je nejlepší pohyb.“
(Obě tyto myšlenky si zapsal jeden z předchůdců skautingu Carl 

Linné, lékař, biolog a tvůrce přírodovědné systematiky. Když mu 
bylo 25 let, přešel pěšky celé Laponsko, krajinu divokou, pustou, 
těžce schůdnou.)

„Z hor se vracíme silnější na těle, čistší na duši, vracíme 
se osvěženi a obrozeni, vracíme se jako lidé zdraví k práci osu
dem nám vykázané.“

(Český lékař K. Chodounský v roce 1903)

„Lyžařská stopa vinoucí se mezi borovicemi -  to je stopa zdra
ví. Jdeš a piješ léčivý lesní vzduch.“

(Ruský akademik G.M.Speranskij)

„Především nesmíme ztratit chuť chodit. Každý den si zjedná
vám v těle dobrý pocit tím, že ujdu kus cesty, a tak se vlastně od- 
procházím od všech nemocí. Proprocházel jsem se také ke svým 
nejlepším myšlenkám, a na druhé straně neznám myšlenky, které 
by byly tak chmurné, že by se jich člověk nedokázal zhostit tím, 
že se projde.“

(Dánský filozof S. Kierkegaard)

„Nikdy jsem tolik nemyslel, nikdy tak hluboce neexistoval 
a nikdy tak hluboce nežil, nikdy jsem tolik nebyl sám sebou, lze-li 
tak říci, než při těch cestách, které jsem provedl sám a pěšky. Chů
ze má v sobě cosi, co oduševňuje a oživuje mé myšlení; skoro 
ani nemohu myslet, když zůstávám na místě, moje tělo musí být 
v pohybu, má-li se do něho dostat můj duch.“

(J. J. Rousseau)

„Šťastné myšlenky, šťastná řešení přicházely vždycky bez úsilí, 
vždy jako inspirace. Mne osobně nikdy nenapadlo žádné šťastné
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řešení nějakého problému, když jsem byl unaven nebo když jsem 
seděl u svého pracovního stolu... nejčastěji mi napadaly takové 
m '  šlenky při pomalém výstupu na lesnaté svahy za slunného dne.“

(německý fyzik H. Helmholtz)

„Chůze, o které mluvím, nemá v sobě nic příbuzného s pouhým 
tělesným cvičením, jak se tomu říká, cvičením, kterého se užívá, 
jako nemocní užívají léky a v určitou hodinu; není nikterak po
dobná nějakému cvičení s činkami nebo vzpírání židlí, nýbrž je 
sama podnikem a dobrodružstvím celého dne.“

(H.D.Thoreau)

„Chůze proti větru, chůze v horách je bezpochyby takovým cvi
čením, které nejlépe pomáhá překonávat komplexy méněcennos- 
ti. Platí i to, že chůze toho druhu, jež není vedena přáním 
po dosažení nějakého cíle, aleje  čistou chůzí asi na způsob čisté 
poezie, skýtá setrvalé a bezprostřední prožitky síly.“

(francouzský myslitel G. Bachelard)

„Během jednoho dne putování zažije člověk značnou proměnu 
mysli. Od rozjaření na začátku cesty, až po šťastnou lhostejnost 
při návratu... Jak den pokračuje, pohybuje se poutník od jednoho 
extrému ke druhému. Stále víc se tělesně ztotožňuje s hmotnou 
přírodou a opilost volným vzduchem se ho zmocňuje velkými kroky
-  až nakonec kvapí po cestě a vidí všechno kolem sebe jako 
ve šťastném snu...“

(R.L. Stevenson)

Sedm štafetových kolíků
Tahle akce roverského kmene byla inspirována švédským vzo

rem. Vůdce četl o tom, jak ve skandinávských zemích pěstují 
tělesnou zdatnost společně celé rodiny -  i ty, které bydlí 
na odlehlých samotách, daleko od tělocvičen a bazénů. Pro ně je
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nej lepším kondičním cvičením chůze a běh po trávě, jehličí 
a měkkých polních cestách.

Rodina žijící na samotě nebo na okraji města si zřídí 2-4 km 
od svého domu v lese zvláštní schránku. A do ní nosí všichni 
členové dřevěné kolíky, tak trochu podobné štafetovým. Každý 
má svou vlastní sadu -  sedm kusů. Jsou to 20-25 cm dlouhé hůl
ky, nařezané z rovných větví. Liší se od sebe především počtem 
vrubů. Jeden vrub symbolizuje pondělí, dva vruby úterý, tři středu 
atd., až po kolík se sedmi vruby, označujícími neděli. Kromě toho 
má každý členy rodiny na své sadě kolíků namalovanou nebo 
vyřezanou nějakou osobní značku.

Ke schránce běží nebo jde někdy celá rodina společně, jindy 
jen dva její členové nebo osamělý běžec -  podle toho, jak má 
kdo čas a chuť. Každý přitom nese jeden kolík ze své vlastní 
sady, a to ten, který odpovídá dni v týdnu. V pátek kolík s pěti 
vruby, v úterý se dvěma. Až dorazí ke schránce, kolík do ní vloží 
a vrací se zpátky.

V neděli odpoledne zamíří ke schránce obvykle celá rodina, 
aby z ní vybrala všechny kolíky. To je chvíle, kdy se ukáže, kdo 
podnikl kondiční běh v uplynulém týdnu nejčastěji -  ten má 
ve schránce nejvíc kolíků.

A od pondělka začíná nové kolo téhle zvláštní soutěže.
Tímto vzorem se inspirovali roveři z kmene, který má klubov

nu na okraji menšího města. Místo do schránky se kolíky ukládaly 
do miniaturní jeskyňky skryté mezi žulovými skalkami. Cíl byl 
vzdálený od klubovny sice jen půldruhého kilometru, ale běžci 
nebo chodci museli překonat výškový rozdíl 150 m. Platila prostá 
pravidla: Vyprav se k cíli co nejčastěji, nelépe každý den. A běž 
přitom, jak můžeš.

Jednou za měsíc si měl každý změřit, za jak dlouho dorazí 
od klubovny k cílové jeskyňce. To byla pro každého výzva, 
aby se snažil v dalším měsíci zlepšit svůj předcházející čas aspoň
o jedinou vteřinu.
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Finská stezka II
Je to vlastně její původní, nezávodivá forma, která má jediný 

účel -  zlepšovat celkovou tělesnou zdatnost. Přišli s ní před půl 
stoletím českobudějovičtí roveři. Ti se scházívali pravidelně 
ke společným výběhům do přírody. Přes louky a polními pěšinami 
zamířili k lesu a cestou překonávali nejrůznější překážky. Přeska
kovali strouhy, potoky, kameny, pařezy, nízké keříky, vybíhali 
do stráněk, přecházeli po ležících kmenech, plazili se pod nejniž- 
šími větvemi v mlází, překonávali nízké skalky a vichřicí vyvrá
cené stromy.

Spíš než po cestách běželi přímo terénem, po měkké lesní půdě, 
jehličí, mechu. A při krátkých zastávkách využívali nejrůznějšího 
přírodního nářadí a náčiní, které jim  příroda nabídla. Šplhali 
na stromy, dělali shyby na rovných větvích, zvedali a spouštěli 
omleté říční kameny, cvičili s poleny jako se vzpěračskými činka
mi, dlouhé rovné pruty jim nahrazovaly oštěpy, ploché kameny 
disky, valouny vrhačské koule.

Běh po finské stezce trval zpravidla hodinu a protože byl pro
kládán cvičením na místě, zvládala tuto přírodní cvičební formu 
bez problémů i děvčata.

Velké bohatství cviků a testů rychlosti, síly, obratnosti a vytr
valosti najdete ve svazku Skautských pramenů nazvaném Stezka 
zdatnosti. Jsou v něm uloženy zkušenosti z mnoha Finských ste
zek.

Chvála běhu
Běh je spolu s chůzí považován již od antických dob za nejlepší, 

nejvšestrannější tělesné cvičení. Ale teprve v druhé polovině dva
cátého století se stal nejoblíbenější formou tělocviku. Největší 
zásluhu na tom má americký lékař Kenneth H. Cooper. Ten naučil 
běhat nejdřív obyvatele Spojených států, později i celý civilizova
ný svět.

V úvodu ke své knize Aerobní cvičení, která byla přeložena
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do desítek jazyků -  i do češtiny, píše: „Když jsem vydával první 
knihu o aerobních cvičeních jakožto nový koncept cvičení, bylo 
mým hlavním cílem čelit letargii a nečinnosti, které tak výrazně 
ovládly americkou populaci. Moje první kniha byla proto hlavně 
knihou motivační, pokusem podnítit každého, aby důkladněji pro
zkoumal příznivé účinky pravidelného cvičení.“

A skutečně se mu podařilo přimět miliony lidí, aby místo vyse
dávání u televize pobíhali po parcích a po lesích. Jednu dobu to 
byla dokonce velká módní vlna, která později poněkud opadla. 
Někteří lidé zvedali varovný prst a říkali: „Běháním si zničíte klou
by!“ Byli to ovšem skoro vždycky lenoši, kteří se nikdy sami 
k rychlému kroku nepřinutili. Kdo běhá po měkké půdě na loukách 
a v lesích v dobré sportovní obuvi, ten se nemusí bát škodlivých 
účinků kondičního běhání.

Z Cooperovy knihy uvádíme několik úryvků, které roverům 
osvětlí význam a účinek intenzivního cvičení, včetně mnoha po
pulárních sportů, jež mají jedno společné: vedou k tvrdé práci, vy
žadující velkou spotřebu kyslíku.

„Hlavním úkolem aerobních cvičení je zvýšit maximální množ
ství kyslíku, který může tělo spotřebovat za časovou jednotku.

Aerobní cvičení podmiňuje tréninkový efekt:
1. Posiluje dýchací svaly.
2. Zlepšuje sílu a výkonnost srdce.
3. Zdokonaluje krevní oběh, snižuje krevní tlak a usnadňuje práci 
srdci.
4. Má vliv na zvýšení množství cirkulující krve.

S běháním můžete začít, jestliže jste absolvovali prohlídku nej
déle před rokem a lékař neshledal nic závadného.

Jestliže jste cvičili pravidelně, tj. aspoň třikrát týdně, nejméně
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po dobu šesti týdnů a prošli jste lékařskou prohlídkou, můžete za
čít s dvanáctiminutovým testem.

Pokud jste pravidelně necvičili, nezačínejte cvičební program 
žádným testem.

Dvanáctiminutový test: Spočívá v tom, že běžíte nebo jdete po
hodlně po dvanáct minut. Cílem je překonat co největší vzdálenost.

Velmi slabý výkon -  za 12 minut uběhnete nebo ujdete méně 
než 1 míli (1609 m). Slabý výkon -  1 míle až 2 km. Přijatelný 
výkon -  2 km-2,4 km. Dobrý výkon -  2,4-2,8 km. Vynikající vý
kon -  více než 2.800 m.

Nedoporučuju nikomu začít s běžeckým programem, pokud 
pravidelně necvičil.

Budete-li se snažit cvičit každý den ve stejný čas, budete posi
lovat i svou vůli.

Doba pozdě odpoledne je pro trénink výhodná.

Cvičení uvolňuje psychické napětí.

Cvičení bychom měli zahájit až dvě hodiny pojidle.

Nemůžete-li cvičit pravidelně, pak je lepší necvičit vůbec.

Pravidelnost cvičení je neobyčejně důležitá, ale jakmile jste 
nemocen nebo se cítíte nadměrně unaven, musíte program přeru
šit. Ještě 24 hodin po skončení neschopnosti se vyhněte namáha
vému cvičení.

Spočítejte si tepovou frekvenci pět minut po skončení cvičení.
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Jestliže je stále přes 120/min., je to příznakem toho, že cvičení 
bylo příliš náročné. Po deseti minutách změřte puls znovu. Měl by 
už být nižší než 100/min. Není-li tomu tak, uberte na náročnosti 
tréninkového programu. Puls nahmatáte nejlépe na krku.

Jestliže ještě deset minut po skončení cvičení nedýcháte nor
málně, můžete být zcela jisti, že cvičení bylo pro vás příliš nároč
né. (Normální dechová frekvence v klidu je  12-16 vdechů 
za minutu.)

Při počasí s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou necvičte 
nikdy do vyčerpání, zejména na začátku kondičního programu.

Noste lehké a volné oblečení.

Podívejte se pravdě do očí: nejtěžší je vydržet prvních šest týd
nů. Jakmile je překlenete, začnete se na trénink těšit, toužit po něm 
jako po něčem, na co jste si zvykli.

Nejlepším povrchem pro běh je rovný trávník.

Výběr správného druhu běžecké obuvi je snad nejvýznamněj
ším faktorem v prevenci všech obtíží s kotníky a nohama vůbec. 
Nejlepší běžecké boty mají pěnovou vnitřní vložku, dodávající 
pružnost a měkkost každému kroku. Vyhýbejte se teniskám nebo 
basketbalovým kedskám, které jsou neobyčejně tvrdé a málo pruž-
„ A  44ne.

(Všechny výňatky přeložil dr. B. Svoboda)

Kniha K.H. Coopera Aerobní cvičení obsahuje podrobně zpra
cované programy chodeckého a běžeckého cvičení pro všechny 
věkové kategorie. Stojí zato, abyste si pro kmen opatřili nebo as
poň vypůjčili aspoň jeden výtisk.
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Tvrdý, prostý, život
Na roverských lesních kursech vyprávěli nej starší instruktoři, 

jak začali po skončení druhé světové války někteří roveři propago
vat „tvrdý život“. Dobrovolně si občas odříkali pohodlí, které jim 
zajišťovala civilizace, jednou za měsíc spali na tvrdé podlaze místo 
v měkké posteli, chodili všude pěšky, místo aby jezdili tramvají nebo 
autobusem, neexistovalo pro ně jídlo, nad kterým by ohrnovali nos, 
vyhýbali se sladkostem, nepili alkoholické nápoje, dokonce ani pivo, 
nikdo z nich nekouřil, aspoň jednou za čtyři týdny drželi hladovku 
a opakovali tak podmínku tří orlích per, i když bylo venku nejmizer
nější počasí chodívali navečer běhat na louky a do lesíků za městem
-  zkrátka dělali schválně to, co se jim dělat nechtělo.

Myšlenka pěstovat „tvrdý život“ nebyl vůbec samoúčelná. V té 
době ještě měli všichni v paměti strašné utrpení, jaké po šest vá
lečných let prožívaly miliony lidí. Vojáci pobývali v zákopech
i za nej strašnějších lijáků a největších mrazů, účastníci poražené
ho Slovenského národního povstání se skrývali po dlouhé zimní 
měsíce v horách a lesích, bez pořádného zimního oblečení a 
bez jídla, nekonečné kolony civilistů prchaly před blížící se frontou. 
A když válka skončila, měli roveři pocit, že žijí jako v bavlnce 
a obávali se, že je normální životní podmínky rozmazlí a kdyby 
byli později znovu vystaveni takovým krutým zkouškám osudu, 
nedokázali by všem těžkostem a strázním odolávat.

Proč tedy ideu „tvrdého života“ předkládáme roverům dnes, 
když ve střední Evropě už nebyla válka více než půl století (což je 
patrně v celých dějinách naší země rekordně dlouhá doba), stali 
jsme se členem obranné mezinárodní organizace NATO a snad 
se brzy dočkáme i vstupu do Evropské unie a sjednocení Evropy, 
kde v minulosti byly pořád nějaké války? Tvrdý život propaguje
me mezi rovery proto, že různé malé zkoušky a protivenství, které 
si dobrovolně ukládáme a plníme, neobyčejně zvyšují naši odol
nost -  nejen tělesnou, ale i psychickou. Ostatně nikdo z nás neví, 
co ho v budoucnosti čeká.
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Tvrdý, prostý život nám pomáhá vyvažovat ty negativní vlivy, 
které mají na naše tělo i našeho ducha různé civilizační vymože
nosti.

Tvrdý život znamená, že se obejdeme bez mnoha věcí, které 
jiní považují za nezbytné. Je tedy jednou z cest vedoucích k trvale 
udržitelnému rozvoji. A má to blahodárné účinky na náš finanční 
rozpočet. Stačí projít kterýmkoli obchodním domem a pozorně 
se dívat, co všechno se tam prodává. A hodnotit to z hlediska tvr
dého, prostého života. S úžasem zjistíme, že tam je 90% výrobků, 
které jsme zatím nikdy nepotřebovali a potřebovat ani nebudeme, 
pokud nepropadneme konzumní psychóze.

Tvrdý, prostý život znamená, že omezujeme svoje hmotné po
třeby na nezbytné minimum a nahrazujeme je potřebami duchov
ními. Každá věc, kterou použijeme a pak odložíme nebo odhodí
me do kontejneru, znamená jisté ochuzení planety Země, často
i jejích neobnovitelných zdrojů. Kdežto hodnoty duchovní -  na
příklad kulturní -  mají tu úžasnou přednost, že čím více jich přijí
máme a předáváme dál, tím je jich víc, aniž bychom odčerpali 
jakýkoli hmotný zdroj.

Uvažujte o tvrdém, prostém životě i ve vašem kmeni. A přejděte 
hned od nápadů k činům.

PÉČE O DUŠEVNÍ ROZVOJ

Odedávna si lidé kladli otázky: Kdo jsem? Odkud přicházím? 
Kam mířím? V co mohu doufat? A v každé době na ně hledali 
odpovědi. Našli jich mnoho, ale žádná nemohla uspokojit všech
ny. I dnes znovu hledáme na ty věčné otázky odpověď. A také 
jsme o nich uvažovali v kapitole o charakteristice roverského věku. 
Setkáme se s nimi i později v dalších souvislostech.

Jsou to otázky přiměřené roverskému věku. Hledáme své mís
to ve světě, chceme porozumět sami sobě, svým blízkým, dění 
v našem oddíle. Tíží nás palčivé otázky jak žít, jak se chovat, kte
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ré hodnoty přijímat a jak je uskutečňovat. Odpovědi se hledají 
obtížně, ale nemůžeme se jim vyhnout. Ty otázky nám budou klást 
mladší roveři a my jim na ně musíme odpovídat či spíše hledat 
na ně odpovědi spolu s nimi.

Každý z nás bude na ně odpovídat trochu jinak. Projeví se tím 
naše osobnost -  naše vlastnosti, schopnosti, přání, zkušenosti, zá
jm y i vztahy. Ty jsou vzájemně propojeny a tvoří proměnlivý ce
lek. I když jsme každý jiný, máme všichni řadu vlastností, které 
lze sledovat ve třech různých rovinách:

1. Platí pro všechny lidi, jsou obecně lidské (všichni vnímáme 
podobně své okolí, učíme se ze zkušeností, míříme ke svým cí
lům, hledáme životní jistoty, navazujeme mezilidské vztahy aj.).

2. Platí jen pro určité skupiny lidí (vlastnosti jednoho rodu nebo 
spojené s jistou profesí, například učitelskou, lékařskou, taxikář- 
skou aj., dále vlastnosti těch, kteří prošli podobnou zkušeností, 
např. odvykali alkoholu, byli jedináčky, prožili podobnou životní 
krizi, prošli skautským oddílem apod.

3. Jsou příznačné pro určitého člověka -  jinými slovy: každý z nás 
je v něčem takový, jako všichni lidé, z jiného hlediska jako jen ně
kteří, a opět z jiného pohledu zcela svérázný a od ostatních odlišný.

Náměty k uvažování:
* Jaké vlastnosti, jaké motivy a zájmy jsou příznačné pro rangers 
a rovery? Čím se liší od svých vrstevníků? Proč se asi od nich liší?
* Jaké životní cíle jsou asi příznačné pro rovery? Dokážeme to 
formulovat, nebo to bude jen nejasné tušení? Zjistíme, že to jsou 
obecné lidské cíle, nebo objevíme cosi specifického?
* Rozdělte se do dvojic a sepište, čím se jeden od druhého lišíte 
a v čem jste si podobní. Uvažujte o schopnostech, zájmech, moti
vech, vlastnostech, vztazích, ale i o různých formách chování 
v obtížných situacích, o reakcích na úspěchy či neúspěchy apod.
* Jestliže vás to zaujme, vytvářejte později nové dvojice tak, 
aby postupně se setkal „každý s každým“ (ve dvacetičlenném kmeni 
to ovšem není prakticky proveditelné, může vás být nanejvýš osm).
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* Někdy společně debatujte o tom, v čem jste si všichni podobni 
a co je pro vás příznačné.

Nechtějte tato témata probrat během jediné schůzky, zůstali byste 
na povrchu.

Vraťme se k úvaze o sobě. Zatím jsm e hledali odpověď 
na otázku kdo jsem, to jest jaký dojem o sobě máme. Je to základ 
vlastního sebepojetí -  jak já sebe sama vidím. Může to být obraz 
přiměřený skutečnosti, nebo naopak realitě vzdálený, někdy jasně 
formulovaný, jindy jen nejasně tušený či v čase proměnlivý. 
Pro duševní život jedince je však nezbytný, ať má jakoukoli podo
bu. O sobě lze uvažovat i z jiných hledisek.

Jací máme být? Jen zřídkakdy jsme sami se sebou spokojeni. 
Přílišná spokojenost by byla na závadu. Občas jsme sami se sebou 
zklamáni, zlobíme se na sebe, uvědomujeme si, že děláme chyby. 
Mezi tím, jací jsme ajací bychom chtěli či měli být, je vždy rozdíl. 
Mluvíme o ideálním, já “ a skutečném, já “. Rozdíl mezi nimi může 
být dosti značný, časem se mění a často je závislý na životních 
okolnostech. Jestliže se nám daří, uvědomujeme si, že se chováme 
správně a rozdíl mezi ideálem a skutečným sebepojetím se snižuje. 
Jestliže chybujeme, naopak se tento rozdíl zvětšuje.

Další rozměr sebepojetí: Jaký chci být v budoucnosti, kam smě
řuji, čeho chci dosáhnout, jaký je cíl, v jehož uskutečnění pevně 
věřím. Možná že náš budoucí obraz je okolím přeceňován (Stane 
se z tebe výborný vůdce, Bude z tebe přemýšlivý člověk), anebo 
naopak až katastroficky podceňován (Nikam to nedotáhneš, Skon
číš na šibenici). Každý člověk potřebuje zřetelný projekt vlastního 
života a chybí-li mu, žije pouze ze dne na den a bez perspektiv.

Také o sobě můžeme uvažovat z hlediska svých možností: 
„Čeho mohu dosáhnout vlastními silami ve svém životě, co mohu 
učinit pro své okolí?“ Důsledky svých činů vidíme a zjišťujeme, 
co se nám daří a co nikoliv, za jakých okolností máme kladný vliv 
na chování vlastní i chování druhých -  třeba dětí v oddíle, spolu
žáků apod.
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Ještě zbývá poslední otázka: „Co musím udělat, co je moje po
vinnost?“ Máme jisté schopnosti, využívejme je tedy! Máme jisté 
postavení či roli v roverském kmeni, ve školní třídě, v zaměstnání, 
v rodině i jinde. Zvažme, co se od nás očekává, co chceme přinést 
ostatním a v čem dokonce můžeme být do jisté míry nenahraditelní.

Témata k uvažování:
1. Odpovězme si na některé právě uvedené otázky, (nejlépe po

stupně na všechny). Umíme si je vůbec položit? Třeba budou naše 
odpovědi zprvu jednoduché a neurčité, ale to nevadí. Důležité je, 
že o sobě začneme uvažovat poněkud jinak než obvykle. Výsledky 
svých úvah bychom si měli zapisovat a zaznamenat si k nim i datum. 
Za několik měsíců třeba odpovíme jinak, některé odpovědi se budou 
opakovat, něco bude třeba podrobnější a důkladnější než poprvé.

2. A opět: nezůstávejme sami, uvažujme o sobě společně, 
ve dvojicích či malých skupinách, srovnávejme své odpovědi.

3. Časem asi zjistíme, že najdeme odpovědi, na kterých 
se shodneme, a v jiných se budeme lišit. Možná že se nám dokon
ce podaří najít odpověď, která bude názorem všech a shodneme 
se třeba na plánech či ideálech nebo povinnostech kmene. To by 
byl velký krok kupředu na roverské stezce. Vytvoří se tak jakási 
kmenová mapa „My a svět.“ Může být stručná nebo obsáhlá, stálá 
a někdy i proměnlivá.

