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Halóó, pomóóc, zachraòte
mì nìkdo! 

(pohled z trochu jiného svìta)
(7. � 9. 4. 2000)

Visím tady za u�i pøikolíkovaný k prádelní
�òùøe! �e prý stra�nì smrdím kouøem! No
chápete to?

To si vám teda musím postì�ovat! Já mìl
toti� tenhle víkend vùbec stra�nou smùlu.
V�echno to zaèalo u� v pátek, kdy jsem byl
omylem sbalen do batohu. Moje paní je toti�
velký èlen kmene Vlkù a ti poøád nìkam
jezdí, jako by jim v teple u televize nebylo
dobøe. Tentokrát jsem si øíkal: �Pr�í a je zima,
tak to se stejnì za chvíli vrátíme.� Ale kde�e.
Kdy� jsme pøi�li na Zvonaøku, u� tam bylo
tolik lidièek, �e mì málem rozmaèkali. A
jenom mì moje paní vytáhla, abych se
nadechl, uvidìl mne jeden vousáè (co mu
v�ichni øíkali Starej Vlku) a ten na celý
nádra�í zaèal køièet: �Jé, to je Zajíèek
Ropáèek!� Taková ostuda!

Ale tím moje trápení teprve zaèalo. Kdy�
pøijel autobus, okam�itì jsme ho naplnili od
kufru a� po støechu. A kde je�tì zbyla
skulinka, tam pøistoupili dal�í lidi cestou,
tak�e jsem nakonec le�el na obrovské hro-
madì batohù a na mnì je�tì pøe�lapoval
ratlík poulièní a skoro dvì hodiny mi funìl a
slintal na u�i. A tak jsem ani nesly�el, jak dìti
kolem mì krásnì zpívají.

Pak nás najednou, myslím, �e ve vesnièce
Svojanov nebo tak nìjak, v�echny vyhnali
ven napospas vìtru a de�ti. A rovnou vzhùru
do stra�livì prudkého kopce � prý na hrad.
No, hrad tam sice stál, krásný, i s vysokou
vì�í, ale mnì se na nìj vùbec nechtìlo.
Na�tìstí jsme se zabydleli v nìjaké
chaloupce v podhradí. Ale nevím, který to
rará�ek pokousal ty na�e dospìláky, �e
museli vymyslet ten stra�idelnej pochod
noèním lesem. A je�tì u toho mìla chudinka
moje paní hledat nìjaký obrázky! No hrùza!
Je�tì teï mám celej ko�ich zje�enej.

A aby toho nebylo málo, je�tì nás pøinutili jít
spát nahoru na hradní vì�. V�ude tma, dé��,
vítr, vrzající prkna, pøíkré schody, hvízdající
meluzína a cvakající zuby kamarádù. No a
je�tì ta Bílá paní nebo Hamerlík na praseti a
je to komplet jak z hororu!

A ráno, sotva jsem se tro�ièku vyspal, jsou
u� v�ichni tady nahoøe a zpívají Sluníèku.
Jenom�e ono stejnì nic. Cha, cha. Vidíte, já
jsem to øíkal, �e máme zùstat doma.

No, ale co to? Teï mì moje paní odlo�ila. A kdo mì bude zahøívat? No to se mi snad jenom
zdá? �e prý bych jí zavázel, a� bude bìhat po lese od �ifry k �iføe. �e prý jí tlaèím na bøi�e, kdy�
válí sudy z kopce. �e by mì zamáèkla, a� se bude plazit trávou. �e prý by mì ztratila, a� bude
bránit poklad. �e prý by mì pokecala, a� bude obìdvat �pagety. �e prý nevím, co je to azimu-
tový závod, a vùbec, �e prý neumím zpívat! No, to je pravda. Ale stejnì mì je�tì teï bolí hla-
sivky. To jak jsem na ni na hradì køièel, kdy� musela jít s �átkem na oèích. �Dopravaá, néé,
trochu víc doleváá, pozóór, pøed sebou má� schody.� A dospìláci protiváci se jenom smáli.

Já, kdybych nebyl vegetariánem, v�echny bych je pokousal. Nebo kdybych byl alespoò vìt�í.
Normálnì si mì veèer u táboráku jeden halama spletl s buøtem a chtìl si mì opíct, brrr.

Jediné spøíznìné du�ièky jsem potkal. A to pøímo uvnitø hradu, na výstavì keramických pohád-
kových postavièek a jiných pajdulákù. Ale ti se stejnì jen smutnì koukali pøes sklo a �u�kali mi:
�My ti tak závidíme, chlupáèku, �e si mù�e� s paní jezdit sem a tam po svìtì. Sedìt poøád doma,
to je hrozná nuda.� No to je asi pravda, ale brá�kové ply�áci, BRAÒTE SE! V�dy� s takovou Vlèí
smeèkou nám za chvíli v�echny dìti uteèou. A kdo nás bude rozmazlovat? V�dy� oni u� ani
nefòukají. A pøi v�ech tìch hrách, písnièkách a Pavèiných pohádkách si na nás ani nevzpome-
nou. A tak to pøece nemù�eme nechat.

Evèa z kmene Vlkù
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Tato strana poskytuje prostor názorùm rùzných lidí na vìci, které
by podle nich mìly být jinak. Nemusejí vyjadøovat stanovisko
LLM èi redakce. 

Jaký typ
brýlí nosí
Homér? Na�e soutì�, která se pravidelnì objevuje na tomto místì, spoèívá

v jednoduchém pøedpokladu: pokud Bizoní vítr ètete pozornì,
budete moci snadno odpovìdìt na na�i otázku. Buï nám za�lete koncem roku odpovìdi na
otázky ze ètyø èísel najednou, nebo je pøivezte na snìm LLM (tam se bude konat i vyhodnocení).
Odmìny jsou veliké � jelenice, kní�ky, korálky! Neváhejte. 
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C O S E M I N E L Í B Í

Vá�ení ètenáøi!
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Z NA�Í TOTEMOVÉ 

CO N O V É H O V LI Z E

VVííttáámmee  vv  nnaaššeemm
kkrruuhhuu  nnoovvýý  kkmmeenn  

ZZáálleessááccii
zz HHaavvllííččkkoovvaa
BBrroodduu  aa ookkoollíí!!

buï si vìdom
nezapomeò
blí�í se to
srovnej s
nestihne� to
pomù�u ti
sna� se
zaèni
ZAÈNI
ZAÈNI !!!

VYDR�!

U� JSI BLÍZKO!