Osobnost člověka není stála, neměnná, má vlastní vývojovou 
dynamiku. Může se měnit vlivem životních zkušeností, myšlen
kových směrů, učením, působením jiných obzorů, lepším pozná
váním sebe sama a řadou dalších vlivů. Ani vztahy mezi lidmi 
nejsou stále stejné, podléhají menším i větším změnám.

Dynamika osobnosti má v podstatě dva zdroje:
1. Učení čili postupné rozšiřování poznatků, získávání zkuše

ností a poznávání světa.
2. Zrání -  jedinec v průběhu doby prochází určitými vývojový

mi stadii (například pubertou, dozráním plnohodnotného svědo
mí, pochopením obsahu pojmu duchovní dimenze apod.).
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Souhrou těchto dvou procesů, které mají své biologické i sociální 
složky, vzniká individuální životní styl a systém hodnot, který si 
jedinec osvojí a uplatňuje. Nikdy nemůžeme počítat s neměnností 
dosaženého stavu, a proto nikdy nebudeme zcela spokojeni. Neu
stále se všichni vyrovnáváme s novými úkoly, novými situacemi 
a otevíráme se novým zkušenostem. Je to lidský úděl, ale i výzva 
abychom se na cestě za vnitřním rozvojem nikdy nezastavili.

Doporučená četba:
K. Balcar: Úvod do studia psychologie osobnosti
P. Říčan: Psychologie osobnosti
V. Smékal: Psychologie osobnosti
J. Mrkvička: Knížka o radosti
Z. Matějček, J. Langmeier: Výpravy za člověkem
L. Míček: Duševní hygiena

PÉČE O ŘÁD A ŽIVOT VE SKUPINĚ, OBCI 
A SPOLEČNOSTI

Lidstvo odedávna vědělo, že člověk je tvor společenský. Před
stava o izolovaném jedinci patřila pouze do vybájené literatury. 
Žijeme vždy někde a s někým. Žijeme v bytě, našem domově, naší 
škole, naší klubovně, našem táboře, obci či městské čtvrti, naší 
zemi, ale i v přírodě a vlastně sem patří i celá zeměkoule a vesmír 
kolem nás. Žijeme v užší či širší rodině, s přáteli, spolužáky, 
v roverském kmeni, dalších organizacích, máme skautské přátele 
v jiných městech, jsme občany obce, státu, patříme k lidskému 
druhu -  a obecně vzato mezi všechny živé bytosti.

Rodina a domov
Nej důležitějším prostředím, kde získáváme první, mnohdy

i rozhodující poznatky o životě a o lidských vztazích, je rodina 
a domov. Pro většinu lidí je domov cosi samozřejmého. Jsou tu 
naše kořeny, první vzpomínky, první rozbitá kolena i kalhoty,
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ale i první pohlazení a mnoho radostných úsměvů. Jsou to kulisy, 
ve kterých se odehrávala nej důležitější jednání našeho životního 
dramatu. Není to mrtvé místo, i když jsme se dávno odstěhovali 
a rodný dům byl zbourán nebo v něm žije kdosi zcela cizí. Domov 
je stále v nás jako místo důvěrně známé, kde jsme si rozuměli, 
někdo se o nás staral a měl nás rád. Bez pocitu domova bychom 
byli vykořeněni.

Je i širší domov -  naše ulice, škola, obec, řeka, lesy v okolí, 
osoby, které jsme potkávali, a pocit sounáležitosti: sem patříme, 
odtud jsme vyšli do světa, sem se vracíme třeba jen ve vzpomín
kách.

Pro mnohé je domovem i širší zázemí. Pro někoho Pootaví, 
Šumava, lesklé hladiny rybníků, barokní statky ve vsích i kapličky 
se starými lipami u cest. Desítky, stovky vzpomínek, kam jsme 
všude chodili, jezdili na kolech či lyžích -  sami, s rodiči, s oddílem. 
Patří sem vědomí sounáležitosti s minulými generacemi, které 
domov budovaly, hájily i krášlily. Přečtěte si Burešův text k Otvírání 
studánek, jak jej zhudebnil B. Martinů!

Nezapomeňme ani na přírodu, nej starší domov lidstva. Pro ro- 
vera je prostředím důvěrně známým, ve kterém se často pohybuje 
a které chrání. Příroda nám pomáhá poznat vznik i zánik života, 
jeho přechodnost i věčnost.

Každý však domov nemá. Slýcháme pojem bezdomovci, lidé 
odnikud, děti bez rodin a bez domova. Pro člověka to je velká 
ztráta. Tito lidé často hledají náhradu, malou památku na původní 
domov, snad jen mlhavou vzpomínku nebo něco, co by jim do
mov nahrazovalo.

Není však jen jediný domov, kde jsme vyrůstali. Časem z něj 
roveři odejdou a vytvoří nový domov pro sebe, svou budoucí rodi
nu. Je to nový domov, budovaný pro další generaci, která se tam 
narodí. I to patří k lidskému údělu -  připravit druhým stejně pěk
ný domov, stejně dobré skautské oddíly, udržet pro ně přírodu
i kulturní tradici. Je to úkol roverský: vrátit našim následovníkům
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i s úroky službu, kterou prokázali nám naši rodiče, učitelé i vůdci.
Náměty k uvažování:

* Uvažujme o svém domově -  jak vypadal v době, než jsme šli 
do školy, i později ve školních letech, jaké platily u nás zvyky, kdo 
nás navštěvoval a kam jsme chodili, jak vypadal náš pokoj nebo 
koutek v bytě apod.
* Jak jsme viděli domov ve věku kolem 10 let a jak jsme jej vní
mali a prožívali po pubertě.
* Jak by měl vypadat náš domov v budoucnosti a jak jej připraví
me pro své děti.
* Opět si nenechávejme své úvahy jen pro sebe, ale srovnávejme 
vzpomínky i plány s dalšími členy kmene.

Domov si nelze představit bez rodiny. Je to základní jednotka, 
kde se spojuje láska a úcta s každodenní komunikací a prací. Je to 
společenství prožitků, sdílených radostí i starostí a společně napl
ňovaného času. Členové rodiny by měli dělat jeden druhému ra
dost, projevovat kladné city, být si vzájemně oporou. Pokud tako
vé vztahy chybí, rodina neplní své poslání, i když třeba zajišťuje 
své členy po stránce ekonomické a organizační. Rodina může -  
a snad i musí -  procházet obtížemi, čas od času nastanou krušné 
chvíle, někdy i krize. Odolná, zdravá rodina je dokáže řešit 
a nacházet cesty, jak se s nimi vyrovnávat.

V roverském věku pochopíme, že rodina je společná jednota 
rodičů a dětí. Dítě potřebuje lásku a náklonnost, bezpečí domova
i trvalou vazbu na rodiče. Mateřství ani otcovství nejsou jen ná
hodně vzniklé nebo biologicky podmíněné vlastnosti, ale je to 
pro rodiče nesmírně důležitá životní etapa, patří k jejich sebereali
zaci. Děti jsou na ně zprvu zcela odkázané, ale během dětství 
a dospívání se z rodiny postupně vydělují a v dospělosti vytvoří 
nové rodiny, většinou k obrazu toho, co sami v dětství prožívali. 
Rodina se v průběhu generací stále obnovuje, ale také přetváří.

Lidstvo si toto poslání rodiny uvědomuje a zakotvilo je 
v Dohodě OSN o lidských právech z r. 1966. V článku 10 se říká:
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„Rodina jakožto přirozená buňka společnosti má požívat co nej větší 
ochrany a pomoci především při svém založení a po dobu, kdy je 
odpovědná za péči o děti a za výchovu dětí, které mají právo být 
živeny.“ V článku 13 se mluví o právu rodičů „starat se o nábožen
skou a mravní výchovu dětí podle svých vlastních názorů“.

Rodina má nej větší naději na úspěch, jestliže ji vytvářejí jedin
ci zralí, osobně vyrovnaní a zdraví. Manželství je nejcitlivější 
zkouškou osobní zralosti. Dnes bohužel jsm e svědky toho, 
že dochází k výraznému oslabení rodin. Častá jsou manželství 
nezralá, uzavíraná bez vědomí mravní odpovědnosti za život svůj, 
partnera i dětí, bez patřičné přípravy a někdy i bez schopnosti pře
konávat nejrůznější životní překážky. Snad právě proto se tolik 
manželství rozpadá, většinou na úkor zdravého rozvoje dětí. Muž 
a žena, kteří se rozcházejí, nechápou, že na rozvodu nemůže ni
kdo vyhrát, a všichni jen prohrávají.

Základní rodina není uzavřena do sebe, ale otevírá se širším 
celkům. Spojuje různé generace (prarodiče s vnoučaty), udržuje 
příbuzenské vztahy a vytváří přátelské svazky s jinými rodinami. 
Bezpečí domova má i druhou stránku -  otevíráme se druhým, roz
víjíme přátelství a komunikujeme v širších skupinách.

Neznamená to, že by se manželé měli vzdávat vlastních názorů 
či vlastní osobnosti. Každý má v rodině jistou roli a nemůže přejí
mat roli druhého. Na mnohé věci můžeme mít různé názory, 
ale společným úsilím, tolerancí a láskou dosahujeme vzájemnosti 
a neustále prohlubujeme naše vztahy. Někdy dochází ke „konstruk
tivnímu dohadování“, které však nesmí být zatíženo osobní pres
tiží. Rodina nezůstává stále stejná, ale mění se s přibývajícími léty, 
s růstem dětí i s novými životními zkušenostmi. Je to ochrana proti 
zevšednění, přízemnosti a nudě.

Podněty k přemýšlení:
* Uvažujme o své rodině, vztazích k otci, matce, sourozencům
i dalším příbuzným. Čím jsme jim podobní. Za co jim vděčíme?
V čem chceme být jiní -  a proč?
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* Jaké byly asi vztahy našich rodičů, když zakládali manželství? 
Jak se vyrovnávali s obtížemi a jak se jejich vztah vyvíjel? Doká
žeme s nimi o podobných tématech hovořit?
* Jak by měla vypadat naše vlastní rodina? Na toto téma lze vést 
v kmeni při vhodné příležitosti rozhovory snad donekonečna!

Škola, zaměstnání
Nežijeme jen v rodině, značnou část života trávíme ve škole 

a později v zaměstnání. Působí na nás řada dalších vlivů, které nás 
formují. Ve škole získáváme základy vzdělání -  od trivia, tj. čtení, 
psaní a počítání -  přes vlastivědu a mateřský jazyk, k základům 
jednotlivých oblastí lidského poznání a postupnému chápání po
stavení člověka v přírodě i ve společnosti. V této době se vytváří 
motivace pro volbu budoucího povolání. Někdy to bývá jedno
značné, jindy člověk tápe, ale rozhodnout se každý musí.

Ve škole prožíváme léta ve vztazích k stejným spolužákům, 
zažíváme společně různé úspěchy i prohry, začínáme si uvědomo
vat svoji odlišnost od ostatních, srovnáváme se s nimi, uvažujeme
o lidské motivaci, navazujeme řadu vztahů, od přelétavých dět
ských přátelství a sporů, přes první tápavé vztahy citové, až po první, 
intenzivní, krásné lásky.

Jiné skupiny
Patříme i do dalších skupin -  dětské party, různých kroužků, 

sportovních klubů i jiných spolků. Učíme se v nich společně žít, 
nacházíme postupně své role, zjišťujeme, v čem můžeme být pro
spěšní a naopak, kdy sami potřebujeme pomoc. Některé skupiny 
se rychle rozpadnou, jiné mohou přetrvávat po léta, často i desetiletí.

Rover by si měl rozebírat své skautské zkušenosti.
Jak a proč jsme vstoupili do oddílu, co nás zaujalo a co niko

liv? Jaký byl náš první tábor, jak jsme vnímali svého vůdce, 
jak na nás působily změny v oddíle, kdy jsme bývali úspěšní a kdy 
nikoliv? Dobře fungující oddíl je z jistého hlediska podobný širší
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rodině, ale zároveň je jakýmsi modelem malé obce. Je také zdro
jem  nápravných zkušeností. Prožíváme v něm události, které ne
jsou běžné ani v rodině, ani ve škole, najdeme tam nové vztahy
i zážitky a ty se nám vtisknou do paměti a třeba nás ovlivní na celý 
život. S těmito zkušenostmi vstupujeme mezi rovery a tam získá
váme nové poznatky a navazujeme nové vztahy.

Promítněme si z paměti všechny své učitelky a učitele, od první 
třídy, až k ukončení školní docházky. Co nám dali, jak na nás pů
sobili, kteří nám byli lhostejní a jejich obraz se nám v paměti roz
plynul, a kteří jsou pro nás stále živí, ať již jako vzory, dárci vzdě
lání a vychovatelé, nebo naopak jako postavy záporné. Proč tomu 
tak asi bylo?
* Vzpomeňme si, do jakých skupin jsme patřili. Jak na nás půso
bily a čím nás ovlivnily? Jakou roli mohly v našem životě sehrát, 
kdyby se vše dařilo? Proč jsme je opustili?
* Zopakujme si vlastní skautskou zkušenost, rozeberme, kdy náš 
oddíl i družina dobře pracovaly. Uvažujme o tom, zda jsme 
se na skautské činnosti aktivně podíleli, nebo se spíše jen „vezli“.

Obec
Život ve větších celcích se odehrává hlavně v obcích či měst

ských čtvrtích a sídlištích. Obce byly v minulých desetiletích říze
ny převážně „shora“ a bez ohledu na potřeby lidí. Naši rodiče se o ně 
příliš nestarali. Od rovera se však dnes očekává, že se o život 
ve svém širším okolí bude zajímat. Většina lidí tráví den v práci, 
večer se uzavře k televizi, o víkendech odjíždí na chalupu a obec 
je pro ně buď jen kulisou každodenního shonu, nebo pouhou noc
lehárnou. Někteří diskutují o tom, co dělá vláda, parlament, co 
píší noviny a jaká je hospodářská situace v celé zemi. Důležitější 
však je správa obce. Tam se rozhoduje o klubovnách i o dotacích 
pro děti a mládež. Tam se řeší, zda bude postaveno hřiště, nové 
zdravotní středisko, zda obec věnuje prostředky škole nebo dá před
nost regulaci potoka, rekonstrukci elektrického vedení, vysazová
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ní zeleně a úklidu odpadků. To všechno je jistě důležité, ale finanční 
prostředky jsou omezené, zastupitelé musí uvažovat o důležitosti 
jednotlivých kroků a pak o nich i rozhodovat.

Pravidla života v obci by měla být roverům jasná. Měli bychom 
znát organizaci obecního zastupitelstva, nabídnout služby při jed
norázových akcích i pomoc při řešení otázek sociálních. Kdo po
chopí logiku a styl práce v obci, snáze porozumí řízení širších cel
ků, regionů i státu. Lépe se orientuje ve složitém světě, plném 
spletitých vazeb, zákonů, předpisů, vývojových změn, střetání zá
jmů, vztahů vlády a opozice.

Pochopíme, čím se naše obec liší od sousední, jaké máme his
torické i kulturní tradice, kdo z obce pochází, kdo ji dnes řídí, kde 
se o naší obci psalo v literatuře i jaké jsou u nás přírodní a jiné 
zvláštnosti. Kdy byl postaven kostel, kdy radnice, kdo navrhl ob
chodní dům, jaké byly osudy obce v minulosti a jaké má plány 
do budoucnosti.

V obci navazujeme řadu vztahů. Některé jsou formální (třeba 
s paní ze sousedství, kterou každý den potkáváme a pozdravíme), 
jiné funkční (listonoš, prodavačky v obchodě), další jsou spojeny 
společnou činností (spolužáci, kutilové u automobilů, party 
na hřišti) a jiné mohou být zcela neformální (blízcí kamarádi, sou
sedé, s nimiž se pravidelně setkáváme). Obec je průsečíkem mno
ha zájmů a vztahů, aktuálních starostí i radostí, m inulosti 
a budoucnosti, záměrů i pasivního přijímání skutečnosti, dětí, mla
dých i stárnoucích párů, lidí zdravých i nemocných, aktivních
i do sebe uzavřených. Mezi nimi žije roverský kmen, který se nesmí 
uzavřít za hradbu klubovny a žít jen sám pro sebe. Musí uvažovat
o tom, jak a kde zasáhnout, jak a komu sloužit, jak se podílet 
na kultuře, na sociální práci, na ekologii i na samosprávě. Nejsou 
k tomu jednoznačné návody a také to ještě neumíme. Jiná je situ
ace v panelovém sídlišti, jiná ve staré městské zástavbě, jiná 
v malém městě s kulturní tradicí a opět jiná  na vesnici. Je 
na roverském kmeni, aby se ptal: Jak můžeme být prospěšní? Co
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se můžeme naučit? Jak přispět k tomu, aby životní prostředí bylo 
příjemnější pro nás i pro nejrozmanitější skupiny obyvatel? Právě 
aktivní činnost v naznačeném směruje praktickou politickou čin
ností, v níž zájmy obce klademe výš než zájmy vlastní a jednot
livých skupin, politických seskupení a stran.

Náměty k přemýšlení:
* Hledejme prameny k historii obce nebo městské čtvrti a společně 
uvažujme o tom, jak asi žili naši předchůdci.
* Podívejme se na místní hřbitov, třeba o dušičkách, a hledejme
i tam minulost obce.
* Pokusme se proniknout na radnici, pozvat starostu na besedu 
(„starosti starosty“), ptejme se, jak uvažuje o budoucnosti obce, 
co hodlá obec učinit pro děti, případně nabídněme pomoc.

O svých zkušenostech bychom měli psát do časopisů a hovořit
0 nich na roverských srazech a kursech. Musíme se jedni od druhých 
učit, žádná dobrá zkušenost by neměl zapadnout.

Společnost
Nežijeme však jen v obci, ale i v širších celcích -  jižních Če

chách, České republice, střední Evropě. Střetávají se zde často 
protikladné zájmy velkých skupin lidí a organizací. Jsou mezi nimi 
složité vztahy spolupráce, ale i napětí a rozporů. Kolem sebe vidí
me množství spolků, politických stran i zájmových sdružení. Ně
které jsou nám blízké, sympatizujeme s jejich cíli, třeba do nich
1 vstoupíme, podílíme se na jejich činnosti a nejsme jen pasivními 
členy. Někdy se nedokážeme ve společnosti orientovat, zdá se nám 
chaotická a smysluprázdná. Rozlaďuje nás honba za ziskem, bez
ohledné střety, ztráta morálky i duchovního nebo náboženského 
cítění. Podlehneme-li však podobným pocitům, propadneme snad
no beznaději, odcizení v lidských vztazích, ztratíme smysl života. 
Odtud pak pramení úvahy „o naší dnešní krizi“, ale ty řešila každá 
generace.

Jak překonáme podobné pocity?
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* Smysluplnou činností, která odpovídá naším zájmům, schop
nostem a možnostem. Kmen i my sami pak vedeme sociálně pro
duktivní život ve prospěch obce i širších celků a získáváme tak 
zkušenosti.
* Hledáním přátelských skupin a sdružení „spřízněných duší“, 
s nimiž máme společný jazyk. Roverský kmen může být kompa
sem, který nám usnadní orientaci ve světě.
* Hledáním pravých potřeb a životních hodnot, které jednou obje
veny stávají se regulujícím činitelem našeho jednání.
* Hledáním životních jistot, které nás bezpečně provedou labyrin
tem světa.

Jistě by se našlo mnoho dalších cest. Různé filozofické, vý
chovné i náboženské systémy nabízejí svá řešení. Nelze je přebí
rat mechanicky, musíme hledat -  sami i s druhými -  základní hod
noty, které pak přijmeme a budeme uskutečňovat.

Osamocenému člověku, který nemá ve svém okolí síť přátel
ských vztahů, se žije těžko, to je základní poznatek.

Snad ještě několik vět o státu. O tom, co je to stát, jaký je vztah 
mezi státem a občanem bylo již napsán hodně knih. Při roverských 
úvahách můžeme vyjít z velmi zjednodušené definice, že stát je 
organizace, která má účinně a komplexně zaručovat či alespoň 
vytvářet podmínky pro zdravý vývoj jedince i pro jeho sebereali
zaci. Jinak řečeno -  cílem státu je obecné blaho občanů. Tomu 
slouží instituce zákonodárné, vládní, soudní i duchovní. Takový 
úkol však může plnit pouze svobodná demokracie, použij eme-li 
klasické formulace A. Lincolna „vláda lidu, skrze lid a pro lid“.

Pochopit a respektovat demokracii v každodenním životě není 
jednoduchý úkol. Znamená to naučit se respektovat zájmy a názory 
druhých, být k nim tolerantní, uvažovat o nich nezaujatě a stále 
znovu si uvědomovat, že svoboda jedince je ohraničena tam, kde 
se setkává se svobodou druhých lidí. Abychom uvedli konkrétní 
příklad: Jestliže někdo pronese tvrzení, s kterým nesouhlasíme, 
pak bychom měli požádat o bližší vysvětlení či zdůvodnění,
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a nezačínat hned agresivním tónem: nesouhlasím, nemáš pravdu 
(s podtextem, že pravdu mám samozřejmě já!)

Náměty k přemýšlení:
* Seznamme se s ústavou České republiky a případně vyhledejme 
někoho, kdo dokáže zasvěceně odpovědět na naše otázky.
* Prostudujme dokumenty o lidských právech a o právech dítěte.
* Často se setkáme s otázkou, zda skautská výchova odpovídá 
dnešnímu životu ve společnosti, ve které se vytrácejí morální 
a duchovní hodnoty. Jak se s takovými námitkami vyrovnáme?
* Zapišme si, které společnosti a spolky nám jsou blízké, co je 
jejich úkolem, jak jej uskutečňují a co je nám na nich sympatické.

Mezinárodní společenství
Státní organizace není na konci 20. století tou největší sociální 

jednotkou. Patříme do širších celků, které nejsou omezeny státní 
hranicí. Je tu řada nadnárodních organizací a seskupení. Stali jsme 
se členy NATO, usilujeme o vstup do sjednocující se Evropy, po
dílíme se na činnosti OSN a jiných mezinárodních aktivitách. 
Skautské organizace působí po celém světě a stále více oddílů na
vazuje styky se skauty z jiných zemí.

Důležitou složkou výchovy dospívajících je výchova ke světoob- 
čanství. Musíme se vymanit z tradičních státních útvarů, které 
se po staletí vytvářely, ale také neustále mezi sebou vedly vyhlazo
vací války. Lidstvo organizované jako jeden celek, který je spojen 
desítkami společných zájmů, je dávným snem. Jedním z prvních 
kroků k jeho uskutečňování byl i vznik světového skautského hnu
tí. Ale teprve po druhé světové válce dozrál čas k reálným krokům 
vedoucím k sjednocování a spolupráci národů a států, bez ohledu 
na náboženství, rasu, politické zřízení či bohatství. Stále víc lidí si 
uvědomuje, že všichni mohou spolupracovat a stát se v budoucnosti 
občany jedné velké světové organizace. Proto přátelství dětí přes 
hranice patří k důležitým úkolům skautské výchovy.

Poprvé v dějinách prožívá lidstvo dění na celé zeměkouli jako
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společné záležitosti všech. Cokoliv se ve světě odehraje -  v dobrém 
či zlém -  týká se nás všech. Jednotlivé země, kultury ani kontinenty 
již nemohou žít zcela izolovány od sebe, ale vytvářejí jeden složi
tě propojený systém! Proto se mluví o současnosti jako o nastupu
jícím světověku, kdy provázanost všech lidí mezi sebou i lidstva 
a přírody se stává nutností. Je na nás, jak se s touto skutečností 
ve 21. století vyrovnáme.

Roverské kmeny se musí s tímto vývojem vyrovnat a připravit 
se na nové úkoly, které nás čekají v budoucnosti. Při různých expe
dicích míříme za hranice a to předpokládá znalost cizích jazyků, 
kultury i literatury jiných zemí. Tím se také osvobozujeme od tradičně 
omezených rozhledů „malého českého člověka“. Ve světě poznává
me význam domova, pochopíme, že se musíme mnohému učit, 
ale také můžete ledaco světu nabídnout. Hledejme cesty, jak se 
seznamovat s lidmi, učme se chápat jejich zvyky i životní styl. Spo
lečně usilujme o to, aby se nastupující věk stal časem výchovy, vzá
jemného soužití lidí a celé přírody. Tyto myšlenky nejsou roverům 
cizí, přicházejí s nimi i ti, kteří prošli skautskou výchovou.