(MATURITA)

Liga lesní moudrosti
je nezávislá samostatná organizace,
sdru�ující chlapce i dívky, mu�e i �eny se
zájmem o woodcraft, výchovné hnutí, které
vytýèil americký spisovatel, malíø, pøírodo-
vìdec a pedagog Ernest Thompson Seton. 
Cílem Ligy je pøivést èlovìka do pøírody
a nauèit jej v pøírodì pobývat jen s nejnut-
nìj�ími vymo�enostmi civilizace, aby se
tak vzkøísily jemnìj�í stránky jeho ducha a
jeho vìdomí sounále�itosti s prostøedím, ze
kterého vze�el. Èinnost èlenù Ligy lesní
moudrosti je spjata s táboøením. Kromì
bì�ných forem táboøení obohacujeme svoji
èinnost i primitivním táboøením po vzoru
Indiánù, pravìkých lidí i jiných pøírodních
národù. Liga lesní moudrosti nechce z lidí
vychovávat Indiány èi pravìké lovce,
nehlásá útìk z civilizace do pøírody. Klade
si jen za úkol vrátit èlovìka tam, kam patøí,
a pomoci mu nalézt koøeny skuteèného lid-
ství.
V programu Ligy je �ivot v pøírodì, spo-
jený s pozorováním, pøemý�lením, zhoto-
vováním rùzných pøedmìtù. To v�ak nemá
vést k uèenosti a samoúèelnosti, ale je v�dy
pouze prostøedkem k výchovì charakteru,
na cestì k lidsví. Za tyto zkou�ky jsou
udíleny woodcrafterùm pocty �  orlí pera a
tituly lesní moudrosti. Tyto pocty nevedou
k soutì�ivosti, ale jsou osobním mìøítkem
na �ivotní cestì ka�dého woodcraftera.

Pavel Vávra � Tuky

Kmen Wabash
poøádal 1. dubna 2000 Kulièkiádu
v ostravské zoo pro kamarády a od-
díly. Kulièkiáda probíhala odpoledne
od 13. hodiny a� do veèera. Pøivítat
jaro a zahrát si kulièky pøi�lo asi 200
pøátel z osmi ostravských oddílù.
Soutì�ilo se ve ètyøech disci-
plínách, a to: hod na dùlek, hod do
lahve, hod na branku a jízda po
prknì. První tøi umístìní v ka�dé
disciplínì si odnesli malované
placky a ruènì vázané bloky. Celý
den krásnì svítilo sluníèko. Po
skonèení jsme se je�tì byli projít po
zoo a navázali kontakty s jednou
paní o�etøovatelkou. Taky nás vzala
k �irafám, kam se bì�ný náv�tìvník
zoo nedostane. �irafy jsme krmili
starým chlebem a dùkladnì si je
pohladili. Taky zrovna ve vedlej�ím
výbìhu snesla p�trosice vejce. A
jeliko� se bralo do umìlé líhnì, tak
jsme si mohli potì�kat, jak je takové
p�trosí vejce tì�ké.

Davy � písmák kmene

WWW.WOODCRAFT.CZ
Co�epak to je? No, pøece �ligová�

internetová (webová) nová adresa.
Na tìchto stránkách se stále pracuje,
a tak se na nich èasem objeví mnoho
a mnoho dal�ích informací a vìcí pro
ka�dého woodcraftera nebo zájemce
o LLM.

Tímto Liga roz�íøila své informaèní
zdroje pro lidi 21. století. 

Na valné hromadì se vìt�ina
zúèastnìných shodla na tom, kolika
èleny by Liga mìla oplývat. Bylo to
urèitì víc, ne� je teï. Chceme-li
ov�em mít o nìco více du�í ve svých
øadách, musíme o sobì umìt dát
vìdìt.

A internet to umí...
Jen si to pøedstavte, nìkdo

brouzdá a brouzdá internetem, a�
dobrouzdá na tu na�i stránku �
www.woodcraft.cz . I øekne si, to by
mìlo zkusit moje dìcko (man�elka,
strejda, babièka). Kampak se mám
obrátit? Podívá se na mapu na�í
republiky, vybere si svùj okres
a zjistí...

... na kohopak, �e se to má obrátit.
To v�ak, bez podpory vás � náèelníkù
� vzhledem ke stávající legislativì,
není mo�né. Bez va�eho souhlasu
brzy nebude mo�no nejen na
webových stránkách uveøejnit va�i
adresu � kontakt na vás. Jinými slovy,
tímto bych vás rád po�ádal o vá�
souhlas k uveøejnìní va�í adresy,
pokud jste mi jej nedali ji� na Valné
hromadì. Staèí písemné prohlá�ení
s Va�ím podpisem poslané na adresu
kanceláøe Ligy lesní moudrosti.

Pavel Spálený Yuèikala Wièa�a
(yucikala@post.cz) 

Podaøilo se nám rovnì� znovu-
navázat kontakt se slovenskou Ligou
lesnej múdrosti (najdete ji na adrese
w w w . g e o c i t i e s . c o m / w o o d -
craft_league).

Na jiné internetové adrese, a to
http://setonchronicles.listbot.com
najdete elektronickou podobu ji� ètyø
èísel èasopisu The Seton Chronicles,
vydávaným ETS Institute.

Kmen �apáè 
hledá dva schopné náèelníky dìt-
ských rodù (od záøí). Kontaktní tele-
fon: Ivana Dalíková � Viktorka
02/651 39 42 (veèer po 20,00).

co�e?
ále,...
no jó.
proè?
to je dobrý.
ano.
ano.
ano hned.
v�dy� u� DÌLÁM

DÌLÁM
DÌLÁM...

(u� nemù�u)
DÌLÁM
DÌLÁM

u� nemù�u!!!
DÌLÁM
DÌLÁM
DÌLÁm
dÌLÁm
dÌláM
dìlám

UF.

kresba: Jakub �tìpánek � Kimimila Wièa�a
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DESKY

Star�í èlenové kmene Vlkù èas od èasu
vyhlásili �Velkou hru", pøi které chtìli
zamìøit pozornost èlenù na nìkteré
konkrétní úkoly (napøíklad pøíli� sportu
a pøírody a málo tábornické praxe � hra
tedy bude o pøírodì a táboøení). Ví-
tìzem hry pak byl ka�dý její úèastník.
V�dy� nemusel hru vyhrát, i jen jediný
splnìný úkol byl pøece splnìným
èinem. Na nejlep�í v�ak èekala od-
mìna, která dlouhá léta pøipomínala
úspìch jejího majitele.
Jaká jsou pravidla? V následujících
ètyøech èíslech na�eho èasopisu bude-
te na této stránce nalézat �úkoly", které
èiny si splnit, spolu s návody, jak na to.
Jde jen o návrhy. Hra je urèena nejen
kmenùm, ale také strá�ím, jednotliv-
cùm i partám kamarádù! Staèí si splnit
tato orlí pera a poslat o tom zprávu
organizátorovi, Starému Vlkovi (Jára
Suský � Starý Vlk, Luèní 32, 616 00
Brno, d. 05 74 92 02, pr. 05 42 21 61
61). Na této stránce se budou shro-
ma�ïovat informace o tom, jak kdo ve
høe pokroèil. A jaká je cena? Inu,
nechejte se pøekvapit. V kmeni Vlkù
hrají o deku  � hudsonbajku. A vìøte, �e
se hra tì�í znaèné oblibì. Tak�e vzhùru
do toho!

1.List úkolù
1G/1 Pøemet stranou: Udìlej správnì
hvìzdu

2L/6 Otisky listù: Udìlej sadu otiskù
(modrotiskové, kouøové, barvou apod.)
listù 20 druhù døevin (stromù nebo
keøù). Oznaè je a doplò ilustrací
celkového vzhledu stromu.  Viz vzor

3G/1 Vazba deníku: Sva� zápisník
(památník, deník) s nejménì 48
stranami (formát A6 nebo vìt�í) do
pevných desek, zdobených malováním
a pou�ij jej na vedení záznamù o høe
Starývh Vlkù.  Viz vzor

4E/7 Ptaèí krmítka: Vyrob sám tøi
druhy závìsných krmítek, celkem 10
funkèních kusù (kmínek s otvory,
kokosová skoøápka, �òùrky suchých
plodù...) a zavìs je tak, aby je
nav�tìvovali ptáci. Zdùvodni umístìní a
pou�ité krmivo.  Viz vzor 

Poznámka pøepisovatele: Zde je text
ponechán v pùvodním dialektu. Bohu-
�el nésu mistní a tak neznám jeho
pøesný pravopis. Dùvìøuji tedy Vlkovi a
tupì opisuji z jeho pøedlohy. 

Dìkuji za pochopení Tokaheya

VAZBA ZÁPISNÍKU O 48
STRANÁCH

V minulosti sem svázal najmíò 9 kní�ek
(mezi nima aj svitek), ale èin �Zva� deník
a ozdob malbù" e�èe nemám a tak si ho
v tejto høe splním.

Potøeby: papír na listy, kartón na
desky, tu��í papír na pøedsádku, jehla,
ni�, nù�ky, lepidlo �Herkules", �tìtec,
plátno na høbet a látku na pøebal desek,
pravítko, pracovní nù�, provázek.

Pøiprav si papír pro budùcí deník,
poskládej ho (nejvíc 3 listy) do bloku a
øádnì ho uhlaï.

Poskládej jednotlivé bloky na sebe a
naznaè pìt míst pro naøíznutí høbetu
(obr. 1). Na vyznaèených místech naøízni
høbety do hlùbky 2 mm a bloky se�ij
podle obr. 2. Na konci ka�dýho bloku
udìlej knihaøskej suk a pokraèuj v �ití
(obr. 3)

Pøed se�itím ka�dýho bloku, protah-
neme prostøedníma tøema záøezama
provázek a steh �ití pak vedeme tak, aby
se nevyvlíkl (obr. 4). Po ukonèení �ití
svá�eme provázky k sobì (v�dy jen stra-
nou a, b) a svazky tak dobøe k sobì stáh-
neme. Po té k bloku pøilepíme pøedsádky
z tu��ího papíru, (obr. 5).

Na pevný jemný plátno naneseme lep.
A plátno pøilepíme na se�itý blok (obr. 6).
Nezapomeò na høbet vazby,  musí byt
mirnì vypuèenej. Jako lep mo�eme
pou�ít plagátovací lepidlo, tiskaøskej lep,
nebo tøeba Herkules. Ka�dý lepení musí
poøádnì zaschnout (nìkoli hodin).
Samostatnì udìláme desky. Pozor!!
Musijù byt trojdílný. Ináè znièujù vazbu!

Nachystáme si svazovací papír nebo
látku a na ní vyznaèíme místa pro desky
a høbetní díl. Potem kartóny natøem lepi-
dlem a pøilo�íme na svazovací látku
(nezapomeò na mezeru mezi dílama
desek!). Desky zatí�íme a necháme
uschnùt (obr. 7). Blok a desky se k sobì
lepijù za desky a pøedsádky, né za høbet!!
Na hotovým dílu nakonec pracovním no-
�em zarovnám okraje listù. 

VYROB 10 KRMÍTEK (ASPOÒ TØI
DRUHY)

Potøeby: Zelený �PET� ky od Mattoni,
pracovní nù�, jehlu ni�, provázek, dlùhù
suchù trávu. 

Nejlíp snáï ide popsat výroba
�Mattoni" krmítek, kdy� si dobøe prohlíd-
nete ty následujùcí obrázky.

TYP A
�PET� ku poøádnì omyjeme zevnitøku aj
zvenku (odstraníme zbytky etikety).
Nepou�íváme obale od ochucených
vod!! Tresti z nich smrdìjù aj po rokoch. 

Ve podní èásti vyøízneme dvì díry,
ka�dou asi o velikosti 1 obvodu. Spodní
okraj otvorù musí být alespoò 5 cm nad
dnem �PET� ky. Na dno nádoby vlo�íme
zátì� (kámen, stìrk), aby bylo krmítko
ve vìtru stabilnìj�í

Za výstupek na hrdle se dá dobøe
upevnit provázek. Mìl by viset na obì
strany, aby krmítko bylo v klidovej
poloze svile. Horní èást �PET� ky obalí-
me suchù trávù. Táto støí�ka chrání
�PET� ky pøed namrzáním a pùsobí aj
esteticky. 

TYP B
Závìsný krmítko pro sýkorky udìláte
z horní èásti �PET� ky. �PET� ku uøíz-
nìte v zú�eným místì. Obrátíte dnem
navrch. Do takovýhoto �pohárku" dáte
�pagát s uzlama a zvon zalejete smìsù
semínek a roztavenýho sádla.

TYP C
Na provázek pomocí jehle navlíknìte
�ípky atd. 

Velká hra Vlkù urèená pro strá�e i kmeny je tady!