Náměty k přemýšlení
* Co znamená slovo světoobčanství? Dá se uskutečňovat v životě 
jedince a kmene?
* Navažme kontakt se zahraničním kmenem, korespondujme s ním 
a hledejme další možnosti setkávání.
* Seznamujme se s různými institucemi, které usilují o sjednocení 
Evropy, s jejich úkoly, cíli i problémy.
* Uvažujme společně, zda skauting najde své místo i ve světověku.

Doporučená četba:
Křivohlavý J.: Konflikty mezi lidmi
Dytrych Z.: Rizikové faktory v životě mladých rodin
Pešková J., Schůcková E.: Já, člověk
Palouš R.: Světověk
Toffler A.: Světová revoluce
Kennedy J.F.: Profily odvahy
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PÉČE O KRÁSU

Poznávání uměleckých děl minulosti i současnosti hraje důle
žitou roli v citovém rozvoji člověka. Nejde jen o pouhé seznáme
ní s jednotlivými uměleckými díly, ale o pochopení jejich smyslu
-  vnímání jejich estetické hodnoty -  a také o vlastní tvořivost.

Mezi dětmi, ale i mezi dospívajícími, jsou ve vztahu k umění 
často značné rozpaky. Obtížně se orientují ve velkých dílech mi
nulosti, těžko nacházejí potřebné informace a poučení, jak estetická 
díla vnímat, v čem hledat jejich smysl. Jestliže k tomu přičteme 
po léta zanedbávanou estetickou výchovu ve školách a skutečnost, 
že se většina sdělovacích prostředků uměním buď vůbec nezabý
vá, nebo referují jen o dílech spíš provokativních než uměleckých, 
pak není divu, že toho víme o současných uměleckých tendencích 
a směrech jen málo. Něco se dočteme o populární hudbě a filmech 
nevalné úrovně umělecké i morální -  jinak nic. Touha po kráse je 
však člověku dána a vychovatel ji má kultivovat.

Umění se tradičně dělí na literaturu, hudbu, výtvarné umění 
(malířství, sochařství), architekturu a umění předvádějící či zná
zorňující (divadlo, balet, film a televize). Každé umělecké dílo 
něco sděluje; má svůj vnitřní, duchovní obsah. Nevzbuzuje jen 
příjemný zážitek, ale nese i jisté poselství, které sice nemusí být 
jasné, ale nelze je popřít. Má své prostředky vyjadřovací (barvy, 
tóny, slova, pohyb, tvary aj.).

Pravidla pro posuzování krásna podává estetika. Zabývá 
se v širším smyslu nejen díly uměleckými, ale i krásou v přírodě, 
lidských činech a vztazích. Člověk odedávna toužil po poznání, 
které mu zprostředkovává věda, a po kráse, která se zjevuje umě
ním. Pravda a krása se propojují, nelze je oddělovat, a proto 
bez vzdělání estetického je všeobecné vzdělání neúplné. Sebevzdě- 
lanější odborník je jednostranným člověkem, jestliže nemá vyvi
nutý smysl pro vnímání a prožívání krásy.

Přestože je umělecká výchova zvlášť důležitá pro děti, tradičně
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ji dostávají jen v malé míře. To zjistil již Masaryk před 100 lety 
v úvahách určených českým učitelům. Od té doby se to příliš ne
změnilo, spíše se krize prohlubuje. Uvažujme tedy, jak tento stav 
napravit alespoň v roverských kmenech.

V každém člověku dříme jiskra tvořivosti. Někdo ji dokáže pro
jevit psaným slovem, jiný kresbou, zpěvem nebo pohybem. Ně
kdo má smysl pro praktickou stránku estetiky, dovede se pěkně 
oblékat, vyjadřovat, zařídit si své bezprostřední okolí či zachytit 
pomíjivé chvilky života fotoaparátem. Podobná tvořivost bývá 
často skryta „pod hladinou“, většina roverů šiji neuvědomuje. Snad 
se dokonce za ni trochu stydí jako za něco, co se dnes „nenosí“, co 
snad ani nepatří do dnešního uspěchaného světa, který uznává jen 
materiální úspěchy. To je však jeden z velkých předsudků a omylů. 
Velkých umělců je sice málo, ale každý rover může tvořit pro vlastní 
radost nebo úzký kroužek přátel, střediskový časopis, výzdobu 
klubovny. Být tvořivý znamená překračovat hranice, které jsme si 
sami vytyčili nebo které nám často chybně vytyčili jiní. Jsou to 
hranice pomyslné, které ve skutečnosti neexistují, ale přece nás 
v naší mysli omezují.

Někdy se třeba ptáme, co nám může umění přinést, a narazíme 
na rozpačité odpovědi. I do umění musíme být někým uvedeni. 
Pokud se tak nestalo v dětství, v rodině či ve škole, měli bychom 
hledat cestu k umění v roverském věku sami. Známý anglický skla
datel B. Britten napsal před lety skladbu „Uvedení mladého člově
ka do orchestru“. Vyhledejme a poslechněme šiji, třeba nám poo
tevře branku do světa vážné hudby. V knihovnách je mnoho knih, 
které nás uvedou do hudby, malířství, architektury a jiných umě
leckých oborů. Ale hlavně bychom měli chodit na koncerty 
a výstavy, do galerií a muzeí.

Najít klíče k branám umění, k pochopení záměrů jednotlivých 
autorů a jejich poselství nebývá vždy snadné, někdy i pro znalce.

Několik základní rad:
* Nenechme se odradit a opakovaně se pouštějme na výpravu
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za uměním, i když třeba zprvu všemu neporozumíme či ledacos 
nás nechá chladnými.
* Roverský kmen by měl na schůzkách čas od času číst poezii, 
půjčovat si vzájemně knihy, navštěvovat různé kulturní akce. Spo
lečné prožitky a rozhovory o nich mohou otevřít nové pohledy.
* Nechtějme poznat všechno naráz, postupujme systematicky.
* Zaujme-li nás jakékoliv dílo, vracejme se k němu a zároveň vy
hledávejme další díla stejného autora a snažme se o něm dovědět 
co nejvíce.
* Mějme kolem sebe dostatek inspirace -  knihy, reprodukce vý
tvarných děl, fotografie, desky a kazety s dobrou hudbou aj.
* Vyhledávejme diskuse s vrstevníky, kteří mají k umění blízko.
* Zastavme se v každodenním shonu alespoň na chvíli, podívej
me se z okna na kvetoucí strom nebo na letící mraky, na reprodukci 
výtvarného díla, přečtěme si několik veršů. Je to chvilkové vytr
žení ze všedního ruchu a posílení duchovního života.
* A hlavně -  nebojme se sami tvořit pro vlastní radost i pro radost 
druhých. Patří sem i umění psát dopisy, zachycovat své myšlenky 
a vnitřní prožitky slovem, tónem, barvou i pohybem.

V uměleckých dílech najdeme nejen poselství o světě a životě, 
ale i sami sebe, své vlastní citové prožitky a touhy, které třeba jen 
nejasně tušíme. Pomáhají nám lépe chápat sebe sama i druhé lidi. 
Čteme knihu, posloucháme hudbu, díváme se na obrazy a přitom 
často čteme o sobě, objevujeme sami sebe, vidíme sebe i svět 
z nového pohledu -  a snad se i stáváme lepšími.

Umění nezpodobňuje svět jen z jeho krásných stránek, ale za
chycuje i chaos, krutost, pomíjivost okamžiku i lidského života. 
Umělci zpodobňují život v jeho kráse, ale i dramatech a hrůzách. 
Vzpomeňme na Remarqua, jehož hrdinové jsou světem drceni, 
na Kouzelný vrch T. Manna, kde se rozvíjejí osudy lidí na smrt 
nemocných, na křehké příběhy nenaplněné lásky Petra a Lucie R. 
Rollanda a hrdinů Otčenáškovy novely Romeo, Julie a tma. Pře
čtěme si některou z tragédií klasické řecké literatury, dramata
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Shakespearova, smrtí končící příběhy E. Hemingwaye. Dostojev- 
ský dokázal až s vědeckou přesností zachytit hloubku lidského 
utrpení a bolesti. Morálně vyhrocené jsou příběhy povídek Byka- 
vových -  a tak bychom mohli pokračovat dále. Nejsou to bezna
dějné historie, cítíme v nich spodní tón síly a nezdolnosti lidského 
ducha, který i ve vypjatých, zdánlivě ztracených situacích nepod
lehne bezmocnosti.

Právě taková umělecká díla nás vedou po složitých cestách ži
vota, dávají nám sílu k překonávání překážek. Časem pochopíme, 
že písnička, kterou si zpívali ženci při kosení trávy, i Beethovenova 
symfonie, boží muka v polích i gotická katedrála, kresba Mikolá
še Alše i Michelangelovy fresky v Sixtinské kapli jsou stejné pro
jevy velikosti lidského ducha, který dokáže překonávat bolest, 
malost, nedůvěru i pochybnosti. A také postřehneme, že poselství 
uměleckého díla je přístupné všem generacím, každé po sobě za
nechává stopu, která nemizí z duchovních dějin, i když je třeba 
zpočátku lidé nechápou a nedovedou náležitě ocenit.

ROVEŘI A UMĚNÍ

Umění -  široká a trochu tajemná oblast lidské tvůrčí aktivity. 
Snaha člověka překonat omezenost bytí v čase: když už nemůže
me žít dlouho, nekonečně, pokoušíme se aspoň v darovaném čase 
žít bohatě a zanechat po sobě stopu: umělecké dílo je přece nej
krásnější stopou po bytosti zvané člověk!

Z různých důvodů však říše umění zůstává mnoha lidem trvale 
uzavřena -  buď celá, nebo některá její část. Byla by to nesmírná 
škoda, kdyby roveři, putující stezkami života s očima i srdcem 
dokořán otevřenýma, obcházeli právě umění s pocitem že mu nero
zumějí, že mu „nejsou právi“, že je to jakýsi luxus -  pro talento
vané...

Především: přístup člověka k jakémukoli druhu umění může 
být buď aktivní, tj. tvoří nebo se pokouší něco uměleckého vytvá
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řet, nebo j en pasivní, tj. j e divákem, vnímatelem -  to u výtvarných, 
divadelních oborů slovesných, hudebních i dramatických děl. Ide
ální by samozřejmě bylo, kdyby co nejvíce lidí kromě opravdové
ho pasivního zájmu o umění se pokoušelo o aktivní tvorbu 
v některém z přemnohá oborů. Podle svého zájmu, talentu, osob
ních dispozic i místních či domácích možností. Někdy je vzbuze
ní zájmu o vlastní tvůrčí činnost i věcí náhody! Sugestivní podnět, 
pobídka, pochvala, šťastné setkání -  jděte takové náhodě vstříc!

Po víc než půlstoleté zkušenosti výtvarného pedagoga chtěl bych 
dnešním roverům říci: nebojte se umění!

Je známo, že člověk, který se o něco zajímá a hlavně také po
kouší, pochopí daný obor nebo dílo lépe, než ten, kdo pouze pa
sivně přihlíží nebo naslouchá. Pokusme se sami o báseň -  předtím 
se nechrne někým poučit o stavbě verše, o tom, co je to planý a co 
štěpný rým; možná že to už víme ze školy. Kdo hraje třeba na kytaru 
a rád zpívá, ať se pokusí k některé známé melodii vytvořit vlastní 
veršovaný text -  a obráceně, zhudebnit nějakou pěknou báseň.

Asi to hned nebude velké „umění“, ale bude to pokus o tvůrčí 
dílo. Je to jako ve sportu, ne každý dosahuje vrcholných výsledků 
nebo dokonce rekordů, a le je  dobré a důležité, abychom byli ak
tivní, zkoušeli, snažili se. Každý pokus -  i ten nepříliš zdařilý -  
znamená osobní růst!

Hodně mladých lidí se pokouší o hudební projev, i v televizi 
vídáme různé „soutěže talentů“ a někdy se musíme i smát těm 
nepovedeným projevům a slabým výkonům. Ale aspoň mají od
vahu zkusit to! Večerní kruh kolem táborového ohně je báječnou 
příležitostí. Nebojme se tam přednést vlastní báseň nebo interpre
tovat verše známého básníka! Nebojme se zazpívat, sami nebo 
s kytarou, nějakou vhodnou píseň!

O výtvarný projev také není nouze, vždyť kdejaká kronika, 
nástěnka v klubovně, skautský deník nebo zpěvník bývají vy
zdobeny „vlastnoručními malůvkami“. Mladí lidé, kterým nikdo 
neporadil (ani ve škole), mají sklon k mělkému bezduchému na
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podobování: obkreslují podle nejrůznější vzorů do svých deníků 
i kronik strašně deformované, naivní figurky (těch hrůzných in
diánů!), kreslí, malují i píší barevnými „fixkami“, které sice ča
sem na světle vyblednou, ale předtím nepěkně prosáknou listem 
papíru. A to písmo! V dobré víře, že čím víc přízdob, kudrlinek, 
patek, stínování budou neumělá písmena mít, tím to bude krás
nější, produkují se právě v oblasti písma strašné věci. A kaligrafie, 
tj. krásné, ušlechtilé písmo, by mělo být vytvářeno právě zde, 
v nadpisech článků, v kronikách, denících, zpěvnících i na nástěn
kách.

Potřebujeme radu? Je prostá: naučme se nějakému jednodušší
mu, ale dobře čitelnému písmu, všímejme si kaligrafických záhla
ví v časopisech. Lze si také vypůjčit příručku o umění písma -  je 
jich hodně. Nebo požádat o radu známého -  výtvarníka, aranžéra, 
učitele, který písmu rozumí!

Proč ve stati o umění tolik mluvím o písmu? Protože písmo 
může být přístupným druhem výtvarného projevu. I ve věku počí
tačů, kdy lze zvolit z nabídek různých písem to nej vhodnější 
pro daný účel, je „ručně psaný“, osobitý, krásný projev důležitý. 
Je to přece náš autentický pojev, výraz naší duše, výsledek naší 
volby i tvůrčí vůle. Je to stopa člověka -  jedna z nej krásnějších! 
Snažme se co nejlépe napsat každý text, zvláště osobní dopisy těm, 
na nichž nám záleží!

Kresba, malba, grafika, modelování. Nemůžeme zde dávat kurs 
výtvarných technik, kompozice, barevné harmonie, technologie. 
Ostatně učebnic a návodů je v knihovnách dost a dost. Ale už i to 
minimum, které nám dala základní škola, postačí k tomu, abychom 
vlastními pokusy postupně vnikali do tajů tvoření. Tužky, pastel
ky i pastely, obyčejné vodové barvy a vhodný papír jsou každému 
dostupné. Pokoušejme se tedy kreslit, malovat, modelovat z hlíny 
kdekoliv k tomu máme možnost -  i na táboře nebo právě tam! 
A nestyďme se žádat o radu ty, kteří tomu rozumějí lépe!

Ve velkých městech se koná každý rok mnoho výstav, i když
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skutečně dobrých už tolik není! Ale máme tam neustále příležitost 
obdivovat architekturu, sochy, pomníky na významných místech. 
A do galerií prodejních můžeme samozřejmě vstoupit vždy bez
platně. Roveři by měli těchto možností využívat!

I do nejzapadlejší vesnice přicházejí časopisy a knihy. Ilustrace 
v nich mohou být předmětem debat; pohlednice s obrázky např. 
Josefa Lady, kterých zvláště o vánocích je všude plno, jsou vděč
ným materiálem k besedám na mnoho témat, nejen o umění auto
ra, ale třeba i o národopisných motivech v umění, o lidových zvy
cích apod. Nezapomínejme na lidové tradice, které se též neobešly 
bez výtvarných projevů! Pokusme se o malování kraslic, o vystřiho
vánky, vhodné k nalepení na okenní sklo, o práce blízké umělec
kému řemeslu: ze slámy, kůry, dřeva, textilu atd.

Založte si sbírku reprodukcí -  vlastní, nebo družinovou či kme
novou. Mohou vzniknout početné kolekce vkusně nalepených po
hlednic (které by jinak skončily v koši) s reprodukcemi uměleckých 
děl nebo výstřižků z časopisů týkajících se umění, umělců atd.

Jsou-li v kmeni či oddíle sběratelé, využijte příležitost sezná
mit se blíže s nejmenšími uměleckými díly. Poštovní známky, na
vržené umělcem a ryté zkušeným grafikem-rytcem jsou často dí
lem vysoké umělecké úrovně. Je to druh užité grafiky, podobně 
jako u bankovek a jiných tištěných artefaktů navržených nebo 
i provedených umělcem. Varuji však před sbíráním bezcenných 
„kartiček“, které šíří různé „kluby sběratelů“ ! Je to brak pro naivní, 
hloupé fandy. Podle vzoru Jaroslava Foglara jsou vydávány kýčo
vité kartičky jako „pamětní lístky“ ke kdejaké příležitosti. Kéž by 
byly vytvářeny na lepší úrovni a nekazily vkus dětí! O sériích dra
hých kartiček s fotbalistky, hokejisty, herci atd. raději nebudu mluvit 
- j e  to komerční, ohlupující, vkus kazící zboží!

Výtvarnou hodnotu může mít sbírka novoročenek, ex libris, 
pohlednic a umělecky komponovaných příležitostných razítek 
se skautskou tematikou! Je to zároveň tak trochu aktivita historic
ká -  v těchto drobných výtvarných dílech je uložena historie naše
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ho skautingu, jsou tam data významných akcí, na rubu těch po
hlednic podpisy tvých bratrů a sester zjunáckého hnutí. Časem 
jsou z toho všeho neocenitelné dokumenty. A vždy je to viditelná, 
krásná stopa po lidech -  našich přátelích, bratřích, sestrách, kteří 
jako my nosí v srdci svou Lilii v Trojlístku!

Rozvoj tvořivých schopností
Alchymie slov
Roverský kmen by měl do svého programu zařadit i rozvíjení 

tvořivých sil, které jsou skryty v každém člověku, ale o nichž sko
ro nikdo neví.

Na prvním místě je to schopnost sdělovat druhým lidem slovy 
své myšlenky, zážitky a pocity. V patnácti letech máme už tak boha
tou slovní zásobu a dovedeme s ní pracovat tak obratně, že stačí 
někdy malý podnět a s překvapením v sobě objevíme spisovatelský 
talent. Ostatně k tomu nás vedou po léta češtináři v hodinách věno
vaných slohu. Jenže školní impulsy mají zpravidla úplně jiný úči
nek, než učitelé zamýšlejí. Místo aby povzbuzovaly žáky k tvořivému 
psaní, dokážou chlapcům a děvčatům tvořivé psaní znechutit. To 
snad je v samotných „genech“ školy -  co je povinné, proti tomu 
se člověk jako svobodná bytost brání. Pokusy s tvůrčím psaním 
v roverském kmeni mohou mít úspěch jen tehdy, dokáže-li někdo 
probudit ve svých kamarádech chuť něco nového vyzkoušet.

Kdo má předpoklady k tvořivému psaní? Skoro každý člověk. 
I spisovatelské povolání je založeno především na zvládnutí zá
kladních 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
1. dobře umět jazyk, v němž se chce vyjadřovat,
2. mít druhým lidem co říct (i když je známo, že někteří spisovate
lé svým dílem neřeknou vůbec nic),
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3. mít chuť svoje poznatky, zkušenosti, myšlenky, pocity, nápady 
sdělit druhým lidem,
4. zvládnout některé řemeslné dovednosti spojené s psaním,
5. mít dostatek vytrvalosti.

Ve všech pěti bodech se opakuje slovo „musíš“. Jsou to tedy 
kategorické požadavky.

První podmínku snadno splní drtivá většina občanů české re
publiky. Až na mentálně zaostalé a hluchoněmé se každý člověk 
naučí dobře svůj mateřský jazyk v prvních pěti letech života.

Druhá podmínka je trochu obtížnější, ale také poměrně snadno 
splnitelná. Od narození se zvědavě rozhlížíme po okolním světě 
a shromažďujeme v paměti zkušenosti. O mnohém z toho, co proží
váme a promýšlíme, se dá napsat deníkový záznam, pojednání, črta, 
povídka. I rozsáhlejší skladby, například novela nebo román. 
Jak člověku přibývají léta, přibývají mu i zážitky, poznatky, zkuše
nosti a nápady. Mezi nimi jsou určitě takové, které by zajímaly jiné.

Třetí podmínka se zdá velice snadná, a přece je to úskalí, 
na kterém ztroskotá devadesát devět lidí ze sta. Osvětlím to 
na příkladu z našeho oddílu. Po druhé světové válce jsme začali 
vydávat časopis. Redaktor jednak páčil z vedoucích, kormidelní
ků i řadového mužstva příspěvky, jednak zaplňoval v jednotlivých 
číslech Hrožramrova prázdná místa. Psal docela s chutí, zatím co 
většina spoluautorů dodala svůj příspěvek jen pod nesnesitelným tla
kem, který na ně vyvíjel.

Když teď, po dlouhých letech, prohlížím staré ročníky našeho 
měsíčníku (mimochodem, vychází už přes půl století!), vidím, 
že redaktorovy články a povídky jsou nejhorší. Ale texty, které 
psal například Brýzha, James nebo Vazule, jsou takové úrovně, 
jako kdyby to bylo dílo renomovaných spisovatelů. Někde dokon
ce jiskří humorem. S údivem se ptám: Jak to, že se Brýzha, James 
ani Vazulák nestali na rozdíl od redaktora spisovateli? A že se stal 
uznávaným autorem mnoha knih tehdejší redaktor, člověk, který 
zřejmě nedostal do vínku špetku spisovatelského talentu? Tady je
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jasný důkaz, že talent neznamená buď nic, nebo je zcela nepod
statnou podmínkou.

Z toho, co jsem právě uvedl, jasně vyplývá: James, Brýzha 
ani Vazule neměli chuť něco druhým lidem vyprávět. Proto 
se z jednoho stal účetní, z druhého komerční inženýr a ze třetího 
učitel výtvarné výchovy. Na rozdíl od nich redaktora psaní bavilo 
a měl pořád chuť jiným něco vyprávět.

Čtvrtá podmínka je spojena s tím, zdaje člověk pilný nebo líný. 
Tak jako se musí naučit truhlář zacházet s hoblíkem, musí 
se spisovatel naučit zacházet se slovy a větami. Hoblování je ovšem 
jen elementární dovednost, která stačí nanejvýš na ohlazení suro
vého prkna. Truhlář však zvládne spoustu dalších dovedností. 
Kouká zpravidla mistrovi pod ruku a všímá si, J a k  to dělá“ . Kdo 
se chce stát spisovatelem, musí se taky dívat pod ruku zkušeněj
ším mistrům. Přečti si někdy povídku nebo román podruhé, potře
tí a třeba podesáté. Když už tě nezajímá děj, začni si všímat, J a k  to 
autor dělá“. Jaký používá slovník, jak dlouhé nebo naopak krátké 
věty tvoří, jak míchá popisné odstavce s dialogy, co popíše po
drobně, co jen letmo a co naopak vůbec vynechává, jak pracuje 
s časem přítomným, minulým a budoucím atd. To už je dost ná
ročné, asi jako když se truhlářský učedník snaží zjistit, jak mistr 
vyrobil krásnou židli nebo skříň. Z učedníka se nestane mistr 
za týden - to platí pro truhláře i spisovatele. Někdo se ovšem učí 
rychle, jiný pomalu.

A dostali jsme se k poslední, páté podmínce. Taje úzce spojena 
s tou předcházející a bývá kamenem úrazu pro většinu lidí, kteří 
dovedou česky, mají druhým co říct a nechybí jim ani chuť do psaní. 
Nejsou prostě dost vytrvalí, nechají se odradit prvními neúspěchy, 
nehodí výsledek své práce do koše a nezačnou znovu podruhé, 
potřetí a někdy třeba podesáté. Právě proto jsou spisovatelé po
měrně vzácným druhem Homo sapiens.

I ve vašem kmeni byste se měli aspoň čas od času pokoušet
o tvůrčí psaní, i když doufáme, že se z většiny spisovatelé nikdy
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nestanou. Kdo by potom vyráběl pro spisovatele židle, pekl chle
ba, stavěl domy? Přesto i budoucí truhlář, pekař, architektka mo
hou mít z téhle hry užitek. A nejen proto, že lépe poznají sami 
sebe.Tvoření a tvořivé hry dávají člověku radost.