Je pøekrásný jarní den. V�echno kvete,
nasávám neopakovatelnou vùni jarního
vánku. V rybníce odplavává smrtka. Ode�la
zima. Pøi�lo jaro. Teï u� je to jisté. 
Ten den jsem blí�e poznal jeden kmen Ligy
lesní moudrosti � JILM. Ten den byl naplno
pro�itý. Vyná�ení smrtky s koledováním.
Reakce lidí. Utopení smrtky. Prohlídka
klubovny na kraji lesa. Ukázka neobvyklého
zahajování a ukonèování schùzek, na kterém
se podílejí malé dìti. Náv�tìva u náèelníka
doma a posezení u kafíèka. Rozhovory
o západní civilizaci a kulturním relativismu,
o jilmech. O zavádìní lidových zvykù. O lid-
ských vztazích. Se Sokolem, náèelníkem
JILMU, kmene z Holoubkova u Plznì (mnozí
znáte Holoubkov podle proslavené army
prodejny) jsem se seznámil u� na Èotokvì.
A musím øíci, �e jeho názory na mì udìlaly
velký dojem. Proto jsem se rozhodl vyzpoví-
dat ho.

1. Mù�ete se nám na zaèátek trochu pøed-
stavit? Zájmy, jak jste se dali dohro-
mady, kolik vás je? 
Jsme v Lize lesní moudrosti novým

kmenem. Ale v Holoubkovì pùsobíme ji� od
roku 1982. S na�í historií jsem seznámil
ètenáøe Wampumu Neskenonu (3/92).
V letech 1992 � 1995 dosáhl JILM svého
zenitu. Pak jsme opustili skautskou organizaci
v nadìji na vìt�í svobodu kmenového �ivota.
Dva roky jsme pùsobili na volné noze. �li
jsme svou cestou, na�e skautská pøátelství
zùstala. Vìnovali jsme se pøevá�nì
poznávání a ochranì pøírody. V roce 1998
jsme postoupili do národního kola soutì�e
Zelená stezka � Zlatý list, co� byl historický
úspìch. Ale potom nastalo vakuum èinnosti a
koncem tého� roku do�lo k totální výmìnì
èlenské základny. Zaèínám sám s dvanácti
8 � 9 letými dìtmi. První rok je obdobím
zasvìcování do lesní moudrosti. Letos se
vrátilo pìt bývalých èlenù. Pøekvapili ne-
obyèejnou aktivitou a zájmem. Tì�ím se, �e
opìt zaènou pracovat rody, posílí se duch
kmene a koneènì snad vychovám nástupce.

2. Co dìláte a na co se zamìøujete v kmeni
i civilnì? Jste zamìøeni na ochranu
pøírody nebo jinak? Ukazujete se také
nìkde na veøejnosti?
Hlavní náplní èinnosti na�eho kmene

zùstává poznávání a ochrana pøírody. Dal�í
zájmovou oblastí je kulturní dìdictví regionu �
historie (Keltové), lidové zvyky vycházející
z pohanských i køes�anských tradic, venkov-

ský �ivot spjatý s rytmy pøírody. Podílíme se
na veøejném �ivotì obce (620. výroèí
zalo�ení, Masopust, Den Zemì, Benátská
noc, Den dìtí, Bìh míru apod.).

3. Proè zrovna LLM?
Vznikli jsme pod názvem Oddíl lesní

moudrosti. V roce 1986 jsme se zapojili do
akce Mapování jilmù. V na�í obci jsme
napoèítali celkem 34 vzrostlých jilmù (28x jilm
drsný, 6x jilm habrolistý), z velké èásti kolem
hráze Holoubkovského rybníka a pak také
v parku Markovy vily a u Zámeèku. Témìø
v�echny jilmy byly napadeny grafiózou a my
jsme byli svìdky jejich odumírání. Uschlá
torza stromù byla vykácena. 

Nìkomu v té dobì vadil Oddíl lesní
moudrosti. Provokoval svým názvem. Hledali
jsme takové východisko, abychom mohli dále
existovat a pøitom se nemuseli vzdát svých
ideálù. Mluvil jsem o tom se svým pøítelem
Øe�etlákem a právì on pøi�el s návrhem: �Ne-
chtìli byste se jmenovat JILM?� Samozøejmì,
�e chtìli. Bylo to pøesnì ono. I tenkrát se nás
ptali, proè JILM? Na�im jsme vysvìtlili, �e je
to zkratka pro Junáci indiánské lesní moudro-
sti. A tìm zvenku jsme snadno odpovídali:
�Víte, u nás rostly krásné stromy...� 

S vymíráním jilmù jsme se nesmíøili.
Sehnali jsme pár semínek a vypìstovali ètyøi
semenáèky, které jsme po dvouleté péèi
vysadili do pøírody. Bohu�el, kdy� letorosty
pøerostly ochranné pletivo, pochutnaly si na
nich srny.

Jediný stromek pøe�il v�echny nástrahy
a úskalí mládí a má se k svìtu. Ale víme
i o jednom velikém jilmu, který odolal grafió-
zové epidemii. Letos v kvìtnu ho nav�tívíme
a poprosíme o pár semínek, z nich� vypìstu-
jeme nové semenáèky. Mladé stromky pak
vrátíme do na�í zelené krajiny.

4. S jakými pøedsevzetími jste do LLM �li?
V èem vás zklamala? Co vám chybí?
V dobì, kdy se formovala nová èlenská

základna kmene, byl jsem u� dva roky strá�í
LLM a mìl jsem za sebou Èotokvu. Poznal
jsem ligové ovzdu�í a øadu bezvadných lidí.
Mnohé osobnosti minulého i souèasného
èeského woodcraftu jsou mi �ivotním vzorem.
Proto jsem logicky svým svìøencùm navrhl
vstup do Ligy lesní moudrosti. 

Od Ligy jako organizace oèekáváme
inspiraci a podporu kmenového �ivota. Hodnì
woodcrafterù v LLM velmi silnì pro�ívá
indiánský kult. Obdivuji
v�echny ty krásné vìci, vy-
robené vlastní rukou,
atmosféru obøadù, vá�nost
duchovních pro�itkù. Rád
se úèastním, ale stydím se
chodit moc blízko, abych
neru�il. Mám ji� svá
indiánská léta za sebou
(nebyla zdaleka tak inten-
zivní, jak se jeví v Lize).
Objevil jsem ve woodcraftu
jiná nová dobrodru�ství �
filosofii, lidovou moudrost,
studium pøírody, slu�bu,
zbo�nost� Trápí mne
smutné oèi mých bratrù a
sester nad názorem, který
neklade rovnítko mezi
woodcraft a indiánskou

romantiku. A jsem vdìèný, kdy� nás jako
kmen i jako jednotlivce doká�ete tolerovat
takové, jací jsme, se v�emi na�imi
nedostatky, chybami i odli�nými názory.