Roverský deník
Píšeš si deník? I to je příležitost k tvůrčímu psaní, skvělá zkouš

ka všech pěti podmínek, které vedou ke spisovatelské slávě.
Druhá a třetí podmínka tu jsou poněkud obměněné, poznatky, 

myšlenky, zkušenosti, zážitky a nápady nebudeme sdělovat jiným 
lidem, ale zapisovat je zatím jen pro sebe. Lidská paměť je sice 
úžasně výkonná, ale nezaznamenává zdaleka všechno důležité, co 
bychom v ní rádi uchovali. A deník je vlastně jakási naše druhá 
paměť, která nezkresluje a nevyhasíná (pokud nepořizujeme zá
znamy málo trvanlivým prostředkem), po desetiletí v něm zůstává 
do posledních podrobností všechno, co do něj uložíme. Techniku 
zápisu zvládne i školák ze sedmé třídy, natož rover! A pokud jde
o vytrvalost -  nemusíme psát každý den. V záznamech by však 
neměly být mezery delší než týden!

Jaký to má vlastně smysl, psát si deník? Když odhlédneme 
od toho, že je to teď 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, kte
rý deníku věnujeme.

Každý deník je vlastně kniha, jejíž cenu nelze vyčíslit penězi. 
Jedinečná, neopakovatelná, v celém vesmíru neexistuje druhý 
exemplář (pokud nepoužíváme počítač nebo deník nevyjde tiskem). 
Takovou cenu má samozřejmě hlavně pro nás. Ale někdy i pro jiné 
lidi. Jen si vzpomeňme na deník Jiřího Wolkra. Zápisky budoucí
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ho velkého básníka z léta prožitého se zakladatelem českého skau- 
tingu A.B. Svojsíkem. Deník, který si psal Charles Darwin při cestě 
kolem světa (vyšel i u nás) měl významný podíl na vzniku slavné 
Darwinovy teorie o původu druhů. Podle svých deníků napsali 
proslulé cestopisy E. St. Vráz, Emil Holub, A. V. Frič, Thor He- 
yerdahl a jiní. Všichni cestovatelé si vždycky psali deník, jinak by 
se vrátili ze svých výprav do neprozkoumaných krajů s poloprázd
nýma rukama.

Deník si psal po celá desetiletí i jeden z tvůrců světového skaut
ského hnutí - Ernest Thompson Seton. Jeho žena o tom říká v knize 
U tisíce táborových ohňů:

„Vedle knihovny je místnost, kde stojí na polici přes padesát 
tlustých svazků Setonových deníků. Deník si začal vést v roce 1879 
a pokračoval v tom den co den až do své smrti v roce 1946. Psal 
do něj tužkou i perem, zápisy doplňoval kresbami, pérovkami, 
někdy také akvarely. Jsou propálené jiskrami z táborových ohňů, 
ušmudlané nemytýma rukama, kterýma je dychtivě brával. Někdy 
se omezil jenom na letmé poznámky doprovázené nedokonalými 
skicami -  i ty mají přesto svou cenu.

Většinou však tam jsou pečlivé denní zápisy. Vždycky využí
val každou příležitost, aby natrvalo zachytil drobné příhody, které 
byly smyslem jeho života. Víc než co jiného představují ty deníky 
skoro sedmdesát let Setonova života a přemýšlení, jeho bohatých 
zážitků i radostí.

Tyto deníky byly podkladem ke všem knížkám, které napsal, 
povídkám, románům i vědeckým dílům.

Když Seton jako mladý chlapec odešel z domova, řekl mu je 
den z jeho dospělých přátel: Veď si podrobný deník o všem, co 
uvidíš a uslyšíš.

Tehdy jsem nechápal, proč to mám dělat, přiznal Seton po letech, 
ale natolik jsem tomu člověku důvěřoval, že jsem ho poslechl. 
Neřekl mi -  a nejspíš to ani nevěděl -  jak velkou službu mi tím 
prokázal. A mně to docházelo postupně, jak léta míjela. Čím jsem
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starší, tím lépe si uvědomuju cenu každodenních záznamů -  i když 
jsou to třeba jen prostá suchá fakta, zachycená neobratně a neúplně, 
ale tak, jak jsem je viděl.

Zápisy musí být prováděny každý den -  ne až s měsíčním od
stupem, kdy už všechny události začínají v paměti blednout. Měli 
bychom je doplňovat diagramy, náčrtky nebo fotografiemi, pokud 
nám pomohou lépe objasnit fakta.

Mladý člověk se snad zeptá, k čemu je to všechno dobré. Na to 
mám prostou odpověď: Vždycky je užitečné, když si pořídíme 
záznamy o tom, co jsme dělali. Ale ještě důležitější je to, že de
níkové zápisy nás vedou k lepšímu pozorování.

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. Možná si to neuvědomíme ni
kdy. Přesto víme, že bychom měli na téhle cestě pokračovat - na
konec se to vždycky vyplatí.“

Kolik deníků už vyšlo tiskem a je to strhující četba!
V devadesátých letech jich vydalo řadu nakladatelství Torst. 

Připomeneme z nich jen Celý život, dvousvazkový výbor z deníků 
Jana Zábrany, básníka, prozaika, překladatele. Objemné dílo, kte
ré má přes tisíc stran a je strhující výpovědí o nedávném temném 
období našich dějin.

Kromě deníku dávají skvělou příležitost k tvůrčímu psaní kme
nové kroniky. A časopis, který vydáváte sami pro sebe a své přáte
le. Jsou tu i časopisy vydávané Tiskovým a distribučním centrem 
Junáka, především Roverský kmen, ale také Skaut-Junák, Skau- 
ting a Světýlko. I ty vítají příspěvky. Jediným kritériem pro redak
tory je dobrá úroveň toho, co napíšete -  a ovšem i zajímavý obsah.

Záznamy z toulek přírodou
Zaměřme svou pozornost na cokoli -  stéblo suché trávy trčící 

ze sněhu, volnou nebo zamrzlou hladinu rybníka, mechový polš
tář i za mrazu stále zelený, holou větev javoru, rozpukaný kmen
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staré lípy, závěj uschlého listí v bukovém lese, sněhové vločky 
padající z ocelového nebe, zapadající slunce chladné jako ze skla, 
mraky letící přes dorůstající měsíc, havrana kráčejícího důstojně 
po trávníku -  možností je bezpočtu. A napišme o chvilkovém 
pozorování jednu jedinou větu. Měla by obsahovat nějaký po
střeh nebo pocit, který v nás vyvolal pohled na tu věc. Ať je to 
však něco neobvyklého, originálního. Není to tak těžké, jak se snad 
zdá, stačí, když se podíváme na předmět svého zájmu z neobvyk
lého úhlu, spojíme pozorování s nějakou drobnou akcí -  třeba za
vřeme oči, ohmatáme rukama kůru kmene jako slepec a svůj pocit 
vyjádříme několika slovy; zachytíme sněhovou vločku do dlaně 
a budeme se dívat, jak taje a mění se v kapičku vody; promluvíme 
na havrana; všimneme si, že stéblo trávy je z hlediska broučka 
obrovitá věž...

Vyhýbejme se omšelým popisům a obratům, hledejme nová, 
neobvyklá, překvapivá slovní spojení.

Uvádíme tu řadu příkladů z roverského lesního kursu. Ty věty 
a kratičké texty psali na konci léta roveři a rangers z různých kou
tů republiky, lidé s různými zájmy, povahami, nadáním. Snad všich
ni splnili zkoušku jedné věty na výbornou. Někteří napsali dokon
ce celý řetízek pěkných vět.

Radost. Nespoutaná Radost.
Sluncem prosvícená.
A zlatý poklad nad hlavou.
Maličcí poutníci, 
každý hledá cestou svou.
(Lukáš)

Naboso přišel do hor déšť. (Lucky)
Jak je možné, že statný smrk pláče? To jenom vonné slzy prysky
řice kanou. (Jáma)
Slunce si našlo mravenčí shon; spěchají, spěchají, přes obrovský 
labyrint lesa. (Bořka)
Řetízek paprsků se stromovím propletl až k samotné zemi,
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až k borůvčí, které se krčí mezi smrčky. Stačí malý pohyb rukou 
a všechnu sluneční krásu zachytím. Anebo je to klam? (Evička) 
Jdu tichým lesem a s bázní našlapuji na nespočet zlatých ostrův
ků. (Vindra)
Připadám si jako studna. Hluboká, ale prázdná. (Léna)
Mezi stromy proklouzly sluneční paprsky a v jejich záři se náhle 
zakmital docela maličký list. (Prófa)

Stařec časem rozedrán, 
přec pevně v zemi tkví.
Žádný strach, není zde sám, 
v lesním náručí tu spí.
(pařez) (Veverka)

Jako závoj ve větru vane, pavučinka na jeřabině. (Květa)
Loučím se s létem. Dávám mu sbohem nad hrnečkem čaje 
a spřádám si jeho jemňoučké pavučinky do klubíčka. Aby bylo 
v zimě k čemu přivonět, čím se zahřát. (Magi)

Jdu jen tak lesem po jehličí 
a žádná věta ve mně nevyklíčí.
(Kocour)

Stejně jako lidé i stromy pláčou. (Peggi)
Pavouci vlákno chvěje se ve vánku, blyští se v slunci, nevíš, kde 
začíná, nevidíš, kde končí, víš jen, že je. (Katka)
Jak dlouho jsi musel růst, než tě pokáceli, než sedřeli tvoji kůru 
a udělali z tebe stůl? (Venda)
Malý červený mravenec se prodírá obrovským pralesem jehličí, 
listí, větviček a kamenů. Cesta je náročná, ale on se celý den neza
staví. (Fred)

Co můžeme z úspěšného splnění „testu jedné věty“ vyvodit? 
Že máme dobré předpoklady k tvořivému psaní. Když dokážeme 
napsat jednu zajímavou, původní, neotřelou větu, dokážeme jich 
napsat deset, sto, tisíc. Jen mít do psaní chuť a k tomu dostatek 
vytrvalosti. Ostatně ani nejlepší povídka, novela nebo román ne
jsou nepřetržitým řetězem osobitých postřehů, pocitů, myšlenek,
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neopotřebovaných slovních spojení. Stačí, když v souvislém vy
právění jen tu a tam zajiskří nečekaný příměr, překvapivá slovní 
kombinace, pohled na člověka, věc, událost z neobvyklé strany -  
a čtenář cítí, že má v ruce dílo dobrého autora.

Test pěti vět. Kdo chce pokračovat v ověřování svých tvůrčích 
schopností, má k tomu další příležitost. Tentokrát už nám nepo
stačí 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, strom, ptáka, první 
jarní květinu, poletující sněhové vločky, běžící stádo smek, pa
vouka prchajícího do temného kouta pokoje. A zapišme na papír 
aspoň pěti větami to, co vidíme, slyšíme, cítíme v duši. Neměl by 
to být suchý popis, snažme se jej rozsvítit aspoň jedním neotřelým 
slovním spojením, pohledem z neobvyklého úhlu. Ať už to do
padne jakkoli, bude náš záznam jedinečným, neopakovatelným 
dokumentem. V celém vesmíru neexistuje druhý, přesně takový 
text. Už tohle vědomí by pro nás mělo být pobídkou: zkusím to!

Desítky takových drobných pozorování si zapsal ruský spiso
vatel M. Prišvin. A naplnil jimi několik knih. Pro inspiraci tu uvá
díme několik jeho drobných záznamů v překladu Zory Berákové.

Moje astronomie
Přečetl jsem populární astronomii Spencera Johnese. Kniha nám 

předvádí vesmír v celé jeho pustotě a vykládá život jako náhodu.
Koupal jsem se a můj první pohled padl na pomněnku. Nevím, 

co si mám vlastně myslet, zda jsem si povšiml já  jí, či snad ona 
sama mě po četbě strašné knihy o pustotě vesmíru přiměla, abych 
si jí povšiml.

V této pomněnce s jejím žlutým sluníčkem uprostřed a s pěti 
plátky modrojasného nebe jsem potkal živý vesmír, přemáhající 
svou existencí vnitřní bezúčelnost jeho otáčejících se ústrojí.

265



A i když na nebi nejsou žádné hvězdičky jako dušičky andělů, 
zato jsou na Zemi pomněnky. Takže andělé se dají beze zbytku 
nahradit květinami a není proč želet ztracených představ o nebi.

Motýl
Časně ráno ležel ještě na zemi mráz jako koberec, ale když slun

ce zemi zahřálo, pokryl se mráz rosou.
Pod horkým slunečním paprskem se probudil život v jednom 

motýlu. Šedivý motýl, připomínající barvou kmen osiky, ležel jako 
malý trojúhelníček na trávě a zmítal se jako housenka, avšak kříd
la ho nechtěla poslouchat. Vzal jsem ho na dlaň a prohlédl si ho. 
Motýl měl hlavu jako sova s dvěma bílými oranžovými tykadly -  
byl to noční motýl. Ležel mi na dlani jako mrtvý, ale když jsem ho 
vyhodil do vzduchu, letěl, a jak!

Kolik je mezi námi lidmi takových spáčů, a když je člověk po
strčí -  otvírají oči. Kde se to v nich bere?

Přes okraj
V staré lípě se zlámaným vrškem vydlabali datlové dírky.

V horní se usadili špačci, v prostřední brhlík a ve spodní červen
ka. V hnízdech dorůstají havrani.

Sevřené prstíky sosnových výhonků se rozvírají a mění se ve sví
cen s třemi svíčkami.

Všechno kvete. Kolem dokola je vše tak kouzelné a je toho 
tolik, že má duše -  hliněný džbán -  to nemůže pojmout a přetéká 
to přes okraj.

Síla života
Všechno se rozpadá, všechno klesá k zemi, ale nic neumírá, 

a i když zemře, okamžitě se mění v něco jiného. Takový pařez, 
když trouchniví, se zahalí plyšem zeleného mechu. V dutině sta
rého pařezu, oděného do hustého zeleného mechu, vyrostla krasa
vice muchomůrka.

Uprostřed známého lesa se tě najednou zmocní rozpaky, jako 
by všechny stromy a keře shodily svou společnou zelenou masku 
a každý strom byl nyní něčím osobitým. A když zvedneš hlavu
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a pohlédneš na ně, pohlédnou na tebe také, každý svým zvláštním 
způsobem.

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 chuť jim svůj silný zážitek vyprávět? Najde
me v sobě dost vytrvalosti a skutečně o něm napíšeme?

Kdo čeká na chvíle inspirace, ten se možná nikdy nedočká. 
Musíme si určit přesný termín a dodržet ho za každou cenu: Napí
šeme to do dnešní půlnoci. Do neděle. Neodkládejme to do příliš 
vzdálené budoucnosti. Vzpomeňme si na novináře, ti musí ode
vzdat svůj článek ještě dnes a nejpozději do přesně stanovené uzá
věrky. Proto začínalo tolik úspěšných spisovatelů svou hvězdnou 
dráhu u novin. Proto s novinami spolupracovalo tolik mistrů slo
va. Jen si vzpomeň na Karla Čapka, Jaroslava Seiferta, Eduarda 
Basse. Noviny je naučily vrhnout se do práce střemhlav. Proto si 
Jack London stanovil přesnou zásadu: každý den napíšu aspoň ti
síc slov.

Tahle zkouška nám ukáže, zda máme aspoň ty nej základnější 
předpoklady k tvůrčímu psaní.

Haiku. O Japoncích je známo, že mají vytříbený cit pro krásu, 
snad jste už viděli fotografie japonských zahrad, slyšeli o ikebaně 
nebo o tom, jaké úctě se v Zemi vycházejícího slunce těší krásné 
kameny. Možná že jste sami zkoušeli japonské skládačky z papíru, 
zvané origami. V těchto tradičních „výtvarných“ oborech se obráží 
vnímavý vztah Japonců k přírodě. Vydrží dlouho sedět pod borovicí 
a bez hnutí pozorovat horu, která se před nimi vypíná k nebi, 
ale stejně se dovedou soustředit na jednotlivé drobnosti, kvetoucí 
třešňovou větvičku, luční kobylku v trávě, srpek měsíce plující 
mezi mraky. To všechno se projevuje i v literatuře.

Z nevyčerpatelné stupnice japonské poezie jsme vybrali jedi
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ného mistra, známého pod básnickým jménem Bašó, a jedinou 
básnickou formu - haiku.

Bašó žil v 17. století. O jeho životě a díle se dočtete víc 
v zasvěcené předmluvě Miroslava Nováka a Jana Vladislava 
ke sbírce básní Měsíce, květy, která nedávno znovu vyšla a je snad 
dosud k dostání. Vybrali jsme odtud několik úryvků:

„Ve své chýšce žil Bašó patrně sám -  některé prameny mu při
suzují i rodinu, nic přesného však není známo a tradice ho raději 
vidí osamělého zasněně pozorovat zamžený měsíc, čekat na první 
sníh a v rozjímání naslouchat bzukotu cikád a cvrčků. Velmi často 
však jeho poustevna pod banánovníkem zůstávala prázdná, proto
že Bašó byl na cestách.

Vydal se postupně na několik velkých cest po hlavním japon
ském ostrově Honšú a verše složené na těchto cestách zaznamenal 
spolu se svými dojmy v pěti cestovních denících. Z jeho deníků je 
patrno, že putoval i za hlubokým prožitkem bezprostředního sty
ku s přírodou v její proměnlivosti podle krajů a roční doby, i její 
vlídné stálosti ve všech těchto proměnách.

V rukou Bašóových se haiku stala nástrojem k vyjádření cito
vého vztahu k životu prostřednictvím prostého obrazu z přírody 
a každodenní skutečnosti.

V Bašóově pojetí se stala až přílišná stručnost haiku její největ- 
ší předností. Nutí básníka, aby vyjádřil svou myšlenku šesti nebo 
sedmi slovy a postihl jimi jen to podstatné, co může navodit nála
du, citovou atmosféru, v níž lze myšlenku domyslet a dotvořit.

Dílo Bašóovo je při svém převratném významu nevelké rozsa
hem. Obsahuje asi tisíc haiku...“

Nakonec ocitujeme slova samého Mistra:
„Je ve mně cosi, co odedávna tak miluje básnění, až se stalo 

cílem mého života. Někdy mě omrzí a chtěl bych toho nechat, 
jindy pln horlivosti se snažím jiné v něm překonat. Tyto nálady 
soupeří v mé hrudi a nedopřávají mi klidu. Na chvíli jsem si přál 
získat postavení a dosáhnout hodností, ale to cosi mi v tom zabrá
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nilo. A tak jsem nakonec zůstal bez schopností a dovedností viset 
na tenké nitce poezie.“

Ukázky překladů z básnické sbírky Měsíce, květy jsou společ
ným dílem dvou japonštináře Miroslava Nováka a básníka Jana 
Vladislava.

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 rý
mem. Pozorně si pročtěte Bašóovy básně a bude vám všechno jas
né. Základní téma -  drobné pozorování přírody. Skladba básně -  
většinou dvě krátké, hutné věty. Jejich vzájemný vztah. Rýmuje 
se někdy třetí a čtvrtý verš, jindy první a poslední nebo druhý a třetí.

Volte takové téma, které odpovídá ročnímu období, kdy haiku 
vytváříte. Snad vám pomůže navodit patřičnou náladu několik 
úvodních vět z podzimní části Bašóovy sbírky:

„Čas, kdy básník haiku cítí podzim i v posledních vedrech, čas 
svlačce, ostřice a slézu, čas úplňků a nočních blesků, čas fičících 
větrů, Svátků mrtvých a růží.

Čas pozdního podzimu, jelení říje a padajících kaštanů, zvoní
cích tlouků na prádlo a chryzantém, čas hříbků a modřínových 
šišek, ptáků táhnoucích podzimním šerem, zrajících tykví, dýní 
a travních semen vysypávaných větrem, čas břečťanu pod prvním 
jíním.“

Když se pokusíte napsat aspoň jednu báseň stylu haiku, začne
te si lépe všímat drobných jevů a věcí v přírodě. A zakusíte radost, 
jakou přináší dokončené dílko. I když má třeba jen osm slov.

Pojď poslechnout si Pavoučku, hola!
cvrčky, Ozvi se
jak podzim slaví. taky nějak,
Mám chýši z trávy. když podzim volá!
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Nahoře měsíc 
nad mlhou.
A dole zas 
v polích 
mraky jdou.

Zářící měsíc 
a jeho jasné střípky. 
Létavé 
Rybky.

Co různých travin 
má náš svět.
A každá z nich 
dovede 
svůj květ.

Mraky a mlhy.
Co krajin 
za tu chvíli 
už
vykouzlily!

Půlnočním lesem 
teskný hlas 
táhle míjí.
Jeleni 
v říji.

Na misce hříbek 
vonící.
A vyšňořen 
jehlou z jehličí.

Kdy ten list k břehu 
přirazí?
Brouček na něm
celou
cestu
spí.

Kruh slunce v mraku. 
Nebem 
přeletí občas 
šik tažný ptáků.

Šlehnutí blesku!
Do tmy prchá 
volavčí
křik plný stesku.

Pohleď sem ke mně, 
povídám!
Jsem
v podzimním šeru 
taky sám!

Květy, už suché 
se kloní.
Tráva 
smutně 
semena roní.

Podzim začíná.
Pláň moře 
a pláň pole - 
stejná zelená.
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Podzim, smrákání.
Na suché větvi
sedí
černí
havrani.

Nesu si věrtel 
z vesnice...
Chci snad měřit
světlo
měsíce?

Studený jitřní 
kalich svlačce. 
Slábnoucí 
moskyt 
v něm pláče.

Úplněk stoupá
nad krajem. 
Jak čerstvě 
přeříznutý 
kmen.

Kreslení v přírodě
Když na roverských lesních kursech řeknu, že půjdeme 

do přírody kreslit, skoro všichni začnou prohlašovat, že to pro ně 
není, protože oni kreslit vůbec nedovedou. Ale já vím, že dokud 
byli docela malí a ještě nechodili do školy, uměli kreslit a malovat 
všichni. A jaké to byly panečku obrázky! Ať jim maminka řekla, 
namaluj princeznu, namaluj čerta, namaluj náš dům -  dítě vzalo 
pastelku a bez váhání začalo. A tak roverům opakuju: Kreslit umí
te, jen o tom nevíte. Nebo přesněji řečeno, zapomněli jste na to. 
Pak jdeme do terénu a tam většina kursistů zjistí, že na mých slo
vech přece jenom něco je. A někteří s úžasem v sobě objeví kres
lířský a malířský talent. Rozhodující je jen chuť a odvaha něco 
nového vyzkoušet.

Někdy se mne roveři ptají, jestli má kreslení smysl v době, kdy 
si každý snadno pořídí barevné fotografie. Na to odpovídám: Sa
mozřejmě má! Kresbou zachytíme detaily, které na fotografii ne
jsou. Kresbou zdůrazníme hlavní kontury květu, listu. Kresba do
káže zachytit složitý obraz zkratkou. Stačí si prohlédnout černobílé 
kresbičky, kterými doprovází Seton svoje knížky o přírodě. Něko
lika rychle načrtnutými čarami zachytí běžícího vlka, veverku 
ve skoku ze stromu na strom, letícího orla.
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Když rostlinu nebo broučka fotografujeme, zmačkneme spoušť 
a tím to pro nás většinou končí. Ale při kreslení šije mnohem lépe 
prohlédneme. Neujde nám žádná podrobnost, žádná zvláštnost.

Ale teď pár slov o kreslení v přírodě. Kreslíme prostou čarou 
rostlinu tak, jak ji vidíme. Žádné stínování, čárečky, jen přesná 
linka. Když kreslíme květ, načrtneme „portrét“ zepředu, pak z jedné 
i druhé strany a také zezadu i shora. Přitom na něm objevíme to, 
co by nám na fotografii uniklo -  pokud by to nebylo dílo profesi
onála, který fotografuje přírodniny pro nějaký atlas.

Až nakreslíme květ, zaměříme se na postavení listů na lodyze. 
Ty mají často jiný tvar než stejná rostlina těsně u země. Jiný tvar 
mívají někdy listy rostliny nad vodou a pod hladinou. Toho všeho 
si při kreslení všimneme. Květy jsou vždy neobyčejně krásné 
a navzájem se od sebe značně liší.

Podobně jako rostliny kreslíme i houby -  to je zcela zvláštní 
svět -  brouky, motýly. Zpočátku třeba jen detaily, krovky, křídlo 
a jeho podivuhodný ornament.

Další vděčné téma pro začínajícího kreslíře -  plody stromů 
a keřů. Nažky javorů, žaludy, bukvice, kaštany. Znovu připomí
nám -  jednoduchá kresba pevnou linkou, žádné šmrdlání tužkou 
po papíru.

Pro začátek je nejvhodnějším kreslířským nástrojem tužka. Ve 
výzbroji na toulky přírodou bychom měli mít dvě velmi měkké tuž
ky, číslo 1 až 2. Gumu sice máme také, ale používáme ji co nejméně.

Při krátkých zastávkách na pochodu terénem kreslíme rychle, 
základní tvar, jeho hlavní linie -  je to znamenité cvičení ruky 
i rychlého postřehu.

Cvik hraje důležitou roli. Nezoufejte nad prvními obrázky, ne
budou vždy podařené, aspoň ne tak, jak byste si přáli. Možná že to 
budete právě vy, kdo v sobě objeví kreslířský talent dosud hlubo
ko zasutý, ale čekající na první podnět.

Později kreslete staré stromy, aspoň část jejich mohutného 
kmene nebo jak vybíhají z hlavní větve vedlejší větvičky.
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Zachyťte kresbou listy, jejich základní tvar. Jehlice. Šišky. Vel
ké, vodou omleté balvany.

Skoro na každém kroku objevíte něco, co volá po zachycení 
prostou kresbou. Pamatujte, že i v tomhle oboru hodně znamená 
pravidelné cvičení.

Až zvládnete kreslení tužkou a vaše ruka získá „kreslířskou 
pohotovost“, přejděte na vodové barvy, akvarely, tempery. Potře
bujete k tomu kromě barev dva hodně špičaté štětce, jeden tenký, 
druhý tlustší, do šíře 5 mm. Zručná ruka dovede namalovat štět
cem tenší, přesnější čáru než propiska či tužka. Barvy mícháme 
na navlhčeném papíru. Položit štětcem plochu odpovídající tva
rem i barvou předloze -  to vyžaduje jistý cvik. Musíme také vě
dět, jak se barvy mísí, abychom dokázali dosáhnout potřebný od
stín.

Akvarel provedený několika tahy štětcem někdy dokonale vy
stihne to, co malíř maloval. I když to zdaleka není fotografie. Po
dívejte se na kouzlené kresby zvířat, ptáků i rostlin Mirko Haná
ka, ilustroval desítky románů a povídkových sbírek o přírodě.

Až zvládnete práci se štětcem a barvou, pokuste se o kombinaci 
tužkové kresby doplněné vodovou barvou. To je vhodné, když 
malujete staré, různě pokřivené kmeny, tlející pařezy, zlomené 
větve.

Při dlouhých pochodech jsem  měl s sebou vždy krabičku 
se sadou barevných pastelů. V deskách listy formátu A5, tzv. pří
rodní papír barvy šedé, modré, tmavozelené, hnědé, okrové. Kaž
dý list byl pokrytý průhledným hladkým papírem, aby se mi 
pastelové kresby nerozmazávaly. Tohle vybavení jsem  měl 
na „rychlokresby“, kterými jsem zachycoval pohled do krajiny, 
na horské hřebeny i osamělé kopce. Vždy jsem rychle zachytil 
jejich základní tvar, linii, hlavní barevné plochy, připojil k tomu 
datum, místní údaj -  a už se desky vrátily do torny a putoval jsem 
dál.

Když po letech znovu beru do ruky tyto pastely, vybavují se mi
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živé vzpomínky na pochody alpskými údolími i na klidné poseze
ní na mořském pobřeží.

Někdy kreslím staré kmeny, kořeny uhlem nebo tuhou široké 
tesařské tužky.

Zajímá vás, kde jsem tyhle pomůcky nosil? Měl jsem na ně 
malý chlebník, zavěšený na opasku. Do něho se vešel zápisník, 
desky s papíry, krabice anilinek, krabička se štětci, druhá s tužkami 
a gumou, hadřík, lupa, plastová lahvička s vodou.

Výtvarné hry
Je to přesné pojmenování -  výtvarné hry. Nebudeme si namlou

vat, že děláme umělecká díla, prostě zkoušíme nové tvořivé hry. 
Možná že při nich někdo v sobě objeví talent a začne ho soustavně 
rozvíjet, potom třeba přejde od her ke skutečnému výtvarnému 
umění.

Na roverských kursech i schůzkách jsme už viděli a vyzkoušeli 
řadu úspěšných her s nejrůznějším materiálem. Zmíníme se tu as
poň o několika z nich.

Abstraktní obrazy. Na velké rýsovací čtvrtky (formátu A2) nebo 
archy bílého balicího papíru jsme nakecali silnějším štětečkem 
různé temperové nebo plakátové barvy -  bez jakéhokoli plánu, 
takže vznikla chaotická směsice barevných skvrn a bílých ploch. 
Do toho jsme tu a tam vymáčkli přímo z tuby kousky barev, které 
jsme pak roztírali a rozmazávali holými prsty, dřívky, větvičkami. 
Když tato mazanice zaschla, vzali jsme dva kousky kartonu ve tvaru 
velkého, silného L. Položili jsme je na barvami popatlanou čtvrt
ku proti sobě tak, že uzavřely obdélníkovou plošku -  vytvořily 
kolem ní jakýsi rámeček. A tento rámeček jsme všelijak přesou
vali, zvětšovali i zmenšovali, až se nám podařilo najít na pokecané 
čtvrtce malou plošku se zajímavým „abstraktním“ obrázkem. Tu 
jsme si vystřihli.

V hledání výseků se postupně vystřídal celý kmen a každému 
se skutečně podařilo objevit pomocí dvou pravoúhlých kartonků
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různě velké „obrázky“. Ty jsme pak trefně pojmenovali -  jako bý
vají pojmenovány obrazy slavných mistrů -  a instalovali z nich 
výstavu. Než byla oficiálně otevřena, odbývala se slavnostní ver
nisáž, na níž „významný výtvarný kritik“ jednotlivá „díla“ zhod
notil, pak zahrálo kmenové „kvarteto“ (kytara, píšťalka, triangl, 
bubínek) a vernisáž vyvrcholila pohoštěním.

Na táboře pátrali roveři po zajímavých přírodních tvarech 
a strukturách, které pak byly vystaveny v jídelně na stole. Mezi 
exponáty se objevil koláč odříznutý z kmene s výraznými letokru
hy, kůra s labyrintem lýkožroutích chodbiček, kousek dřeva pro
vrtaného skrz naskrz chodbičkami dřevokazných mravenců, sbír
ka nažek z javoru, klenu, babyky, jasanu, prázdné, pestře vybarvené 
ulity okružáků, různé plody a semena.

První cenu získala překvapivě malá hlávka červeného zelí, roz
říznutá napůl. Uvnitř se na temně karmínovém řezu objevil nád
herný košatý bílý strom.

Krásné kameny. Při expedici do slovensko-polských Pienin jsme 
objevili na dně Dunajce podivuhodně utvářené kameny. Každý 
z nás si jich odnesl domů několik na památku. A tak začala sbírka, 
kterou doplňuju dodnes. Pěkné kameny se najdou všude -  v korytě 
Jizery žulové valouny, na březích Berounky, ale i v polích kolem 
jejího toku tisíce dokonale ohlazených kamenů, u každé nedokon
čené stavby v Bratislavě jsou v hromadách písku nádherné obláz
ky rozmanitě zbarvené i tvarované, pískovny ve frýdlantském vý
běžku bývají bohatým nalezištěm pazourků a červené švédské žuly. 
Zkrátka skoro z každé cesty do přírody si člověk může do své sbírky 
přinést nový exemplář. Co na tom, že vždycky po několika letech 
se sbírka kamenů rozroste natolik, že ji musíme zlikvidovat! Už 
z další výpravy se vrátíme s novým nálezem -  přece nemůžeme 
nechat ležet na cestě ten nádherný, běloskvoucí křemen!

Pro návštěvy na táboře měli naši roveři neobvyklé dárky. Kaž
dému významnému hostu věnovali malovaný kámen. Hladký říč
ní oblázek, na kterém byl černou tuší nebo barevnými pastelkami
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(na sklo) namalovaný obrázek zvířete, ptáka nebo brouka. Protože 
nikdo z roverů neměl malířské nadání, překreslovali silně stylizo
vané kresby z indiánské keramiky, kterou objevili ve 2. díle Skaut
ské praxe.

Vypadalo to skutečně velice originálně!
Hledání mátoh (kterým se později začalo říkat samorosty) patří 

ke starým skautským tradičním zábavám. Pokroucené větve 
a pařízky se v našich očích mění v různá zvířata i pohádkové by
tosti -  stačí trochu uvolnit fantazii. Čím méně úprav a lidských 
zásahů do přirozeného tvaru mátohy, tím lépe!

Tkaní gobelínků na malých rámečcích je výtvarná hra, kterou 
zvládne každý, kdo má dost trpělivosti. Vhodným materiálem jsou 
zbytky vln a tenké provázky. Podrobný návod najdete v jednom 
svazku knižnice Oko, vydávané nakladatelstvím Albatros (M. Za
pletal, Kouzelné brýle). V klubovně našeho roverského kmene vi
sel na zdi po celý rok velký tkací rám, podložený barevným vzo
rem. Tam postupně vznikalo společné dílo. Kdo měl čas a chuť, 
zašel do klubovny a utkal aspoň malou plošku.

K výtvarným hrám patří i výroba loutek- především maňásků. 
A také papírových nebo látkových koláží.

K originálním nápadům patřili i brouci. Kostru těla měli vytva
rovanou z kusu ohebného drátu, na který dovedné ruce řízené uvol
něnou fantazií namotávaly různobarevné bavlnky.

Na jedné z výprav se náš roverský kmen bavil vytvářením „ ob
jektů “ z věcí objevených na nepovolené skládce u lesa. Možná že tam 
dodnes stojí podivná monstra z vyhozeného nářadí, součástí roze
braných zemědělských strojů, nádob a pokažených strojků.

Origami — japonské skládačky z různobarevných papírů.
V Japonsku, a dnes i v mnoha jiných zemích, se touto starodáv
nou výtvarnou hrou nebaví jen děti, ale i dospělí. V různých ze
mích jsou dokonce „kluby origamistů“. Na téhle výtvarné hře je 
zajímavé to, že v ní dosáhne dobrých výsledků i člověk, který si
o sobě myslí, že nemá absolutně žádný výtvarný talent.
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Před lety byla výstava českých origami v Senohrabech u Prahy. 
Tuto výstavu uspořádala vůdkyně skautského oddílu a děvčata na ní 
učila návštěvníky základní pracovní postupy při skládání origami. 
Nejvzácnějším návštěvníkem byl sám japonský velvyslanec!

Další výtvarné hry vhodné i pro roverský věk najdete ve 26. 
a 27. svazku Skautských pramenů -  Rukodělné práce a Náš po
klad. Zvlášť upozorňujeme na zvykoslovné předměty. Jsou to drobná 
výtvarná dílka, kterými od nepaměti zdobívala svůj domov přede
vším děvčata.

LÁSKA K MOUDROSTI - FILOZOFIE

Možná se zeptáš, proč filozofie v knížce pro rovery? A proč 
právě dnes, kdy je tolik jiných úkolů, zlepšení pracovní morálky, 
přestavba národního hospodářství, vytváření trhu, hledání cest 
pro vlastní podnikání, rostoucí kriminalita, úsilí o vstup do Evropy, 
ekologická rizika -  nelze dokonce vyloučit ani atomovou kata
strofu! Máme číst staré knihy, nesrozumitelné autory odtržené 
od života a spekulující o nejasných otázkách v době, kdy hledáme 
cesty k řešení tak složitých a naléhavých úkolů? Není to ztráta 
času a zbytečné plýtvání energií?

Ve skutečnosti jsme všichni mnohokrát filozofovali, a to již 
jako děti. V duchu či nahlas jsme se ptali: Proč existujeme? Co 
bude po smrti? Jaký má můj život smysl? Jsem svobodný a odpo
vědný za své činy? Jak mám žít a poznávat svět? Jsou to v podstatě 
otázky filozofické a lidstvo na ně hledá odedávna uspokojivé od
povědi. Podobným otázkám se nemůžeme vyhnout. Lze je sice 
potlačit a tvářit se, že nás nezajímají, ale tím je neodstraníme. Stá
le znovu se probouzejí k životu, znepokojují nás, nutí k uvažování, 
debatám, hledání cest.

Pojem filozofie pochází z řečtiny, podobně jako většina evrop
ských kulturních tradic má své kořeny v antickém Řecku. Slovo 
„filein“ znamená milovat a „sofia“ vyjadřovalo zprvu obratnost
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a zručnost, ale později vědění, ctnost, umění žít. Filozofie stojí 
na počátku všech pozdějších evropských úvah o základních otáz
kách světa, vesm íru a lidského života. Základní orientace 
v tradicích řecké kultury tedy patří ke všeobecnému vzdělání.

Každá filozofie začíná lidskou zkušeností. Vychází z každoden
ního života, který je nám důvěrně známý a v němž se zdánlivě 
dobře orientujeme. Začneme-li však o životě víc přemýšlet, kaž
dodenní bytí ztrácí svoji samozřejmost. Vynořují se nečekané otáz
ky a pochybnosti, nad některými jevy se zastavíme v údivu. Uvě
domujeme si, jak málo toho víme, a začínáme hledat pevné body,
0 které bychom mohli opřít naše poznání a vědění. Právě v této 
chvíli začínáme filozofovat. V této knížce nemáme dost prostoru, 
abychom se mohli zabývat vývojem lidského myšlení, filozofic
kými systémy a různým řešením základních filozofických otázek. 
Definitivní a všeobecné pravdy v dějinách filozofie nenajdeme, 
ale poznáme různé cesty uvažování. Řešení si musí hledat každý 
sám. Někdo je více poučen dějinami myšlení, jiný postupuje zcela 
samostatně. Nacházíme odpovědi, které jistě byly již mnohokrát 
nalezeny, pochybujeme o různých řešeních, ale nesmíme si na
mlouvat, že základní otázky světa a života pro nás neexistují. 
Ani výchova se neobejde bez teorie, stanovení základních cílů
1 prostředků.

A co tedy má činit rover? Každý jistě touží po vědění, po vědění 
jednoduchém, jasném, nesporném. Chceme přijít na kloub růz
ným záhadám a jitří nás, že nenacházíme uspokojivé odpovědi. 
Definitivní, obecně platné odpovědi skutečně asi těžko najdeme. 
Vzniká tak rozpor -  chceme znát odpověď, a nemůžeme se k ní 
dopracovat. Z toho někdy pramení skepse, palčivé otázky odloží
me či dokonce šije  časem přestaneme klást vůbec a žijeme ze dne 
na den, bez pevných pravidel a koncepcí. Druhou cestou je hledá
ní různých řešení -  v debatách, knihách vědeckých, filozofických, 
v uměleckých dílech i jinde. Většinou se nám náhle vynoří určité 
řešení, třeba zcela osobní a platné jen pro nás či pro náš kmen.
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Někdy to je odpověď jednoduchá nebo sporná, aleje to odpověď 
naše, s naším pohledem na svět či našimi životními pravidly. Ro
ver, který to dokáže, ušel na cestě poznání velmi daleko.

Doporučená četba:
A. Arcinbacher: Úvod do filosofie 
M. Petříček: Úvod do (současné) filozofie 
T.G. Masaryk: Základy konkrétní logiky

*

Někdy žijeme v představě, že filozofie je obsažena ve stovkách 
nebo dokonce v tisících knih, obtížně srozumitelných, psaných 
těžkým jazykem pro zasvěcené a uložených kdesi ve velkých, ne
dostupných knihovnách. Je to však jinak. Každá filozofie hledá 
odpovědi na základní otázky lidského či dokonce kosmického bytí, 
ale zároveň každý filozof je dítětem své doby, svého národa, ško
ly, do které chodil, ale i rodiny, ze které vzešel. Nehledejme filo
zofii kdesi v posluchárnách univerzit, ale v životě kolem sebe.
V jednání politiků, dílech umělců, usilování manažerů, osnovách 
škol, různých řešeních palčivých otázek jak žít, co je cílem nebo 
smyslem lidského úsilí.

Filozofické myšlení nelze oddělovat od života společnosti, a tak 
máme před sebou další zdánlivý paradox: Filozofování hledá od
povědi na nejnitemější otázky jedince, ale je i dítětem své doby 
a reaguje na aktuální otázky současnosti. Masaryk odpovídal 
ve svých spisech na stav české společnosti, na naši minulost, 
ale současně uvažoval o tom, co je třeba učinit pro budoucnost. 
Stejně tak tomu bylo u Patočky a je dnes u Havla. Filozof dokáže 
odhlédnout od nahodilostí, denních starostí a nepodstatných udá
lostí a hledá obecné souvislosti. Vidí běh světa v dalekých hori
zontech času i prostoru, snaží se dopracovat k poznání podstaty 
a pravé skutečnosti, přitom však není nikdy zcela objektivní. Mlu
ví z něj jeho osobní zkušenost, výchova, přání i systém hodnot, 
které uznává.

Filozofie není nikdy uzavřena. Nekončí ani napsáním knihy,
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ani jejím studiem. Je to vždy výzva k následování, kterou může
me buď přijmout, nebo odmítnout. Současně to je též podnět 
k hledání vlastní cesty.

Co může rover od filozofie očekávat? V prvé řadě to je snaha 
porozumět přírodě, lidem, lidské mysli i duši, dějinám i očekávané 
budoucnosti. Je to nikdy nekončící úkol. Něčemu porozumíme, 
něco nám zůstanou záhadou, někdy dospějeme jen k tušení nejas
ných souvislostí. K porozumění patří i to, že budeme usilovat
o uskutečnění ideálů, které jsme přijali (či pouze od jiných přeja
li), a snažit se o vytvoření společenství hledajících.

Nejde jen o zjištění podstaty toho, co nás obklopuje, ale o vy
tyčení toho, co chceme společně dokázat, jak budeme postupovat 
při překonávání překážek a zvládání různých omylů a neúspěchů. 
A to je druhý úkol roverského filozofování.

Třetím úkolem je rozhodování: co přijmu,v co věřím, jak se budu 
v určitých situacích chovat, čemu dám v životě přednost, jak chci 
svá předsevzetí uskutečňovat.

*

Základním zdrojem roverského programu se stala kniha Ro
berta Baden-Powella Rovering to Success, která vyšla ve dvacátých 
letech pod názvem Na pouti za úspěchem. Vedle ní však u nás již 
od Svojsíkových dob silně působí i program Setonovy lesní moud
rosti, který k nám uváděl profesor Miloš Seifert. Jeho stěžejní dílo 
Přírodou a životem k čistému lidství mělo na starší skauty možná 
ještě silnější vliv než útlá knížka Baden-Powellova. K největším 
znalcům a propagátorům lesní moudrosti ve skautských řadách 
patří olomoucký vysokoškolský učitel výtvarné výchovy Ladislav 
Rusek, přezdívkou Šaman. Zatím spíš známe jeho grafické listy 
se skautskou tematikou. Šaman však píše i krásné úvahy a eseje. 
Jeho myšlenky na téma česká lesní moudrost jsou důležitým pří
spěvkem k formování našeho roverského programu, právě tak jako 
myšlenky Setonovy se staly nedílnou součástí Svojsíkových Zá
kladů junáctví.
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Hledání smyslu a pravé podoby české lesní moudrosti
Stále aktuálnější je dnes boj o novou, lepší a opravdovější tvář 

českého hnutí lesní moudrosti, oné jedinečné výchovné soustavy, 
konstituované před osmdesáti lety ve své rané, ještě tápající 
a v počátcích nedokonalé podobě Miloše Seifertem, pedagogem 
a přírodovědcem, inspirovaným nejdříve skautingem a později 
především woodcraftem E.T. Setona.

Právě v naší zemi, v níž se po staletí protínají nejlepší myšlen
kové proudy Evropy, od výchovných snah K om enského, 
až po cílevědomou aplikaci a transformaci cizích vzorů, jak je 
ve skautingu zaváděl prof. A.B.Svojsík a v lesní moudrosti prof. 
Miloš Seifert, má velkou šanci výchovné působení zatím málo 
rozšířené, ale originální a přínosné české hnutí Lesní Moudrosti, 
které správně chápeme jako Moudrost, jíž člověka učí Příroda, 
a jako životní Moudrost vůbec.

Každý člověk, pokud nežije jenom přízemním, živočišným způ
sobem, hledá v životě jeho hlubší smysl, hledá poznání a moudrost. 
Uvědomujeme si, že jsou a musí být i jiné, vážnější, lepší hodnoty, 
než pouze ty animální: najíst se, vyspat, mít kde bydlet a užívat 
nejrůznějších, často pochybných „radostí“.

Člověk hledá, zkouší, učí se, poznává, přijímá nebo odmítá různé 
informace, zkušenosti, různá učení. Moudrost -  pokud vůbec do
myslíme možnou hloubku tohoto pojmu -  může být nejrůznější: 
školní, které se v různé míře dostává všem, knižní (někdy jen  kniž
ní!), tj. vyčtená z literatury, ale neprožitá, nevyzkoušená, neuži
tečná.

Nejcennější je samozřejmě moudrost životní, získaná většinou 
až léty života plného práce, různých překážek, někdy i neštěstí. 
Životní moudrost však lze získávat i pozorným nasloucháním 
moudrým, zkušeným lidem; četbou knih, do nichž takoví lidé svou 
moudrost a zkušenost uložili -  někdy i beletristickou formou.

Lidská zkušenost je ovšem výrazně utvářena i prostředím, 
v němž žijeme. Jsou lidé, kteří dosáhli svých znalostí i moudrosti
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pouze ve městě; snad jsou tímto způsobem života i šťastni. Není 
však sporu o tom, že to není přirozený způsob života: člověk je 
přece součást přírody, jeho původním domovem je příroda, volná 
země pod modrou oblohou, v lesích, na lukách, u řek či jezer, 
v nejrozmanitější, ale vždy svým způsobem krásné přírodě.

Skauting i rovering jsou nemyslitelné bez přírodního rámce. 
Troufám si říci, že pravý skauting uskutečňuje většinu svého pro
gramu -  výchovného, poznávacího, rekreačního i zábavného (při
čemž důraz dáváme především na první dva aspekty!) ve volné 
přírodě. Bez přírodního rámce i dějiště by nebylo skautingu 
ani roveringu!

Snad by ani nebylo třeba tohoto úvodu, kdyby tuto základní 
stránku skautingu a roveringu akceptovali všichni roveři. Bohužel 
někdy vidím rovering zúžený na jakési debatní kroužky v teple 
kluboven; různé zábavy, hry a „hrátky“ psychologické i pseudo- 
psychologické, soutěže a kvizy příliš často nahrazují to, co by mělo 
mít přednost: vzdělávání, práce na sobě i pro společnost („Slou
žím!"), hledání opravdové životní moudrosti pátrání po smyslu 
života -  to vše na pouti životem a přírodou!

Putovat -  pouť -  poutník (rover): ta slova mají prastarý vý
znam. Dnes, kdy nadzvuková letadla přepraví cestující v několika 
hodinách přes kontinenty a oceány, máme někdy namyšlenou do
mněnku, že naši předkové příliš necestovali a pomalost jejich pu
tování jim  bránila v poznávání světa. Mylně se domníváme, že my
-  z oken rychlíků a rychlých aut -  poznáme víc a lépe. Je to omyl, 
hluboký a dost nešťastný omyl! Rychle se přemístit, „být přemis
ťován“, to vůbec nemusí znamenat lepší poznání! Dávný člověk, 
když ještě putoval pěšky, na koni nebo se soumarem, krajinu lépe 
zažil, on j i  prožili Viděl, zkoumal a vnímal její krásu, její detaily, 
byl prostě zemi, věcem, přírodě i lidem blíž. U potoka, který se mu 
zalíbil, mohl se zastavit (a kdysi i napít čisté vody), na kopci, který 
namáhavě zdolal, se posadil k odpočinku, k rozhledu po krajině, 
k zamyšlení... Vím, že i dnes lidé zdolávají „kopce“, dokonce ve-
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lehory -  ale tam neputují, tam někdy šplhají jen pro sportovní slá
vu, pro zápis do vrcholové knihy, pro první vztyčení vlajky. A pak 
se výprava vrací do svého hotelu. Nebyla to pouť, nebylo to 
ani hledání vyššího smyslu onoho Stoupání na Horu, jak o tom 
psal Seton.