4. Jaké jsou va�e tradièní akce?
Ètyøikrát do roka se scházíme ke snì-

movnímu rokování. Máme ustálený zpùsob
zahajování a zakonèování schùzky. Vytváøí-
me novou kmenovou tradici: pøedvánoèní
advent, Masopust, Vyná�ení smrtky, Slavnost
prvního koupání, Svatojánská noc, svátek
na�eho patrona sv. Franti�ka, poutì k posvát-
ným místùm�

5. Co je pro tebe osobnì woodcraft?
Woodcraft je mi �ivotním kompasem.

Ètyønásobný zákon tvoøí základ mého �ivot-
ního názoru. Mám ideál, který se sna�ím
naplnit. Je to cesta k dobrovolné skromnosti,
k prostému lidství... Èlovìk není Bùh, nemù�e
proto dosáhnout bo�ské dokonalosti. Je v�ak
v jeho silách dosáhnout dokonalého lidství?
Èasto se musí mnohého vzdát, aby nepo-
hor�il své slabé bratry ( sv. Franti�ek), kolikrát
zapøe svùj ideál, aby pomohl bli�nímu.
Dvanáct paprskù ètyø svìtel lesní moudrosti
je mi zpovìdníkem, ke kterému se uchyluji,
kdy� jsem pochybil. Jsou mi rádcem ve
chvílích dùle�itých rozhodnutí. Liga lesní
moudrosti je spoleèenstvím dobrých lidí. Pøál
bych si, aby ka�dý z nás, èlenù kmene JILM,
byl tak dobrým èlovìkem, aby do tohoto
spoleèenství smìl právem patøit. 
Dìkuji za rozhovor.

Ptal se Josef Porsch � Ablákela, 
odpovídal Josef Sokol � Sokol.

Legenda k na�emu znaku:
Jilmová vìtvièka znázoròuje na�i pozemskou
pou�. Základní podmínkou existence �ivých
tvorù je kyslík, který produkují zelené rostliny
(zeleò listová). Pupen skrývá tajemství, které
èeká na konci na�í cesty a které nikdo z nás
nezná. Jilmový kvìt symbolizuje Lesní
moudrost, kterou jsme potkali na této své pouti
�ivotem. Ètyøi kvítky znamenají ètyøi cesty
(Cesta tìla, Cesta mysli, Cesta ducha a Cesta
slu�by) vedoucí ke ètyøem svìtlùm (Svìtlo krásy,
Svìtlo pravdy, Svìtlo síly a Svìtlo lásky), ze
kterých vychází dvanáct zákonù lesní moudrosti
(cípy okvìtí). A kvìtní tyèinky? To jsou v�ichni
lidé, kteøí chtìjí být skuteènými lidmi, a proto
jdou po cestách Lesní moudrosti. Hnìdý kruh
pøipomíná Matku Zemi, která nás nosí, �iví i
pochovává. A kruh bez zaèátku a konce: to je
nekoneèný Otec Vesmír.
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Indiáni severozápadního pobøe�í nav�tíví
Prahu ve dnech 15. � 17. bøezna 2000.
Takto znìla zpráva, která se k nám dostala
koncem února. Nikdo moc nevìdìl, o co
jde, a ani mail z americké ambasády moc
svìtla nevnesl. Nakonec se na�tìstí aktivity
chopil etnolog Jakub Plá�ek a pøipravil pro
hosty zázemí. A tak jsme ve støedu po
zpívání vyrazili do, dnes ji� bohu�el
zru�ené, literární kavárny v Týnské ulici.
Byli jsme zvìdaví, co �e nám ti Indiáni
pøedvedou. Se�el se tam skoro celý výkvìt
pra�ské woodcrafto-indiánské scény. A
èekali jsme a èekali� 

Dávno po tom, co mìl zaèít program,
Indiáni dorazili. Mrazivé pohledy podobné
tìm, které vidìl nejeden bílý mu� tìsnì
pøed svou smrtí z rukou rudochù. Co se
stalo? Zaryté mlèení, je�tì vra�ednìj�í
pohledy.
Náhle zaènou sborovì zpívat velmi silnou

píseò. Mrazí nás v zádech. Pak vystupuje
impozantní mu� s baseballovou èepicí
upletenou z jalovcové kùry (cedar):  �Pøi�li
jsme sem v míru, podìlit se s vámi o na�i
kulturu a pøitom nám hned po pøíjezdu do
va�eho mìsta ukradnou(nete) auto i se
v�emi na�imi posvátnými vìcmi! Chceme
teï za nì dr�et smutek, s nimi ode�la i èást
na�í du�e!� A tak jsme se posadili, aby-
chom dr�eli smutek s nimi.   
�Mù�eme dr�et smutek s vámi nebo máme

odejít?�, zaznìlo z na�ich øad.    
�Odejdìte!�, znìla odpovìï. A tak jsme �li.

Celí rozpaèití.
Druhý den ráno mi volá Jakub Plá�ek, �e

v�e je jinak. Indiáni se toti� po pøíjezdu do
Prahy stavili na jídlo. Po opu�tìní restau-
race ztratili v na�em starobylém mìstì ori-
entaci, a tím pádem nena�li svùj vùz.
Pozdìji veèer ho policie nalezla stát na jeho
pùvodním místì a Indiánùm dopravila.

Indiáni, po ��astném shledání se svým
vozem, opravdu druhý den vystoupili pro
dìti ve �kole v ulici Kvìtnového vítìzství na
Ji�ním mìstì. Dìti, hlavnì ty mlad�í, byly
nad�ené. Pøedstavení se sestávalo z uká-
zek tancù a písní, které se konají pøi potlaèi.
Bylo to zajímavé.
Podobný program se pak odehrál veèer na

americké ambasádì a druhý den na dìt-
ském oddìlení motolské nemocnice.

Po vystoupení v pra�ské �kole jsem vùdci
výpravy Fredu �Sonnymu� Woodruffovi
polo�il nìkolik otázek:
Co vám v souèasném svìtì pøiná�í va�e
tradice?
Máme zodpovìdnost za to, kdo jsme, a

chováme se tak. Pøicházíme z vesnic
Quileutù, Makahù a Quinaultù. Máme zod-
povìdnost za udr�ení na�í toto�nosti a
na�ich spoleèenství. Na�e toto�nost je
urèena na�i kulturou. Na�e kultura nám
ukazuje cestu skrze obøady. To je souèást
toho, co jsme. Je to cesta, kterou neustále
jdeme skrze domácí a dal�í obøady. Stále je
docela dost toho, co urèuje, kdo jsme.
Dùvodem na�í náv�tìvy u vás je roz�íøení

znalostí o nás, Severozápadních lidech,
ukázat vám, kdo jsme, na�i kulturu.
Jaký je vá� vztah k Matce Zemi?
Jsme v souladu se v�emi vìcmi �ijícími na

Matce Zemi. Na�i lidé vìøí v pøíbuzenství se
v�emi �ivoucími tvory. V�echna stvoøení
jsou èástí na�eho poslání.
Pøi urèitých obøadech pou�íváme masky,

které tento ná� vztah vyjadøují. Máme
pøíbìhy o tom, jak urèitá zvíøata zastupují
jednotlivé spolky ve vesnici.
Jak se cítíte, kdy� jiní lidé pou�ívají
indiánské obøady?
Na�e obøady jsou pro nás velmi posvátné.

Tyto obøady uchováváme ji� po tisíce let.
Ka�dá vesnice má své vlastní obøady, skrze
nì� je udr�ována její pospolitost.

A neindiáni, kteøí by pou�ívali na�e
obøady? To v na�í zemi, Americe, nemáme.
Pouze nìkdy pozveme pár lidí k úèasti na

na�ich obøadech, jsou pøesnì informováni o
tom, co a proè mají pøi obøadu dìlat, a jsou
po�ádáni, aby nenatáèeli na video a takové
vìci� Obøady, to je nìco, co pou�ívá ka�dý
kmen pro sebe.
Tak�e my jen nìkdy pozveme jiné lidi, aby

se zúèastnili nìkterých na�ich tancù�
pouze na osobní pozvání.
Zde v Evropì jsou lidé, kteøí cítí, �e se
z na�í kultury vytrácejí tak dùle�ité vìci
jako vztah k Matce Zemi, a tak se je pok-
ou�ejí najít také skrze indiánské obøady.

Zji��ujeme, �e v této oblasti se vyvinul
velký turistický prùmysl, a tak se pokou-
�íme získat zájem turistù také o severo-
západní Indiány. Chceme, aby se
mezinárodní trh zajímal také o nás na
severozápadním pobøe�í. To je to, proè
jsme sem pøijeli a pøedvádíme vám na�i kul-
turu. Skrze turismus se pokou�íme pøitá-
hnout investice a zájem mezinárodního trhu
do na�í oblasti.
Nenaru�í náhodou zvý�ený zájem turis-
tù va�i kulturu? Více turistù znamená
více �bílé� kultury ve va�í oblasti. Vy
opravdu chcete více turistù do va�ich
vesnic?

To, co zde dìláme, je, �e pouze pøed-
vádíme, co v�e je na�e kultura.

Cítíte nìco jako poselství na�í civilizaci?
Nìco co nám mo�ná chybí?
My, Pùvodní obyvatelé, máme svou vlastní
jedineènou kulturu, nikdy nebudeme patøit
do tohoto �velkého� svìta, který zde máte.
Zùstáváme svými, bydlíme v rezervacích,
nikdy se nemísíme s jinými národy,
zùstáváme v na�ich spoleèenstvích. To je
tak, cítíme se být neobyèejnými lidmi.
A co va�e dìti, cítí to také tak, nebo
chtìjí být normálními Amerièany?
To je boj, to je velký boj. Ale na�tìstí teï,

kdy� máme ná� jazyk zdokumentovaný,
stal se souèástí na�eho vzdìlávacího sys-
tému.
Tak�e ho uèíte ve �kolách?
Ano, zaèali jsme ho uèit v na�í �kole.

Jak èasto mluvíte va�ím jazykem,
pou�íváte ho doma?
Ná� jazyk je�tì není zpátky. Pøi�li jsme

o nìj, kdy�  Evropané vzali na�i zem, znièili
na�i kulturu, zakázali nám obøady a nesmìli
jsme mluvit na�í øeèí. Pøeru�ili na�i tradièní
cestu �ivota a zpùsobili, �e teï mluvíme
anglicky. Kdy� v 70. letech zaèali umírat
staøí lidé, kteøí jako poslední ovládali na�i
øeè, hrozilo, �e tak díky restrikcím vlády
bude ná� jazyk ztracen. Pøi�li jsme skoro
o v�e.
Spolupracujete s ostatními pùvodními
obyvateli?
My Lidé z pobøe�í se setkáváme ka�dý rok.
Máme víc jak padesát kanoí. Padesát ves-
nic se tak sejde na urèeném místì na
pobøe�í. Tøi a� pìt tisíc lidí se tak ka�dý rok
setkává na potlaè.
A jak vidíte budoucnost?
Nevìøím, �e na�e kultura zahyne. Vìøím,

�e se v souèasném svìtì udr�í. Závisí to
ale na vládním systému. Nejdùle�itìj�í je
mít silný americký dolar. Smyslem je udr�et
silný americký dolar. Ten vy�aduje
vzdìlávání. Souèasný svìt je svìt síly. Síla
je ve vzdìlání, a tak se musíme sna�it
vzdìlat na�e lidi. To je spojí a tak to má být.
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OKRADENÍ INDIÁNI?
Fred �Sonny� Woodruff, Indián z kmene Quinaultù, poskytl BV exklusivní rozhovor

Dìkuji za rozhovor.
Jakub Vávra Èane�ièa
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støedovìk

MÓDA DO LESÙ, VOD A STRÁNÍ

foto: archiv Petra Willyho Wilhema

batoh Gemma
(urèený pouze
pro poøádku-
milovné �
bordeláøùm
Willy
doporuèuje
jednoduchý
pytel na ka�-
tany)

kra�asy, ale
dlouhé kalhoty
mám s sebou
v batohu

boty pevné,
kvalitní
pohorky,
o pùl èísla a�
o èíslo vìt�í

Letní horský �model� Zimní horský �model�

nezbytná
flanelová ko�ile

hnìdé bavlnìné trièko
(ale doporuèena je
Moira � odvádí pot);
teplé obleèení je
samozøejmì v batohu

kabát �osák
(v zimì s teplou
vlo�kou a kapu-
cou)

kalhoty kapsáèe

té� kabát �osák

hùl není jen estetickým
doplòkem, ale v terénu
vítaným pomocníkem

Do pøírody jezdí mnoho lidí. Ka�dý má svùj
styl, a tak je i jejich obleèení dost rùznorodé.
O tobì vím, �e jezdí� ven u� dlouhou dobu.
Vzpomíná�, jak jsi zaèínal?