Vím, je moderní doba. Automobilista zhltá ve svém pohodl
ném autě několik set kilometrů, na výletě vidí především beton 
dálnic, „přečte“ tisíce návěští, signálů, směrníků, mine tisíc jiných 
vozů -  ale to není pouť! Poutník se pozdraví na cestách s bližními, 
zastaví se na kus řeči, vymění si s nimi zprávy a zkušenosti. On 
skutečně putuje, automobilista jen míjí, jen projíždí.

Namítnete: auto, letadlo, vlak jsou dobré věci. Souhlasím, i já  
je v určitých situacích využívám, ale zde je řeč o té nejlepší formě 
pohybu po světě, přírodou. Nejkrásnější a nejcennější je  putování 
po vlastních nohách, případně ještě na bicyklu, na lyžích, v loďce. 
Lesní moudrost si můžeme jen  „ vychodit", nikdy ne vyjezdit au
tem či rychlíkem!

Ale teď k věci samé: je už v povaze skautingu, jak mu to dali 
do vínku Zakladatelé, že vede mladé lidi (ale dodám hned: nejen 
mladé, vždyť skauting má být programem pro celý život!) 
k moudrosti i dokonalosti především v přírodě a přírodou. Tento 
aspekt výrazněji formuloval E.T. Seton, ovšem ani R. Baden-Powell 
lesní moudrost neopomíjel, vždyť všechny ty zálesácké praktiky, 
táboření, znalost rostlin a zvířat, způsoby života i přežití v drsných 
podmínkách patří do širokého, bohatého spektra zájmů lesní moud
rosti. To vše najdeme v četných příručkách a dnes už i v přebohaté 
skautské literatuře naší.

Roveři by však se měli dopracovat vyššího stupně lesní moud
rosti, k něčemu, co bych nazval filozofií a etikou lesní moudrosti. 
Nebojme se těchto slov! Mnozí z nás cestu tohoto vyššího pozná
ní už nastoupili, aniž si to uvědomují!

Klíčovou zásadou vyššího stupně lesní moudrosti je hluboká 
úcta k života, ke každé jeho formě, od nejmenších a nejskromněj-
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když ještě putoval pěšky, na koni nebo se soumarem, krajinu lépe 
zažil, on j i  prožili Viděl, zkoumal a vnímal její krásu, její detaily, 
byl prostě zemi, věcem, přírodě i lidem blíž. U potoka, který se mu 
zalíbil, mohl se zastavit (a kdysi i napít čisté vody), na kopci, který 
namáhavě zdolal, se posadil k odpočinku, k rozhledu po krajině, 
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lehory -  ale tam neputují, tam někdy šplhají jen pro sportovní slá
vu, pro zápis do vrcholové knihy, pro první vztyčení vlajky. A pak 
se výprava vrací do svého hotelu. Nebyla to pouť, nebylo to 
ani hledání vyššího smyslu onoho Stoupání na Horu, jak o tom 
psal Seton.

Vím, je moderní doba. Automobilista zhltá ve svém pohodl
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skutečně putuje, automobilista jen míjí, jen projíždí.
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je v určitých situacích využívám, ale zde je řeč o té nejlepší formě 
pohybu po světě, přírodou. Nejkrásnější a nejcennější je  putování 
po vlastních nohách, případně ještě na bicyklu, na lyžích, v loďce. 
Lesní moudrost si můžeme jen  „ vychodit", nikdy ne vyjezdit au
tem či rychlíkem!

Ale teď k věci samé: je už v povaze skautingu, jak mu to dali 
do vínku Zakladatelé, že vede mladé lidi (ale dodám hned: nejen 
mladé, vždyť skauting má být programem pro celý život!) 
k moudrosti i dokonalosti především v přírodě a přírodou. Tento 
aspekt výrazněji formuloval E.T. Seton, ovšem ani R. Baden-Powell 
lesní moudrost neopomíjel, vždyť všechny ty zálesácké praktiky, 
táboření, znalost rostlin a zvířat, způsoby života i přežití v drsných 
podmínkách patří do širokého, bohatého spektra zájmů lesní moud
rosti. To vše najdeme v četných příručkách a dnes už i v přebohaté 
skautské literatuře naší.

Roveři by však se měli dopracovat vyššího stupně lesní moud
rosti, k něčemu, co bych nazval filozofií a etikou lesní moudrosti. 
Nebojme se těchto slov! Mnozí z nás cestu tohoto vyššího pozná
ní už nastoupili, aniž si to uvědomují!

Klíčovou zásadou vyššího stupně lesní moudrosti je hluboká 
úcta k života, ke každé jeho formě, od nejmenších a nejskromněj
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ších „bytostí“ v přírodě, až po život vlastní, lidský. A slovo, kte
ré tento vztah úcty, pochopení, tolerance i ochrany nejlépe vyja
dřuje, je bratrství. Být bratrem všemu živému, jak je to vyslove
no v knize džunglí Rudyarda Kiplinga: „Jsme jedné krve, ty a já“.

Všechno ostatní z této eticky zabarvené premisy vyplývá. Ne
mám tu na mysli jen „ochranářský“ postoj vůči přírodě, ale i vlastní 
životní styl člověka. A zde si musí rover -  na vyšším stupni pocho
pení -  připomínat naše skautské Desatero. Je tam vše: hospodár
nost, šetřící přírodu i zdraví, aktivní ochrana přírody i cenných 
výtvorů lidských, zmíněné bratrství atd.

Lesní moudrost je ovšem i uvědomělou cestou návratu. Návra
tu? Kam? K čemu? K ryzím původním hodnotám života, které tech
nokratický (tj. jen technokratický!) způsob myšlení i chování od
sunul do zapomnění nebo dokonce jím pohrdá. Život v souladu 
s přírodními rytmy -  rytmy dne, ročního období, klimatu i počasí. 
Život podle těchto původních hodnot a pravých hodnotových mě
řítek, podle tradic i zkušeností, které se osvědčily u starých gene
rací před námi a vůbec nejsou minulostí či naivním balastem, 
jak se nám pokoušejí namluvit zastánci a prosazovatelé blahobyt- 
né konzumní společnosti. Ta sice umožňuje pohodlný život jen 
malé části světové populace, ale spotřebovává naprostou většinu 
surovin i produktů tohoto světa.

Lesní moudrost znamená ovšem příklon k takovému způsobu 
života, který se velice liší od modelu, jak ho známe z dnešních 
velkoměst. Nepřirozené je  nastavování dne dlouho přes půlnoc 
při mělkých zábavách a následné zahálení v ten nejkrásnější 
a nejcennější čas, který přináší jitro a ranní hodiny. Nepřirozená 
i nezdravá je nadměrná konzumace složitě strojených „gurmán- 
ských“ jídel a lahůdek, s následnými zdravotními potížemi; nepři
rozený i zvyk tlumit každou bolístku farmaceutickými prepará
ty, onen zlozvyk „braní prášků“ na kdeco a v míře skutečně zhoubné 
namísto návratu k ozdravujícím silám přírody.

Pokračovat ve výčtu nepřirozených a zároveň zhoubných fak
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torů a zlozvyků dnešního „moderního života“ bychom mohli vel
mi dlouho, ale chci zde připomenout ještě aspoň nadměrnou „kon
zumaci“ informací všeho druhu -  z rádia, TV, tisku, internetu, faxu, 
telefonů, které stále častěji vidíme u ucha i na ulici. To vše vytěs
ňuje vlastní myšlenky, vlastní tvořivou činnost a ubírá i čas 
na vlastní život!

Rover, poutník na stezce životem a přírodou, si jistě najde svůj 
pohled na tyto věci. Ale neuškodí, když bude věřit .autoritám. Na
jde je ve starých i nových moudrých knihách; ať je sám jakéhokoli 
vyznání či přesvědčení, může s prospěchem číst pasáže ze Starého 
i Nového Zákona, ale také prastarou Bhagavadgítu nebo knihu Tao 
od Lao-C’. A zachytí-li se myšlenkami v nesnadných proudech 
knihy Walden od H.D. Thoreaua, jistě i tam najde nápovědu 
a pobídku k další Cestě. Překoná-li dokonce nesnáze starobylého 
jazyka v Komenského Labyrintu světa a ráji srdce, pochopí, že už 
tento muž patřil svým osudem i směřováním k rodu lidí s pout
ničkou a lesní duší, lidí, kteří přírodou i životem stoupali k vyššímu, 
lepšímu lidství.

I svátý František z Assisi, prostý, chudý mnich, rozmlouvající 
s ptáky, zvířaty, studánkami, větrem byl naším předchůdcem 
na zelených stezkách Lesní moudrosti, podobně jako zmíněný 
„Učitel národů“, náš Komenský; jako John Ruskin, anglický estét 
a filozof, který rozuměl řeči krajiny a mraků, jako filozof Emer
son i přemýšlivý Thoreau, přátelé z amerického Concordu 
v minulém století, jako Seton i Baden-Powell, jako roku 1977 ze
mřelý spisovatel Jaromír Tomeček, citlivý a něžný opěvatel příro
dy...

Setonova krásná legenda Stoupání na Horuje nádherným vyjá
dřením smyslu veškerého putování, každé opravdové Cesty: 
na vrcholu Hory je rozhled; je odtamtud vidět Ozářené moře nej- 
vyšší Pravdy.

K čemu by byla naše cesta, k čemu naše pouť, pokud by nako
nec nevedla vzhůru?
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SLUŽBA

Hlavním bodem roverského programu je naplňování hesla 
„Sloužím“. Pod ním se začal před více než 70 léty utvářet rove- 
ring. Baden-Powell jej zprvu připravoval pro chlapce, kteří již ab
solvovali základní skautský program. Jejich cílem byla pouť 
za lepším lidstvím a hlavní náplní činnosti odpoutávání od osobních 
zájmů a služba druhým lidem. Rovering nemá přesně stanovené 
prostředky, ale klade důraz na samostatné hledání stezky. Každý 
rover se má sám rozhodovat, jak bude postupovat životem, čemu 
dá přednost a na co se zaměří.

Uvažujeme o životním stylu, který odpovídá roverskému hes
lu. Brzy přijdeme na to, že se heslo služba uplatní v několika růz
ných směrech.

Služba sobě
Rover slouží sám sobě tím, že se systematicky vzdělává, získá

vá nové vědomosti, zvládá nové dovednosti -  obecně řečeno, zdo
konaluje se. Usiluje o zdraví tělesné i duševní. Zdraví není jen 
nepřítomnost nemoci, ale také pocit dobré pohody po stránce tě
lesné, duševní, sociální i duchovní. Záměrné zlepšování životního 
stylu i kvality života je zároveň upevňováním zdraví.

K službě sobě samému patří nutně vzdělávání, vytváření vlast
ní totožnosti, sebepoznávání i hledání nápravy na vlastních ces
tách životem. Důležité však je, abychom pochopili, že služba sobě 
je jen jednou stránkou životní cesty. Pokud se někdo soustředí pouze 
na sebe, stane se egocentrickým člověkem -  to je příznačné 
pro mnoho lidí dnes i v minulosti.

Služba oddílům i celému skautskému hnutí
Rover, který prožil několik let ve skautském oddíle, má dluh, 

který musí splácet, i když už přešel do roverského kmene. Může 
pomáhat při organizaci složitějších akcí, s výstavbou tábora, jeho
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ukončením, při přípravě i řízení složitější hry, výcviku dětí, pří
padně i zaskočit za nemocného rádce. Ale nemělo by to skončit 
u oddílu, z nějž rover vyšel! Vítaná je i pomoc vlčatům, světluš
kám.

Roverská družina by měla pomáhat celému středisku a podle 
potřeby jak jednotlivým oddílům, tak širšímu celku. Může pečo
vat o střediskovou knihovnu, udržovat stanová plátna v pořádku, 
šít týpí pro oddíly, pomáhat s vybavením vlčat. Možností je  více 
než dost, záleží jak na iniciativě roverů, tak na manažerských schop
nostech vůdce střediska.

Roveři mohou pomáhat celému skautskému hnutí. Při distribuci 
časopisů, různých sbírkách, pořadatelských službách a pomocných 
organizačních činnostech. Nebývají to aktivity příliš lákavé a pří
jemné, ale bez nich se někdy neobejdeme. I tím splácíme, co jsme 
sami před časem dostali.

Největší a nejcennější službou je přímé vedení oddílu, smečky 
vlčat, roje světlušek -  nebo aspoň podíl na něm. Jistě nemá každý 
rover nadání pro systematickou výchovnou práci, ale kdo k tomu 
má předpoklady, je dostatečně motivovaný a dokáže si najít čas, 
ten by se měl vedení plně věnovat, i když třeba jen po určitou 
dobu. Je to úkol nesmírně závažný, závisí na tom další vývoj skau- 
tingu u nás. Mladých vůdců není nikdy dostatek a mezi rovery by 
mělo vyrůstat co nejvíc vůdkyň a vůdců, kteří převezmou odpo
vědnost za výchovu malých dětí.

Služba bližním
V roverském věku dochází k jistém u ochlazení ve vztahu 

k rodičům a blízkým příbuzným. Je to jev častý, snad i nutný, 
ale v podstatě nešťastný. Vděčnost rodičům a prarodičům či širší 
rodině by neměla být překryta generačními ani jinými rozpory. 
Téměř v každé rodině žijí starší osoby, které potřebují péči a pomoc. 
Zde by měl být dospívající rover aktivní a učit se, jak o ně pečo
vat. Služba druhým lidem začíná službou mezi nejbližšími,
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v rodině, kde se dobře známe. Tam můžeme jeden druhého nejlé
pe podpořit a posílit.

Psychická vzdálenost mezi rodiči a dospívajícími dětmi bývá 
bohužel značná. Málo spolu hovoří o svých problémech a jen zříd
ka dělají něco společně. Předávání životních zkušeností vázne a často 
se omezujeme na příkazy a na plané mudrování. V oddílech dnes 
usilujeme o spolupráci s rodiči našich dětí, byť se střídavým úspě
chem. Měli bychom se o to snažit i v roverských kmenech. Pozvěte 
rodiče občas do klubovny, na kulturní akci nebo společnou besedu 
a hledejte cesty, jak upevňovat či obnovovat vzájemnou důvěru.

Každý rover je členem řady sociálních skupin -  školní třídy, 
týmu spolupracovníků, sportovního klubu, neformální skupiny 
z okolí chaty apod. I tam může být rover aktivní, zdokonalovat 
dobrou pohodu, působit jako vzor. Znám rovery, kteří usilují
o stmelení školní třídy, o zlepšení vztahů mezi spolužáky, vymýš
lejí mimoškolní aktivity, nastolují debatní témata, při kterých se učí 
diskutovat s odpůrci. Je to užitečné i tím, že se setkáváme s názory, 
které se třeba mezi rovery nevyskytují, a získáváme širší pohled 
na svět. I to je praktická příprava na život.

Služba obci
Občanská aktivita se přesouvá do obcí a menších městských 

čtvrtí. Tam se pak rozhoduje o místní škole, zdravotních službách, 
péči o životní prostředí a čistotě města, ale i o tom, co se dá zařídit 
pro volný čas dětí. Právě proto by měl roverský kmen znát situaci 
v místě svého působení a hledat cesty, jak být prospěšný. Pomáhat 
na dětském hřišti, starat se o zeleň (zprvu stačí péče o několik keřů 
či stromů), pomáhat s úklidem, při náledí; podobných možností je 
vždy a všude mnoho. Záleží jen na nás, co objevíme a kde přiloží
me ruku k dobrému dílu.

Práce v obci má pro nás i jiný důležitý význam. Snáze pochopí
me, jak se v praxi organizuje a řídí občanská společnost. Lépe 
porozumíme tomu, jak pracuje širší region a jak se řídí celý stát.
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Přiblíží nám to činnost parlamentu i vlády, jejich vztahy i základní 
úkoly. Postřehneme pravidla tržních mechanismů, daňového syté
mu a jiných, na první pohled nejasných institucí.

Činnost ve prospěch obce je praktickou lekcí občanské výcho
vy a vede k občanské odpovědnosti, na níž stojí základy fungují
cího demokratického systému. Nepodceňujme ani to, že svou pra
cí pro obec propagujeme skautské hnutí. Roverský kmen, který je 
obci prospěšný, vytváří příznivé ovzduší pro posuzování naší or
ganizace a zvýšení její autority v obecném povědomí.

Služba nemocným a postiženým
V rozvinutých evropských zemích jsou roverské aktivity zamě

řené na tyto osoby velmi časté a dobře promyšlené. U některých 
kmenů tvoří páteř jejich programu. Je to do velké míry dáno obec
ným postojem celé společnosti. Platí tam totiž zásada, že člověk 
nemocný, postižený tělesně či duševně, starý či jinak se lišící 
od běžné populace má samozřejmě právo žít plným životem jako 
kdokoli jiný. Zdraví chápou jako svoji povinnost pomáhat oslabe
ným lidem v jejich uplatnění. Hledají pro ně vhodná zaměstnání 
a vytvářejí pracovní příležitosti. Domovy pro osoby stárnoucí či 
osamělé jsou budovány pokud možno uprostřed sídlišť. Speciální 
školy a domovy postupně mizí a převažuje snaha, abych všichni 
občané i všechny děti bez ohledu na jejich celkový stav žili co 
nejvíce pospolu.

Podobný styl myšlení se u nás teprve začíná prosazovat. Málo
kdo má přímou zkušenost s osobami, které se pohybují na vozíčku 
nebojsou hluchoněmé či postižené různými nemocemi. Neumíme 
se k nim chovat přirozeně, nerozumíme jejich problémům a často 
se zcela nevědomky bráníme pohlédnout skutečnosti přímo od očí. 
Ale také postižení a nemocní si zvykli na život v izolaci od společ
nosti, sami se teprve učí navazovat kontakty, hájit svá práva 
a prosazovat se jako plnohodnotní občané, kteří nechtějí žít 
na okraji společnosti.
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Roverský kmen má řadu možností, jak nastoupit do služby 
v sociální oblasti. Několik příkladů:
* Návštěvy v nemocnicích. Chodit do dětského oddělení k večeru 
číst, vyprávět pohádky nebo si s nimi hrát.
* Návštěvy v domovech důchodců. Poskytovat tam drobné služ
by, obstarávat nákupy, telefony, provádět drobné opravy, povídat 
si se starými lidmi o jejich mládí a zkušenostech. Třeba jim i a hrát 
na kytaru, promítnout diapozitivy z tábora apod.
* Návštěva specializovaných dětských domovů pro postižené děti. 
Předem se domluvíme s ředitelem, čím můžeme být užiteční.
* Připravit program na několik schůzek, doprovodit děti do divadla, 
připravit malou vycházku či výlet, nacvičit s nimi besídku.
* Nabídnout organizační i jinou pomoc v centrech pro nezaměstna
nou mládež.
* Pokud je v okolí středisko pro uprchlíky, nabídnout pomoc je
jich dětem, uspořádat sbírku hraček, dětských knížek či školních 
pomůcek, případně pomáhat při učení.
* Uvážit, zda dokážeme něco udělat pro romskou populaci; nejpo
třebnější by byla pomoc školákům při zvládání základních úkolů.
* Všimnout si, zda v okolí nežije osamělá osoba, která potřebuje 
pomoc. Osamělá matka, rodina s chronicky nemocným dítětem upou
taným na lůžko, starší člověk, který se po nemoci obtížně pohybuje.

Podobných námětů by se našlo jistě více. Cílem roverské akti
vity však není jen pomoc konkrétním lidem. Musíme se naučit 
jednat s lidmi, kteří jsou nuceni žít jiným stylem, chápat jejich 
svět a přispívat k jejich začlenění do běžného života. Asi při tom 
zjistíme, že řada našich vlastních problémů je zanedbatelná 
ve srovnání se situací těch, kteří se špatně pohybují, nevidí nebo 
se nedokážou o sebe starat. Získáme tak jiný pohled na sebe sama, 
poznáme řadu pozoruhodných lidí, kteří dokážou své obtíže zvlá
dat, radovat se z maličkostí a vyrovnávat se s ohromnou zátěží. 
Postižení mohou někdy ukázat i cestu i zdravým lidem, být jim 
vzorem svým životním postojem a orientací.
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Snad nejobtížnější v sociální práci je překonávání vlastního osty
chu, někdy i zcela pochopitelných obav, zda zvládnu základní lidskou 
komunikaci s osobou nucenou žít zcela jinak, vyřazenou z běžné spo
lečnosti, které bych se třeba mohl nevhodným chováním dotknout. 
Překonáme-li podobné obavy, rychle zjistíme, že obecný základ lid
skosti je v každém člověku stejný. Pokud se snažíme vzájemně si 
porozumět, najdeme společný jazyk i společné prožitky. Právě 
od postižených osob se můžeme naučit, jak překonávat překážky a žít 
spokojeně „navzdory“ mnoha obtížím.

Zjistíme časem, že v reálné sociální práci vychováváme sami 
sebe. Roverský kmen by měl překonávat zábrany a pochybnosti 
a zkoušet své síly v práci pro postižené lidi -  můžeme jim  tím 
usnadnit život.

Služba přírodě
Jedna ze základních skautských zásad říká: Přírodu chápeme 

jako náš druhý domov. A co je domov jiného než prostředí, které 
důvěrně známe, v němž se neustále pohybujeme, vzájemně si po
máháme a vyměňujeme si dobré činy a vzájemné služby? Snaží
me se přírodě pomáhat, ale zároveň od ní přijímáme služby -  no
cujeme v ní, najdeme v ní ochranu před deštěm, dříví na oheň 
a táborové stavby.

Roverský kmen může provádět řadu ekologických aktivit. Ně
které známe již z oddílu. V roverském věku by se činnost měla 
napřít dvojím směrem:

a) Studovat odbornou ekologickou literaturu, abychom chápali 
obecné otázky soužití člověka s přírodou. Porozumět strategii tr
vale udržitelného růstu, zabývat se omezováním nerozumných 
potřeb. Seznámit se s obecnými zákony vývoje člověka a přírodního 
prostředí.

b) Provádět konkrétní akce v zájmu ochrany přírodního pro
středí. Témat najdeme mnoho, budeme se jimi zabývat na jiném 
místě.
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Služba širším sociálním skupinám
Roverům se často ukládá jako povinnost služba národu, vlasti 

i celému lidstvu. Mějme však na paměti slova Masarykova: „Hu
manita jako láska k člověčenstvu v nej širším rozsahu se snadno 
stává abstraktní, láskou ve fantazii, ne ve skutečnosti. Milovat 
všechny stejně nelze. Vybíráme si a musíme si vybírat předměty 
své lásky....

Láska však musí být účinná. Máme pro bližního něco udělat, 
proň pracovat.“

Láska k vlasti pro rovery znamená účinnou práci pro jiné, přede
vším pro naše nejbližší, pro děti. Znamená to účinnou a smyslu
plnou práci pro obec. Pomáháme při udržování čistoty a zeleně, 
při péči o nemocné; pokusme se zlepšit ekologickou situaci, po
máhejme při sbírkách pro potřebné a při jiných akcích obecně pro
spěšných.

Vlasti můžeme nejvíce prospět, budou-li z nás vzdělaní a mravní 
občané, ochotní podřídit svá individuální přání blahu celé společ
nosti. Prospějeme jí sebevýchovou i výchovou druhých, vytváře
ním „skupin kladných odchylek od normy“, tj. vytvářením tako
vých skupin, které usilují o lepší vztahy mezi lidmi, pěstují pozitivní 
myšlení a stále něco dělají pro druhé.