Asi v jedenácti letech jsem na jednom let-
ním táboøe ROH chytnul prima vedoucího. Miki
pro nás pøipravil bájeèný program, v�em se
nám to líbilo. Po prázdninách jsme pøijali jeho
nabídku vstoupit do oddílu STOPAØÙ pøi orga-
nizaci TIS � svaz ochrany pøírody a krajiny.

Oddíl vedli bezvadní lidé a dost se nám
vìnovali. Hodnì jsme jezdili na výpravy,  a tak
jsem tábornickou abecedu zvládl dost brzy. Asi
si to dovede� pøedstavit. �ádné zbyteèné vìci,
v�echno praktické, dobrá torna, a hlavnì zelené
obleèení a hnìdé triko (na nìm mìl ka�dý
na�itého krásného rysa). Kromì táboøení jsme
se uèili poznávat dost pøírodu a zúèastòovali se
rùzných brigád pøesnì v duchu hesla: POZNEJ

A CHRAÒ! Tomu v�emu jsem beznadìjnì
propadl. Nebylo nic divného, kdy� jsme
s Loganem mìli ve svých denících neboli van-
drovních kní�kách zapsaných pøes padesát
výprav do roka (vìt�ina vícedenních). Tady byla
spousta pøíle�itostí k experimentování a inovací
výzbroje a výstroje.
Zmìnila se tvá výstroj k dne�ku?

Pøíli� ne. Za ta léta se ukázalo, �e zelené
nenápadné obleèení splòuje nejlépe základní
zálesáckou pouèku �vidìt a nebýt vidìn�.
Hodnì mé dne�ní výstroje pochází z armádního
výprodeje. Jsou to vìci cenovì celkem dostupné
a hlavnì praktické. K nejoblíbenìj�í patøí
kalhoty zvané kapsáèe. Mají dokonalý støih a
spoustu kapes. V�iml jsem si, �e je pou�ívá
ohromné mno�ství lidí rùzných skupin � turisté,
vodáci, trampové, rybáøi, skej�áci, a dokonce
i jako módní zále�itost do mìsta. (viz str.9)

Móda

na nohou
�us�ákové
návleky (sníh
pak není
v botì)

té� kalhoty
kapsáèe

Zdeòka

Willy
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støedovìk

Druhou vìcí je �osák � krátký kabát s odepí-
nací vlo�kou a kapucou. Osvìdèil se dokonale
jak pøi zimním táboøení, tak i pøi letních expe-
dicích v Laponsku. Na mé doporuèení jej nosí
u� hodnì mých spokojených známých.
Dokonce vznikla domnìnka, �e snad máme
v Lize jakousi ��osákovou ló�i�.

Nebezpeèí, �e bych takto obleèen mohl být
zaøazen mezi zblblíky do U.S. Army, jsem
za�ehnal tím, �e k tomu nosím èervenou
kostkovanou ko�ili. Ta flanelka je pro mì sym-
bolem ve�keré té zálesácké romantiky Alja�ky
i Kanady a koneckoncù i taky obrázkù
Z. Buriana. Nechci-li být v lese nápadný, scho-
vám ji do batohu nebo pod bundu. Navíc se kus
jasnì zbarvené látky dá pou�ít v nouzi jako
signální vlajka.

Já jsem v obleèení vlastnì hroznì konzer-
vativní. Jakmile se mi nìco osvìdèí, kupuju to
hned dvakrát. Potom ty vìci nosím nejdøív ve
mìstì a po ono�ení je vezmu ven. A tak není nic
divného, kdy� mne uprostøed týdne potkáte na
Václaváku vystrojeného jak pøi pøechodu
Nízkých Tater. Mì to vlastnì ani nevadí, �e
poøád vypadám jak nìkde na vandru. Svùj
zájem o pøírodu, táboøení a zálesáctví jsem u�
dávno pøijal za svùj �ivotní program, a tak
vlastnì jen svým vzezøením dávám najevo,
odkud a kam kráèím. K tomu patøí i moje � prý
u� legendární � korálková rozeta, kterou
sundávám z krku jen, kdy� jdu spát. Po mìstì
také rád nosím, u� od oddílových dob, ko�enou
bra�nu. Teï se mi zrovna zaèíná rozpadat, a
tak plánuji, �e dal�í u� si nekoupím, ale chci si
vyrobit taky tak pìknou, jako si ji udìlal
Logan.
Má� nìjaká kritéria, podle kterých si své
vybavení vybírá�?
Hlavním kritériem je pro mne kdysi dobøe
mínìná rada jednoho star�ího kamaráda:
�ZDRAVÍ JSI NENA�EL NA HNOJI, A
PROTO SI HO MUSÍ� VÁ�IT.� A tak pøi
výbìru vìcí do pøírody, kromì toho, aby byly
nenápadné a poskytly dostateèný komfort,
dbám hlavnì na to, zda mi dobøe zajistí
ochranu zdraví. Dnes sportovní prodejny
nabízí neuvìøitelné mno�ství praktických, ale
drahých výrobkù. Bez vìt�iny se venku obe-
jdete. Jsou v�ak tøi vìci, na kterých by èlovìk
nemìl �etøi:.
1) Boty � pevné, pohodlné a ne pøíli� tì�ké.
Toulka stojí za starou belu, kdy� má èlovìk
mokré èi zmrzlé nohy nebo puchýøe jak pìtiko-
runy. Taky zvrklý kotník není �ádná slast. 
2) Batoh � nemusí být pøíli� velký, ale hlavní
je, aby mìl dobrý nosný systém vèetnì bed-