Mohou nastat chvíle, kdy je nezbytné pro větší celky -  napří
klad pro národ, republiku -  i pro mravní principy riskovat pohod
lí, postavení i vlastní existenci. Bývají to historické události, kdy 
lidé přinášejí i nejvyšší oběti. Méně nápadné jsou každodenní drob
né činy ve prospěch postupného uskutečňování ideálů v běžné ži
votě. A znovu Masaryk:

„Práce pro bližní není nepokojné, rozčilené hledání a pobíhání. 
Práce budiž klidná a vědomá si svých cílů.“

Kdykoliv uvažujeme o povinnostech k vlasti, položme si otáz
ku: Jak se moje myšlenky i city budou projevovat v každodenním 
životě a jak právě v něm budu prospěšný? To by mohlo být téma
tem mnoha roverských setkání a debat.
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Služba vyššímu řádu
Již několikrát jsme si řekli, že základním úkolem rovera je hle

dání vlastního místa ve světě. Znamená to postupně objevovat 
duchovní kulturu, pěstovat ji v sobě, promýšlet duchovní rozměr 
skautingu, vnitřního života osobního i celého kmene. Nejsou to 
úkoly jednoduché a nezvládneme je v krátké době. Často budeme 
hledat některé odpovědi po řadu let.

Roveři prožívají dobu hledání životní orientace, intenzivně pře
mýšlejí, objevují velké ideály, ale také je boří, zkoušejí různé ces
ty, nacházejí je i opouštějí, je to doba objevů a poznávání, doba 
vášnivých a dlouhých debat, hledání v literatuře, u zkušených mužů
i žen, ale i falešných proroků.

Rozhodující je poctivost k sobě, domýšlení problémů, které 
mohou být osobně bolestné. Není podstatné, kam až kdo dojde 
na cestě duchovního poznání, důležité je však najít správný směr 
a vzbudit v sobě touhu postupně vytýčený cíl dosahovat. Nejhor
ším omylem je lhostejnost k duchovním otázkám. Můžeme 
se mýlit, můžeme bloudit, ale nesmíme být povrchní, tím bychom 
ztratili právo označit sebe sama za poutníka, který usiluje o lepší 
lidství -  tedy za rovera.

Uvažujme chvíli o cestě za duchovním poznáním a službou. 
Soudíme, že v životě jsou vyšší hodnoty než je pomíjivý život, 
ohraničený časem zrození a časem umírání. Většina myslících 
duchů minulosti i současnosti hledala i nacházela duchovní řád 
světa. Cest při hledání je mnoho; jednou z nich, roverovi asi nej- 
bližší, je  cesta výchovy. Je to poselství, předávané z generace 
na generaci, usilující o vytváření hodnot, které nás překračují 
a přežívají tak, jako přežily naše předchůdce. Od nich jsme vý
chovný odkaz přijali a působíme jím na následníky, kterým jej pře
dáváme. Kdo sází stromy, neočekává jejich ovoce, to je určeno 
až potomkům.

Skauting se přiklání k myšlenkovým systémům, které soudí, 
že bytí je ve své podstatě dobré a dobro je souhrnem všech morál-

293



nich hodnot, o jejichž dosažení usilujeme. Toto úsilí nekončí dět
stvím, ale platí v dospělosti i při stárnutí.

Jde však v prvé řadě o to, abychom v sobě, v dětech i v rover- 
ském kmeni povzbuzovali hlas svědomí, který nás zavazuje 
k mravnímu jednání („naplňovat skautský zákon činy“) v každém 
věku i v každém prostředí -  v rodině, oddíle, pracovním týmu, 
veřejném životě, běžném životě, situacích zátěžových a konflikt
ních. Jinými slovy, je  to život ve shodě s vlastním svědomím, ži
vot naplněný službou všemu živému a neustálým hledáním svého 
místa i užitečných činností. Je to též asi jediný základ pro přežití 
lidstva na této planetě.

Nestačí uvažovat jen o formulacích, kterými bychom vyjádřili 
duchovní rozměr skautingu a vlastního života. Naším úkolem je 
hledat a zkoušet cesty k poznávání a utváření vlastního vnitřního 
života. Možností je  mnoho, některé naznačíme:
* Ranní a večerní mlčení, soustředění a ukázňování mysli.
* Večerní posouzení uplynulého dne, jeho uzavření.
* Četba inspirativních textů, výběr vhodných citátů, které si uloží
me do mysli; patří sem i duchovní hudba, vhodné reprodukce aj.
* Chvilkové zastavení a krátké zamyšlení v průběhu dne.
* Přemáhání sebe sama: úmyslně si vytváříme tvrdé životní pod
mínky, nevyhýbáme se nezajímavé, ale nutné činnosti.
* Vycházky do přírody o samotě nebo v malé skupině za svítání, 
pod večerní oblohou či ve chvílích svátečních.
* Cesty do hor, k pramenům potoků, říček a řek.
* Soustřeďování mysli a relaxační techniky.
* Společné úvahy nad závažnými tématy, často ve spojení s noční 
vigilií.
* Studium literatury filozofické a náboženské.
* Cvičení v meditacích.

Po mnohých z těchto cest můžeme jít sami a zkoušet vlastní síly. 
Účinnější však bývá, jestliže kráčíme po stezce společně s přáteli 
a můžeme si s nimi vyměňovat zkušenosti. Někdy potřebujeme
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učitele či průvodce, který nám pomáhá hledat správný směr 
a s jehož pomocí lépe porozumíme vlastním zkušenostem. A také 
sami musíme být naplněni touhou předávat své vnitřní zkušenosti 
a poznatky těm, kteří půjdou za námi.

Jak plní roverské heslo „Služba“ jindřichohradecký kmen
Wilwarin

Akce Upír -  dobrovolné dárcovství krve. V našem kmeni je 
skupina těch, kteří již dosáhli požadovaného věku a jsme natolik 
zdraví, že si můžeme dovolit darovat několikrát za rok půl litru 
krve. Snažíme se chodit pravidelně, chlapci 4x za rok a děvčata 
3x, ale pochopitelně to vždy nevyjde. Celkem nás dává krev asi 
šest, ale počítáme, že se brzy řadu upírů rozrostou, až dospěje dal
ší část našich R+R. (Trochu to komplikuje fakt, že naše transfuzní 
oddělení má krve dostatek, a tak přijímá k dárcovství až lidičky 
starší 19 let.)

Květinový den. Pořádali jsem jej zatím jen jed n o u -v  loňském 
roce, ale letos jsme se pochopitelně přihlásili opět. Rozšířili jsme 
prodávání květinek na ulici a rozdávání letáčků také o prodej 
na některých středních školách. Bylo to docela úspěšné, i když 
se všechno dělalo takřka za pět minut dvanáct, neboť jsme květin
ky a další materiál dostali až pozdě večer před samotným Květi
novým dnem. Letos si věříme již víc a hodláme udělat pořádnou 
propagaci, aby dopoledne mohl Květinový den proběhnout 
ve školách a teprve odpoledne v ulicích města.

Běh Terryho Foxe. Tuto akci nepořádáme sami, ale jako spo
luorganizátoři. Hlavním pořadatelem je v našem městě TJ Sokol, 
který si spolu s námi přizval na pomoc ještě TJ Slovan, Dům dětí 
a mládeže, Český červený kříž a Sdružení postižených. Celá akce 
se koná pochopitelně pod záštitou města J. Hradec. Náš úkol, tedy 
skautů a skautek, není nikterak malý -  zajišťujeme vytyčení, ozna
čení trasy a při samotném běhu i pořádek na trati a hladký průběh 
závodu. Je to pro nás docela hračka.
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Spolupráce s Ústavem sociální péče v Lásenici. Tuto spolu
práci rozvíjíme již delší čas -  prakticky dva roky -  díky tomu, 
že zde pracuje Lišák a nyní je zde navíc na civilní službě i Práče. 
Spolupráce spočívá v tom, že zveme děti z ústavu na některé naše 
akce pro veřejnost -  např. Den dětí, Drakiádu, Mikulášský count- 
ry bál apod. Zároveň se účastníme i některých ústavních akcí, např. 
jako doprovod při výletu na Matějskou pouť do Prahy, děláme čerty, 
anděla a Mikuláše při jejich mikulášské besídce apod. Naši členo
vé mají pochopitelně kdykoliv možnost do ústavu přijít a s dětmi 
pobýt. Je to dobrá příležitost, jak získat praxi, která je často tolik 
potřebná při přijímacím řízení na některé obory vysokých škol.
V praxi provádím e to, čemu se říká integrace postižených 
do společnosti (i když je jen částečná) a máme s tím výborné zku
šenosti a zážitky.

V polovině listopadu 1998 jsme navíc ve spolupráci sÚSP 
v Lásenici uspořádali náš první projekt Pasu pro Evropu -  Count- 
ry bál pro mentálně retardované děti i dospělé z ústavů celého re
gionu. Sešlo se nás kolem 150 a byla zde opravdu výborná atmo
sféra. Naši roveri a rangers nachystali zajímavé soutěže, zatancovali 
si, měli na starosti občerstvení a celkovou péči o hosty, kteří přije
li z pěti ústavů a navíc ještě ze Sdružení Motýlek v J. Hradci.

Možná bych se mohl ještě zmínit o tom, že jsme před dvěma 
roky vydali speciálně pro ÚSP v Lásenici a Denní a týdenní staci
onář v J. Hradci dva díly omalovánek. Děti velmi potěšily a některé 
je mají dodnes schované jako poklad.

Spolupráce s Fondem ohrožených dětí. Prostřednictvím Li
šáka se zapojujeme do různých akcí FODu -  v poslední době po
máháme např. s podpisovou petiční akcí za novelu zákona o rodině, 
která ve svém novém znění poškozuje děti i rodiče usilující o adopci 
či pěstounskou péči a zvýhodňuje rodiče, kteří o své děti jeví jen 
malý zájem nebo je  týrají. Před vánočními svátky pomáháme 
s distribucí vánoční pohledů, které FOD vydal. Výtěžek jde 
na konto pomoci týraným a opuštěným dětem, který FOD zřídil.
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Projekt „Sami sobě“. Tento projekt jsme rozjeli nedávno, usku
tečnil se na jaře 1999. Cílem tohoto projektu bylo ve spolupráci 
s mnoha různými organizacemi a spolky v J. Hradci uspořádat celou 
řadu dílčích akcí, na nichž byl vybrán určitý finanční obnos a předán 
nemocnici v J. Hradci jako dar na zkvalitnění vybavení a služeb. 
Junák v J. Hradci celou akci zastřešil společně s městem a jeho 
dílčí akcí byl velký folkový koncert na závěr celého projektu, kde 
kromě vystoupení několika skvělých kapel jsme předali finanční 
hotovost zástupci nemocnice. To vše pochopitelně za účasti regio
nálních i celostátních médií.

Pomoc při povodních. Několik našich roverů se v roce 1997
i v roce 1998 zúčastnilo prací v povodněmi postižených oblastech.

Speciální olympiáda mentálně postižených na Strahově. Této 
akce se zúčastnily naše rangers. Do budoucna počítáme, že by 
se z našeho kmene mohlo podobné nebo stejné akce zúčastnit 
mnohem více roverů.

Přemýšlíme i o dalších akcích a projektech humanitární povahy.
Při těchto akcích spolupracujeme s těmito organizacemi: měs

to J. Hradec, Dům dětí a mládeže, Český červený kříž, TJ Sokol, 
TJ Slovan, Ústav sociální péče J. Hradec, pracoviště Lásenice, Fond 
ohrožených dětí Praha, Liga proti rakovině Praha.

Projekt „Sami sobě“ mohou při troše dobré vůle uspořádat R+R 
kdekoliv. Nemusí to být v tak velkém rozsahu jako u nás a peníze 
nemusí jít zrovna na nemocnici, ale na jakékoliv jiné dobročinné 
účely.

Dalším nápadem je uspořádání motivačního lesního kursu 
pro všechny, kteří mají zájem o práci s mentálně postiženými lid
mi -  tedy spíše o spolupráci typu, kterou vyvíjíme my s ÚSP 
v Lásenici. Kurs by byl prázdninový s tím, že zhruba třetina času 
by byla výuková o problematice handicapovaných, zhruba třetina 
praktická práce s postiženými v ÚSP a zbývající třetina hry 
a zábava. Kursu by se mělo zúčastnit mnoho pozvaných externích 
instruktorů, kteří jsou v této problematice odborně zdatní a mohli
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by ji představit z různých úhlů -  pedagogického, psychologické
ho, zdravotního, sociálního. Kurs by mohl probíhat jako projekt 
Pasu pro Evropu, pro 16-18 účastníků ve věku asi 16-20 let.

Ještě jednu věc se pokoušíme dělat, a tou je protidrogový peer 
program ve spolupráci s protidrogovou komisí okr. úřadu v J. Hrad
ci. Moc se nám to zatím nedaří -  snad kvůli času, ale idea je získat 
mladé lidi z našeho kmene, kteří projdou školícím programem 
a budou schopni zajišťovat prevenci nejen v rámci Junáka, ale také 
ve svých školách, u kamarádů a v okolí svého bydliště.

S tím možná souvisí nápad o zavedení preventivních programů 
viru HTV a nemoci AIDS. Opět nejen pro skauty, R+R, ale i pro ve
řejnost -  rodiče, ve školách. Spolupracovat s OHS při rozšiřování 
informací a nabídce např. krevních testů a dalších služeb OHS. 

Pomoc oddílům, střediskům a okresu 
Pomáháme jim dost aktivně, neboť převážná většina našich čle

nů působí v oddílech jako rádci, zástupci nebo vůdci. Několik z nás 
zastává i důležité posty ve střediskové a okresní radě. Snažíme 
se pomáhat s konáním vůdcovských a čekatelských zkoušek. Díky 
tomu, že většina současných zájemců o tyto zkoušky je právě 
z našeho kmene, nepřímo působíme i na ně a jejich kvalitní pří
pravu k samotné zkoušce.

Myslím, že existence našeho kmene dost změnila klima ve stře
disku. Oddíly, které se do té doby vůbec neznaly a nestýkaly, se nyní 
znají a setkávají na různých střediskových akcích. Také některé 
věčné spory se podařilo díky kmeni vyřešit. Navíc jsme takřka 
omezili odchod dospívajících členů z Junáka, neboť jim vytváří
me příznivé podmínky pro další rozvoj i zábavu ve střediscích 
(kde roveři nefungují, mají právě s tím největší problémy).

Akce, které pořádáme nebo se na nich významně podílíme 
Celostředisková hora Boj o Vítkův hrádek -  Den dětí, pohád

kový les -  Skautský mikulášský country bál -  Okresní kolo Svoj- 
síkova závodu -  Skautský seminář pro mladší členy -  Protidrogo
vý seminář.
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Podíleli jsme se na oslavách 85. výročí založení skautingu 
v Jindřichově Hradci. Vydáváme publikace, které mohou sloužit 
oddílům, reprezentujeme středisko a okres účastí na mnoha rover- 
ských akcích, kursech a lesních školách, i prodejem našich publi
kací -  a tím jim děláme (snad) dobré jméno.

*

Příležitost k naplňování roverského hesla se najde všude -  
v místě našeho bydliště i v přírodě. Vyjmenujeme tu aspoň někte
ré další možnosti větších akcí: čištění okolí našeho domu, před
městského lesíka (vezmeme si nad určitým územím patronát 
a pravidelně ho udržujeme v čistotě); sbírání odpadků na turistické 
trase, horské cestě; vyčištění zaneřáděné autobusové čekámičky 
v obci, kterou procházíme; pravidelné posypávání zledovatělých 
chodníků, odklízení sněhu před vlastním  domem; patronát 
nad dětským hřištěm a jeho údržba; občasná návštěva dětského 
domova (připravíme pro děti z ústavu zábavný program, hru atd.); 
návštěvy domova důchodců (popovídáme si s osamělým člově
kem, který nemá žádné návštěvy, naučíme staré lidi nějakou hru -  
francouzští dědečkové hrávají dlouhé hodiny pétanque, hru 
s kovovými koulemi, výborný je ruský kuželník, při němž se ku
želky porážejí koulí zavěšenou na laně z šibeničky); pomoc 
při značení turistické trasy, přírodní rezervace, naučné stezky; spo
lupráce při organizaci a programu dětského dne; pořadatelská služ
ba při různých akcích; pomoc při výstavbě a likvidaci tábora vlčat, 
světlušek; vyhledat v okolí vhodné tábořiště, prosadit jeho ofici
ální zřízení pro veřejnost a pak je udržovat v pořádku; navštívit 
uprchlický tábor, připravit tam program pro děti; vzít asi patronát 
nad starým člověkem v blízkosti bydliště a pravidelně mu pomá
hat s nákupy, úklidem -  i pouhá návštěva, při níž si s osamělou 
babičkou nebo osamělým dědečkem popovídáme, je velký dobrý 
skutek; organizovat pro děti z okolí čas od času hru; podzimní 
úklid zámeckého parku, o který se nikdo nestará. Kdo má dobrou 
vůli, najde nespočet dalších příležitostí ke službě lidem i přírodě.
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ROVERSKÁ STEZKA?

Nějakou dobu už probíhá debata na téma, zda mají mít svou 
stezku i roveři a rangers. Rozuměj -  soustavu závazných progra
mových bodů, znalostí, dovedností a zkoušek. Ti, kteří o dnešním 
roveringu u nás přemýšlejí, se rozdělili na dva tábory. Jedna strana 
říká -  dejte s tím pokoj, nejsme malé děti, dovedeme se zabavit 
a zaměstnat sami. Druhá skupina namítá, že český a patrně 
ani světový rovering nemá žádný jasně vytyčený program a to 
se neblaze odráží na činnosti, někdy spíš nečinnosti kmenů. Ně
které pracují dobře a dokážou si udržet členstvo, jiné věčně im
provizují a ne vyznačují se právě velkou soudržností. Dorůstající 
chlapci a děvčata do nich přicházejí, ale mnozí zakrátko ztrácejí
0 kmen zájem. Kdyby tu byl jasně stanovený program, samozřej
mě takový, aby odpovídal věku, měly by i ty nejslabší kmeny jas
né vodítko.

Zdá se, že na tvrzení těch druhých něco je. Ale když začneme 
přemýšlet o takovém sjednocujícím programu, narazíme na první 
překážku: můžeme stanovit stejné požadavky pro patnáctileté učně
1 pro dvacetileté vysokoškoláky? Zdá se to skoro neřešitelný pro
blém. Ale obhájci roverských stezek poukazují na Setonovu Kni
hu lesní moudrosti. Třetí kapitolu v ní tvoří soustava orlích per, 
čtvrtou kapitolu mistrovství lesní moudrosti. Podle nich pracova
la řada roverských kmenů v sedmdesátých a osmdesátých letech, 
kdy byla skautská organizace zakázaná. A mnozí si tuto progra
movou osnovu chválí. Je prý stvořena přímo pro roverský věk, 
protože většinu podmínek lze samostatně plnit ve volném čase. 
Roveři se tak často nescházejí, aby mohli věnovat značnou část 
společných podniků plněním stezkových bodů. Na Setonově sou
stavě její zastánci také oceňují všestrannost, není zaměřena jenom 
na přírodu, ale na různé sporty, rukodělné práce, kulturu, dokonce 
jsou tam i technické disciplíny.

Přesto si myslím, že bychom měli mít pro rovery program šitý
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přímo na naše dnešní podmínky. A v takovém rozsahu, aby si z něj 
mohli vybírat vhodné věci jak patnáctiletí učni, tak dvacetiletí vy
sokoškoláci. A co víc -  měl by to být program pro naši celoživotní 
roverskou pouť. Protože ta by neměla skončit, dokud žijeme pod
le skautských ideálů. Znovu připomenu slova, která jinde napsal 
Grizzly -  kdo se stal jednou skautem, zůstává skautem po celý 
život.

Tak se zrodil nápad -  místo závazné roverské stezky sestavme 
rámcový program, který můžeme společně i každý sám plnit nejen 
v pracujícím roverském kmeni, ale po celý další život. Třeba
i se svým budoucím životním partnerem nebo partnerkou, se svou 
budoucí rodinou. Ten program byl měl být složen z věcí, které 
mají všeobecnou platnost -  mohou být zajímavé pro každého, muže
i ženu, bez ohledu na jejich věk, stupeň vzdělání, bydliště, profesi 
a speciální zájmy.

Lze však takový univerzální program vůbec sestavit? Zdá se to 
skoro nemožné! Ale to je opravdu jen první dojem. Když soustře
děně přemýšlíme a ptáme se, co nás v roverském věku všechny 
zajímá, začnou se vynořovat společné zájmy všech skautů 
a skautek. Rádi chodíme do lesů a hor. Proč tedy nehledat první 
programové body právě v cestách do přírody? V České republice 
jsou dnes tři národní parky - Krkonoše, Šumava a Podyjí. Čtvrtý 
má být vyhlášený zanedlouho - Labské pískovce. Kromě nich je tu 
dvaadvacet chráněných krajinných oblastí: Beskydy, Bílé Karpa
ty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohori, Český kras, 
Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Li- 
tovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, 
Pálava, Poodří, Slavkovský les, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné 
hory. Za každým z těch názvů je skryta krásná příroda, jakou by 
nám mohly mnohé státy závidět. Však sem jezdí stále víc zahranič
ních turistů. Nebyla by to dobrá součást roverského programu, kdy
bychom si řekli, že navštívíme každý národní park, každou chráně
nou krajinnou oblast aspoň jednou v životě? S roverským kmenem,
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s přáteli, svou rodinou, nejmilejším člověkem nebo docela sami. 
Kdybychom se vypravili každý rok do jednoho z těchto mimořád
ně krásných koutů republiky, měli bychom program na celých dal
ších šestadvacet let! Někde se nám jistě tak zalíbí, že se tam bude
me opakovaně vracet.

A máme jasně, přesně formulovanou první složku roverského 
programu, chcete-li -roverské celoživotní stezky. Jak ten program 
budeme plnit, to záleží jenom na nás. Výprava do každého národ
ního parku, do každé CHKO bude sama odměnou. A když se někam 
nikdy nepodíváme, naše škoda!

Co myslíte - neměli bychom se pokusit podle tohoto vzoru zfor
mulovat další složky roverského programu? Samy se nám hned na
bízejí městské památkové rezervace: Praha, Tábor, Telč a další. Víte 
vůbec, kolik měst má tento statut v Čechách, na Moravě a ve Slezsku? 
Vypátrejte to a roverská stezka se vám hned rozšíří o další složku. 
Aspoň jednou v životě navštívit a prohlédnout si každou městskou 
památkovou rezervaci. Nádherný program na dlouhá léta!

Pokud se vám náš nápad zalíbí, přepište si jména národních 
parků, chráněných krajinných oblastí a městských památkových 
rezervací do zvláštního zápisníku. Každou složku na jiný list, kaž
dý název na jinou řádku. Až to místo nebo tu oblast navštívíte, 
připojte k jeho názvu datum.

Co by mohlo být zařazeno do roverské stezky dále? Uvádíme jen 
stručný výčet návrhů a nápadů. Pokud si váš kmen sestaví svou vlastní 
stezku, některé z nich snad použijete. A jistě přijdete na další věci.

Poznávání rodného kraje: navštívit všechny hrady a hradní zří
ceniny v třicetikilometrovém okruhu kolem vlastního bydliště; 
podívat se ke všem zámkům v dvacetikilometrovém okruhu; na
vštívit všechny volně přístupné zámecké parky ve stejné oblasti 
a zjistit, zda v nich nerostou vzácné dřeviny; vypravit se ke všem 
rybníkům, vystoupit na všechny význačné kopce v dvacetikilo
metrovém okruhu.

Poznávání naší země: navštívit nej významnější české a morav
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ské hrady a zámky; vypravit se k třeboňským rybníkům; projít všech
na horská pásma; navštívit všechny zpřístupněné jeskyně a jeskynní 
systémy; vystoupit na významné české a moravské hory; prohléd
nout si všechny skanseny lidové architektury; vypravit 
se na významná keltská oppida; projet po všech železničních tra
tích; navštívit nej větší pohraniční opevnění; prohlédnout si významné 
technické památky -  hamry, větrné mlýny, doly; naučit se rozeznávat 
různé architektonické slohy; aspoň jednou v životě zkusit rýžování 
zlata, najít aspoň jeden achát, ametyst, český granát.

Tělesná zdatnost, sport, sportovní hry: zvládnout základy ko
šíkové, volejbalu, kopané a ledního hokeje (roveři), softbalu, teni
su, stolního tenisu, badmintonu; zúčastnit se denního i nočního 
orientačního závodu, dálkového pochodu (nejméně 50 km); vy
zkoušet lukostřelbu; plavat nejméně dvěma různými styly (prsa, 
kraul); skočit do vody z pětimetrového můstku; sjet aspoň jednu 
řeku (na trase dlouhé nejméně 100 km); bruslení, sjezd a běh 
na lyžích; zúčastnit se dálkové jízdy na běžkách (nejméně 100 
km); jízda na kole; základy horolezectví (slaňování).

Příroda: znát nejméně 50 druhů dřevin, 100 druhů bylin, 20 
druhů ptáků; vypravit se na jelení říji; zasadit aspoň jeden strom, 
který se ujme; znát hlavní souhvězdí obtočnová, letní i zimní ob
lohy; navštívit hvězdárnu a planetárium; soustavně pozorovat pří
rodu aspoň po dobu jednoho roku a poznatky si zapisovat.

Kultura: naučit se hrát na hudební nástroj (aspoň doprovod 
na kytaru); utkat na rámečku gobelínek; vytvořit nádobku z hlíny; 
navštívit folklorní slavnosti.

Přečíst Bibli, všechna díla jednoho českého a jednoho světové
ho autora; vypravit se na operu, koncert symfonického orchestru; 
sestavit svou vlastní antologii básní; psát si aspoň rok deník.

Učit se nejméně dva cizí jazyky.
Tento seznam není ani zdaleka úplný, jednotlivé oddíly vyža

dují podrobné zpracování. Musíme mít stále na paměti, že to není 
program na několik let, ale na celý život.
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PAS PRO EVROPU

Je to vlastně jakási mezinárodní roverská stezka. Otevřete mod
robílou obálku a nápady se jen hrnou. Tvůrci Pasu pro Evropu 
rozdělili program do šesti oblastí: objevování, životní hodnoty, 
demokracie, kultura, sociální problémy a životní dráha. Ke každé 
oblasti sestavili metodický lístek, který vypadá jako letenka. Ta 
obsahuje hlavně příklady projektů pro danou oblast. To je dohro
mady šest letenek plus doplňující informace a malá modrá knížeč
ka -  samotný Pas pro Evropu, který slouží jako deník absolvova
ných projektů. Zapíšete si, o čem projekt byl a jeho hodnocení. 
Když odstartujete aspoň jeden projekt v každé ze šesti oblastí, 
můžete získat Euroodznak.

Ještě nepadlo ani slovo o cestování. Projekty Pasu pro Evropu 
se dají plnit i doma. Ale kdo se rozhodne spolupracovat s rovery 
ze zahraničí a uspořádá s nimi společný projekt, kdo se s nimi
i potká na některé Eurošlápotě, ten objeví nový rozměr Pasu. Pas 
pro Evropu je prostředkem k poznání života cizích zemí. K pozná
vání opravdových poměrů, které jsou pro obyčejného turistu 
z okénka vyhlídkového autobusu nepoznatelné.

Uvádíme hlavní myšlenky tohoto pozoruhodného projektu.
„V jižních mořích začaly miliony malinkatých živočichů pra

covat společně. Postupně vybudovaly korálový útes a posléze celý 
velký ostrov. Je to příklad, co se dá zvládnout, když se všichni lidé 
spojí a sledují jeden cíl. Skauti se k sobě snaží být přátelští 
a ochotní. Jednoho dne se snad všichni lidé budou snažit o totéž 
a stanou se přáteli.“

Lord Baden-Powell
Evropa se rychle mění. Snadno můžeme propadnout strachu 

a obavám z budoucnosti. Možná že tě některé společenské trendy 
znepokojují a chceš něco udělat pro životní prostředí, proti růstu 
rasismu, násilí a hrabivosti, nezaměstnanosti, hrozbě AIDS a drog.

Možná že máš také starost o sebe, své zdraví, vzdělání, osobní
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vztahy, víru, budoucí zaměstnání, nezávislost a samostatnost 
při rozhodování. Podobné problémy trápí lidi v celé Evropě. Skaut
ka ani skaut by neměli propadat beznaději. Je mnoho věcí, které 
můžeš změnit a Pas pro Evropu ti v tom pomůže.

S Pasem pro Evropu začneš objevovat Evropu. Pozoruj, hledej, 
přemýšlej a snaž se něco změnit v oblastech, které se týkají tebe
i ostatních. Buďme aktivní, uvědomělí občané. Buďme připraveni.

Mluvíme-li o Evropě, nemáme na mysli pouze Radu Evropy 
nebo Evropské společenství. Slovo Evropa znamená různé národy 
a kultury, žijící dnes na jejím území, bez ohledu na jejich původ.

A tak objevovat Evropu znamená překračovat hranice nejen 
mezi zeměmi, ale i hranice skryté v našich myslích. S Pasem 
pro Evropu se toho dozvíš víc o lidech, kulturách, náboženstvích 
a různých zemích. Pochopíš a získáš úctu ke světu a jeho pestrosti. 
Přispěješ tím k mezinárodnímu porozumění, otevřenější a tolerant
nější společnosti.

K účasti potřebuješ přinejmenším tři věci:
1. Otevřenou mysl.
2. Touhu poznávat různé kultury, národy, náboženství a země, kte
ré tvoří Evropu.
3. Snahu přispět k porozumění mezi národy.

Pas pro Evropu je výzva!
Pas pro Evropu má přispět k tomu, abychom se stali uvědomě

lými, aktivními občany. Pomůže nám rozvíjet znalosti a dovednosti, 
vytvářet postoje které nám umožní tohoto cíle dosáhnout. Proto 
platí: „Pas pro Evropu je pas pro život“.

Pas pro Evropu má čtyři části:
1. Seznámení s Pasem pro Evropu. Je tu vysvětlení pozadí progra
mu, spousta nápadů a návodů, jak ho nejlépe využít.
2. Sada šesti letenek: objevování -  životní hodnoty -  demokracie
-  kultura -  sociální problémy -  životní dráha.

V každé letence najdeš kromě řady znalostí, dovedností 
a postojů, které lze získat, také deset navržených konkrétních pro
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jektů. To je dohromady šedesát zajímavých nápadů, jak v jednotli
vých oblastech začít. Projekty může každý přizpůsobit svým po
třebám a poslouží jako model při sestavování projektů vlastních.
3. Pas pro Evropu -  modrou knížečku určenou k vedení záznamů. 
Majitel do něj sbírá „víza“ za uskutečněné projekty. Používání Pasu 
není omezeno ani počtem projektů, ani délkou jejich trvání.
4. Euroodznak. Speciální kovový odznak s emblémem stopy je 
určen pro ty, kteří plní Pas pro Evropu. Pokud ho chceš získat, 
musíš dokončit přinejmenším jeden projekt z každé oblasti.

Co představuje šest oblastí?
V každé zemi nebo části světa čelí mladí lidé různým problé

mům. Mnohé z nich jsou společné v celé Evropě. Pas pro Evropu 
má sloužit nejen k tomu, abychom těmto problémům rozuměli, 
ale úspěšně je i řešili skautskou metodou „leaming by doing“ -  
aktivní činností, poznáním problému na vlastní kůži.

Pas pro Evropu je rozdělen na šest oblastí:
1. Objevování. Objevuj svět a lidi v něm. Rozvíjej svou osobnost 
cestováním, zjišťováním a řešením problémů.
2. Životní hodnoty. Ať za tebe mluví činy. Propaguj pozitivní 
hodnoty. Chraň přírodu. Podílej se na boji proti alkoholu, kouření 
a drogám.
3. Demokracie. Získávej praktické zkušenosti s fungováním de
mokracie. Podílej se na rozhodování ve svém kmeni a organizaci 
skupinových projektů.
4. Kultura. Važ si kultury, ze které pocházíš, ale i kultur jiných. 
Účastni se výměn mládeže z různých zemí.
5. Sociální problémy. Podílej se na projektech, které vyjadřují 
tvoji solidaritu s lidmi, kteří mají problémy se zapojením do společ
nosti. Organizuj informační kampaně a projekty v sociální oblasti 
ve svém okolí.
6. Životní dráha. Připravuj se na své budoucí povolání a rozvíjej 
své sociální dovednosti. Snaž se získat zkušenosti, které ti pomo
hou při výběru budoucího povolání.
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Jak používat Pas pro Evropu?
Pas má pomoci roverským kmenům rozvíjet vlastní projekty.

I tvůj kmen to může zkusit. Projekt lze uskutečnit kdykoli a kdekoli. 
Například ho můžete začít během tábora a dokončit až o vánocích.

Pas vytiskla Evropská skautská kancelář v šesti hlavních ev
ropských jazycích tak, aby byl použitelný na celém kontinentě. 
Českou verzi vydalo TDC na ústředí Junáka.

Po dokončení projektu by měl každý účastník požádat o „vízum“ 
(podpis nebo razítko) organizátorů projektu. Kdo získá nejméně 
jedno „vízum“ v každé oblasti, může být odměněn euroodznakem. 
Musí však poslat svůj Pas pro Evropu s krátkými záznamy o podnik
nutých projektech na ústředí Junáka. Dostane ho zpět s euroodzna
kem. Odznak je důkazem, že se zajímáš o problémy dnešní Evropy.

Eurošlápoty
Pas pro Evropu můžeš samozřejmě plnit doma, ale také 

na některé z Eurošlápot. Eurošlápoty jsou místa a tábory, které 
nabízejí projekty související se šesti oblastmi Pasu pro Evropu. 
Můžeš přitom tábořit se skauty z mnoha zemí a zároveň s nimi 
spolupracovat.

Eurošlápoty a Pas pro Evropu jsou dvě části programu Evropy 
pro tebe! Informační leták o samotném programu Evropa pro tebe 
je součást kompletu Pasu pro Evropu.

Využij jednoho, dvou nebo i deseti těchto míst jako základen 
pro objevování Evropy. Jsou levná, snadno dosažitelná a mají vše 
potřebné pro běžné táboření. Jsou to místa, kde potkáš skauty 
a skautky z různých zemí!

Každý rok je ti k dispozici seznam Eurošlápot v angličtině, fran
couzštině a němčině. Obsahuje informace o tábořištích a projektech 
z různých koutů skautské Evropy. Nejčerstvější informace žádej 
u zahraničního zpravodaje.

Projekty mohou obsahovat: obnovu hradu, ochranu písečných 
dun, objevování vodních kanálů, organizování tábora pro mladé 
uprchlíky, ochranu lesa, pozorování ptáků, jachting na poloostrově,
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boj proti požárům, výrobu sýra, výuku hry na klasické hudební 
nástroje, ochranu alpských luk, jeskyňaření, podíl na archeologických 
vykopávkách, stopování v divočině a mnoho dalšího. Je tu něco 
pro každého! Je zde něco i pro Tebe!

Projekt
Každá ze šesti letenek obsahuje diagram se čtyřmi bublinami. 

Prostřední uvádí seznam témat souvisejících s danou oblastí. Dal
ší tři bubliny dávají příklady dovedností, znalostí a postojů, které 
při její realizaci můžeš rozvíjet.

Začínej uvažováním nad diagramem. Jsou zde věci, které tě za
jímají, o kterých se chceš dozvědět více? Jsou to pouze návrhy a určitě 
vymyslíš další témata rozvíjející znalosti, dovednosti a postoje, kte
ré jsou pro tebe aktuální. Neboj se užívat svůj rozum!

Pročti si navrhované projekty. Zatrhni ty, které jsou pro tebe 
zajímavé a užitečné. Prodiskutuj je s ostatními členy kmene, po
rovnej s nimi své názory. Zkuste nalézt oblasti, kde můžete praco
vat jako kmen, a kde jako jednotlivci nebo dvojice. Když nemáte 
k dispozici podmínky, které by vám umožňovaly podílet se na někte
rém z nabízených projektů, upravte si ho podle svého prostředí. 
Přizpůsobte jej tak, abyste žádné zdroje nepotřebovali. Pas 
pro Evropu je vytvořen tak, aby nabízel co nejvíce možností. Chce 
to dobrý nápad!

Většina projektů může být podniknuta společně s rovery 
ze zahraničí. Věř, že to bude mnohem zajímavější, protože máš 
možnost dozvědět se více o odlišných kulturách a způsobech, 
jak lze věci dělat jinak. Přátelé, které získáš při práci na projektu, 
se mohou stát opravdovými přáteli na život a na smrt.

Národní a mezinárodní tábory, skautská centra a Eurošlápoty 
jsou výborné příležitosti k získání kontaktů se skauty z jiných zemí. 
Zrovna tak můžeš využít program dopisování. Určitě ti pomůže 
zahraniční rada. Prosím, nezapomeň po dokončení projektu zhod
notit získané zkušenosti. Zaznamenej si, co se vydařilo, co šlo těž
ko a co by se dalo příště vylepšit. Dobrý nápad je vést si deník
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a zapisovat své pocity, úspěchy a vše, co se nového naučíš. Uvidíš 
zpětně své chování a postupy, které se ti mohou hodit například 
při hledání zaměstnání.

Podpora Pasu pro Evropu
Na úrovni kmene:

Získej ve svém okolí všechny dostupné informace a publikace
o možných projektech týkajících se šesti oblastí Pasu pro Evropu. 
Zajisti dostatečné množství Pasů pro Evropu -  pro každého, kdo 
se chce zúčastnit. Získej informační sborník o Eurošlápotách a další 
možnosti dopisování a zahraničních kontaktů. Zorganizuj infor
mační schůzku o Pasu pro Evropu ve svém kmeni (středisku, okre
se). Diskutuj ve skupinách o tom, jaký druh projektu by byl nejza
jímavější a proč. Zhodnoť uskutečněný projekt nejen ve kmeni, 
ale také sám pro sebe (v deníku).

Na střediskové/okresní/obvodní úrovni:
Výchovní zpravodajové pro rovery a rangers sbírají a poskytují 
potřebné informace, pomáhají organizovat projekty týkající se šesti 
klíčových oblastí Pasu pro Evropu.
Jsou organizovány schůzky, kde si roveři a rangers vyměňují zku
šenosti z projektů, které uspořádali nebo hodlají uspořádat. 
Probíhají „workshopy“, kde vznikají nové nápady a projekty.

Junák zajišťuje program tím, že dává k dispozici modrý pas 
pro Evropu a další materiály týkající se jednotlivých součástí pro
gramu Evropa pro tebe! Uděluje Evropský odznak. Organizuje in
formační semináře. Zajišťuje komunikaci a pomáhá navazovat 
kontakty uvnitř hnutí i v zahraničí.

Evropa pro Tebe!
Je to nový program, který podporuje cestování mladých lidí 

po Evropě. Pomůže Ti porozumět některým změnám, které nyní 
v Evropě probíhají, a zapojit se do vytváření otevřenější a tolerant
nější společnosti. Doufáme, že se co nejvíce mladých lidí zapojí. 
Dozvíš se mnoho nových věcí, odneseš si opravdové zážitky, zís
káš životní zkušenosti a najdeš mnoho nových přátel.
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VÝCHOVA, KTERÁ NEKONČÍ

Na závěr uvažujme chvíli o perspektivě, o jakémsi ideálu, kte
rý je sice obtížně dosažitelný, ale při tom reálný, jak o tom svědčí 
zkušenost řady skautských oddílů. Je to právě cesta českého skau- 
tingu, opírajícího se o jednu z tradic naší vychovatelské zkušenos
ti. Tušil ji Svojsík, formuloval úvahy o skautingu pro celý život, 
a vyzkoušeli ji mnozí vůdcové.

J.A. Komenský rozvrhl školský systém do osmi etap, které od
povídají jednotlivým fázím lidského života -  od „klínu mateřské
ho“ až po školu stárnutí. Člověk není nikdy definitivně zformo
ván, ale po celý život hledá své místo ve světě, vzdělává se, poznává 
sám sebe a pokud postupuje zdárně, podílí se na úsilí o nápravu 
věcí lidských. Hlavním zdrojem omylů je zmatení v lidských hla
vách a činech. K tomu dochází, když zanedbáváme věci podstatné 
a dáváme přednost věcem vedlejším, tj. potřebám dne, krátkodo
bým a pomíjivým prožitkům či užitkům, ustarané shánčlivosti 
a hromadění materiálních statků, a když se z nás vytrácí ochota 
pracovat pro druhé, poznávat pravdu, žít mravně, chránit přírodu 
a tím ji uchovat i pro budoucí generace. Celý život je jednou vel
kou školou a postupně se každý z nás stává sám svým vlastním 
učitelem i žákem. Měli bychom se věnovat sebevýchově, sebez
dokonalování a spolu s kruhem svých přátel i práci pro obec.

Co z toho plyne pro skauting na prahu třetího tisíciletí? Smeč
ka vlčat, skautský oddíl, roverský kmen i OS-klub jsou etapami 
v našem životě. V každé etapě stojí před člověkem -  dítětem, do
spívajícím, dospělým, starým -  nové úkoly a nové povinnosti. 
Objevují se nové potřeby i nové výzvy k činnosti. Kdo se naučí 
v dětství spolupracovat a nacházet jistotu v přátelských vztazích, 
získává velký vklad do budoucnosti i velkou naději, že nezůstane 
uzavřen za hradbami vlastního ,já“, ale dokáže věnovat své síly 
rodině, dětem, pracovním úkolům, obci i přátelským skupinám.

Pro skautskou vůdkyni a skautského vůdce, kteří mají plno sta-
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roští se sháněním tábořiště, s přípravou programu pro schůzky 
i výlety, se zabezpečováním každodenního chodu oddílu, i starostí 
osobních, soukromých, se možná úvahy o celoživotní výchově 
mohou zdát odtržené od skutečnosti. Máme již vůdcovskou zkouš
ku, dost zkušeností, děti v našem oddíle úspěšně skládají stupně 
zdatnosti -  proč tedy uvažovat o dalším vzdělávání?

Je to jistě nesmírně záslužné, potřebné a pro děti užitečné. 
Ale zkusme do našich úvah vnést ještě další rozměr -  čas 
pro výchovu dlouhodobou a celoživotní.

Některé skautské skupinky žijí v pospolitosti po desetiletí. Vy
tvořily si vlastní tradice i způsob myšlení a jednání. Snad bychom 
již měli jejich zkušenosti blíže rozebírat. Zde jen stručně naznačí
me cestu s vědomím, že má mnohé podoby a formy. Míří 
do budoucnosti s časovým horizontem celých desetiletí.

Uvažujme o běžném oddíle. Několik děvčat či chlapců odrůs
tá, program je přestává zajímat, motivace klesá, rozhlížejí 
se po jiných skupinách vrstevníků a často opouštějí oddíl s pocitem 
uzavřené etapy, někdy dokonce po vážné roztržce s vůdcem. Ně
kteří sice v oddíle ještě nějakou dobu vydrží jako rádci a rádkyně, 
ale pokud pro ně nenajdeme další program spojený s přímým ve
dením oddílu, odejdou také. Kromě toho každému nejsou dány 
vůdcovské schopnosti. A tak zbytečně ztrácíme řadu jedinců, kte
ří se v oddíle mnohému naučili. Jejich odchod z oddílu bývá ně
kdy spojen s příklonem k jiným, neskautským skupinám a nejeden 
z našich odchovanců se pustí po cestách, které se nám nelíbí.

Současný skauting má jisté řešení -  vlastně je nalezl již dávno 
Baden-Powell. Vytvářet roverské kmeny se zajímavým programem 
odpovídajícím věku, zájmům a zálibám dospívajících. Pro skautské
ho vůdce to je ovšem obtížné. Stará se o oddíl a ještě by měl vy
mýšlet program pro vyšší věk! Nemá na to čas, často ani dostatek 
pochopení, chybí mu vlastní zkušenost a mnohdy má pocit, že si 
s odrůstajícími nerozumí. Je to pochopitelné. Roveři vyžadují pro
gram náročnější fyzicky i duševně, chtějí si vyzkoušet své vlastní
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síly, hledat cesty k poznání sebe sama i lidské kultury, žít ve skupině 
vrstevníků, musí se orientovat v lidském vzdělání. Potřebují při tom 
pomoc, ale jiného druhu než vlčata, světlušky, skauti a skautky.

Pro chlapce a děvčata nad patnáct let, kteří nevedou družinu 
(ale i pro ně!) je třeba vytvořit roverskou družinu a později i kmen 
-  buď při jednom oddílu, nebo při středisku. Roveři by měli mít 
vlastního vůdce. Může to být i někdo starší, člověk s jistou autori
tou, který má pochopení pro potřeby dospívajících i pro způsob 
jejich myšlení. Rovery nelze vést přímými příkazy, ale spíše roz
hovorem, diskusí, naznačením cesty, nevtíravým doporučením.

Roveři a rangers zprvu jen těžko sestavují sami program a pokud 
se jim nevede, rychle se rozejdou a hledají cesty do života jinde.

Pro začátek bývá užitečné zaměřit činnost roverů na pomoc 
mateřskému oddílu. Pověříme je přípravou dlouhodobé hry, po
mocí při náročných programech, zajištěním některých prací 
na táboře atd. Zároveň s tím by měli zkoušet vlastní činnost 
s využitím svých zájmů. Tak se může do práce aktivně zapojit víc 
jedinců. Občas přizveme odborníka, který má pochopení 
pro dospívající a dovede zajímavě vyprávět -  v klubovně, v přírodě 
nebo ve své pracovně, dílně či ateliéru. V létě mohou roveři 
a rangers tábořit v těsném sousedství svého oddílu, mít vlastní pro
gram a něco zajímavého dělat, vytvářet. Motivuje to mladší členy 
oddílu, kteří vidí, že i pro ně bude jednou, až opustí oddíl, další 
zajímavý skautský program.

Roveři rádi organizují vlastní putovní tábory a expedice. I o tom 
by měli svým mladším kamarádům z oddílu povědět, ukázat jim 
fotografie, vyprávět příběhy z cest, napsat o nich do časopisů.

Také roverský program se časem přežije,dospívající se stane 
dospělým, zakládá vlastní rodinu, mívá hodně starostí v práci. Je 
to doba nových životních obtíží a řada skautských činovníků -  
hlavně žen -  v této chvíli natrvalo opouští skautské řady. Tady 
se dnes otvírá nová možnost -  rodinný skauting. Sdruží se skupinka 
mladých skautských rodin, které si vzájemně pomáhají, vyměňují
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zkušenosti s výchovou dětí ve věku raném, ale i s vedením do
mácnosti, sdělují si radosti a starosti ze svého povolání. A v létě 
někdy pořádají společný rodinný tábor. Často přitom využívají tá
bor, kde trávil kousek léta jejich mateřský skautský oddíl.

Jestliže taková skupina vznikne z roverů a rangers, je to po
vzbuzení a příklad pro jejich nástupce v kmeni, kteří vidí, 
že ani roveringem skautská stezka nekončí.

Zkušenosti z rodinných táborů jsou velmi zajímavé a podnětné. 
Přinášejí prospěch jak rodičům, tak dětem. Za pár let tyto před
školáci vstoupí do vlčácké smečky nebo roje světlušek.

I tato aktivita se může opírat o středisko, ze kterého někteří 
rodiče vyšli. Středisko si tím zajišťuje nováčky a oddíly mohou 
z řad rodičů získat nové instruktory odborek. A nejen to -  i poznávat 
fungující rodiny, které se pro ně mohou jednou stát vzorem. Pově
domí sounáležitosti dvou i více generací má silný výchovný vliv.

Jak postupně děti ve skautských rodinách vyrůstají, vytvářejí si 
rodiče vlastní oldskautský kmen. Výchovné úsilí pokračuje i v etapě 
střední dospělosti a časem i ve věku nastupujícího stárnutí.

Vytvořit podobné společenství, ve kterém je vlčácká smečka, 
roj světlušek, skautský oddíl, kmen roverů a rangers, skupina do
spělých malými dětmi a oldskautský kmen, není jednoduché 
a neobejde se to bez obtíží. Ale tam, kde takové vazby vzniknou, 
vidí i skauti a skautky z našeho oddílu reálný příklad, že skautská 
činnost nemusí nikdy skončit a že po skautské stezce můžeme jít 
po celý život. Skauting se pak stává skutečnou „dílnou lidskosti“. 
Postupně se vytváří velký kruh několika generací, propojených 
vědomím sounáležitosti a vzájemné služby. Je to model jakési obce, 
která neboří řád světa, ale do rozvrácené společnosti vnáší prvky 
spolupráce, mravnosti a vzájemné sociální opory. Je to jistě ideál 
vysoký, ale bez velkých ideálů a současně bez reálných činů by 
skauting ani nevznikl, ani by neoslovil tolik dětí.

Proto i ve shonu denních starostí mysleme na budoucnost, 
na skautský program pro celý život.
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