eráku. Tedy �ádný høbetolam, co z vás udìlá
nákladního soumara. 
3) Spacák � lehký a pøimìøenì teplý. Jezdí-li se
i v zimì, poøiïte si je�tì jeden poøádnì teplý
s dobrým uzavíráním. A nezapomeòte na
spolehlivou izolaci od zemì (karimatka).
Dobøe se vyspat, to je základ zimního táboøení.
Nevyspalí a jektající mrzouti jsou pøes den
nepøíjemnými spoleèníky.
Jak pøesnì postupovat pøi výbìru, to vám moc
dobøe poradí pøíruèka Prùvodce turistickým a
vodáckým vybavením, kterou ka�dý rok vydává
J. Èervinka � Brko spoleènì s kolektivem
odborníkù na slovo vzatých. Kromì toho je
nejspolehlivìj�í vzít si na nákup s sebou
nìjakého zku�eného kamaráda. Je�tì poznám-
ka. Souèasným moderním trendùm � Moira,
Goretex, Coolmax, windstoper atd. se nevy-
hýbám. Ale jako náru�ivý ohníèkáø dávám
kvùli jiskrám u svrchních vìcí pøednost spí�
pøírodním materiálùm pøed umìlými.
A kdy� u� jsme u té výstroje, co tvoje výzbroj?
Má� nìjaké vychytávky?
K mé výbavì patøí kapesní zavírací nù�
s døevìnou støenkou. Pøesto�e sekera patøí
k tìm tì��ím vìcem, vozím ji na vícedenní
výpravy v�dycky. Rád si po celodenním �lapání
na hezkém místì poøádnì zatáboøím. Nejsem
líný udìlat si z klád pohodlné sezení, slu�nou
zásobu na�típaného døeva a pøípadnì
i vidlièky pro zavì�ení nádoby zvané ledvinka.
Urèitì s sebou vozím nìjakou nádobku na
vodu (staèí PET lahev).
Pro pøespávání nám Zdeòka (Willyho �ena)
u�ila z nepromokavé �us�ákoviny plachtièku
2,8 krát 2,8 m. Neznám lep�í pøístøe�ek.
S pøibývajícím vìkem jsme se �enou propadli
nafukovací karimatce. Která je sice drahá, ale
dokonalá a lehouèká. Spali jsme na ní bez
problémù na snìhu, a dokonce i na betonové
podlaze èekárny.
Z takových tìch vìcí nad standart mívám
s sebou pravidelnì dalekohled a pracovní
rukavice.
Chtìl bys je�tì nìco dodat?

Pokud pravidelnì jezdíte se stejnými lidmi,
je dobré alespoò zhruba sladit svoji osobní
výbavu. Nemyslím jen to, �e nìkteré vìci berou
jednotlivci pro spoleèné u�ití (sekera, kytara,
atlasy, fo�ák, dalekohled atd.). Ale i tøeba stej-
ný tepelný komfort obleèení nebo zaji�tìní
proti de�ti apod. Je �koda, kdy� se pak
putování musí pøeru�it nebo ukonèit díky
nedostateènì vybavenému jedinci.

Jaké obleèení si na pu�ák vzali
Èe�i za:

1. svìtové války: na dlouhé pochody
z mìsta do lesù �patné boty (s døevìnými
podrá�kami), rùznobarevné krojování a
�iráky upravené z tatínkových èi mamin-
èiných kloboukù, zelenou ko�ili � doma
obarvenou � s hnìdým, modrým nebo i
èerveným �átkem na krk. Na spaní nìkdy
stan a na vaøení bramborových gulá�ù,
krupièných a rý�ových ka�í, èaje s pøí-
chutí dýmu a jehlièí kotlík.

1. republiky: (a) �iroký klobouk zvaný
sombrero; èernou, bíle lemovanou ko�ili,
øasnaté kalhoty pøepásané �irokými
opasky pobitými mosaznými cvoèky a na
nohy si nazuli polovysoké boty, zvané
kanadky. Na prsa si pøipnuli mosaznou
�erifskou hvìzdu a k boku do ko�ených
pouzder zasunuli pistole zvané Colty a
Bowie no�e.
(b) pokud byli cyklistiètí skauti � �okej-
ské èapky (klasiètí skauti mìli své �iráky)
ze �edého man�estru, a z té�e látky mìli
na nohou krátké kalhoty, khaki ko�ili a
modrý �átek.
(c) (po odlo�ení �irokánských kloboukù,
dlouhých man�estrových kalhot, pásku a
nátepníkù pobitých mosaznými cvoèky),
prosté kostkované èi khaki ko�ile,
anglické kalhoty zvané pumpky a na
hlavu nasadili èapku nebo klobouèek.
V létì se tì�ké boty, tzv. kanadky, vy-
mìnily za plátìnou obuv, tzv. kedsky,
a torny za lehké chlebníky, ba i kuføíky.
Dìvèata nosila pohodlné suknì.

po 2. svìtové válce: (bohu�el se podaøilo
nalézt pouze tuto zmínku:) �50. léta a
je�tì první léta 60. byla trampùm velmi
nepøíznivá. Mnohé jejich srazy v lesích,
besedy u táborových ohòù, byly orgány
VB znemo�òovány. Trampùm byly
prohlí�eny torny, z amerických vyøezá-
vána písmena U.S., zabavovány no�e a
maèety koupené v obchodech a strhávány
jim z rukávù ko�il a bund plátìné odz-
naky osad, tzv. domovenky�S Willym rozmlouval 

Pavel Spálený  � Yuèikala Wièa�a
dle knihy Odlesky táborových ohòù od Rudana
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Ve Svitku bøezové kùry na stranì 36 je
pestrý výbìr lukostøeleckých disciplín.
Kdo se chce nauèit dobøe støílet a pøitom
neznièit a neztratit mnoho �ípù, mìl by
zaèít støelbou na krátké vzdálenosti, tj. 18
nebo 25 metrù ( 1M5). Z 18 m se støílí 30
�ípù do terèe o prùmìru 40 cm. Pøi zásahu
støedu o prùmìru 4 cm v�emi �ípy je
mo�né získat celkem 30 x 10 rovná se 300
bodù. To u� by byl výkon èarostøelce.
Jsem skromnìj�í. 130 bodù hodnotíme
poctou ÈIN, 170 bodù VELKÝ ÈIN. 
Ve Svitku jsou terèe popsány dostateènì.
Papírové terèe je mo�né koupit, ale je mo�né
si je nakreslit sám. Nemusí být barevné, staèí
barvou zvýraznit støed. Papírové terèe do-
poruèuji nalepit na silnìj�í podlo�ku. Vhodná
je slabá lepenka nebo i vlnitá lepenka. Terèe
pak vydr�í mnohem déle.
Takto upravené terèe pøipevníme lepící
páskou nebo kolíèky na terèovnici nebo tlu-
miè. �íp nesmí terèem prolétnout. Musí zù-
stat v terèi, abychom mohli hodnotit zásah,
ale nesmí se po�kodit. Kupovaná terèovnice
je pøíli� drahá, ale mù�eme ji zhotovit sami.
Velikost volíme 85 x 85 cm pro terèe
o prùmìru 40, 60, 80 cm. Vhodná je vlnitá le-
penka z pou�itých krabic. Naøe�eme pásy
�iroké 20 � 25 cm a dlouhé 85 cm. Krat�í
kusy slepíme k sobì lepicí páskou. Skládáme
je k sobì mezi dvì formy (døevìné) cca 4 cm,
dlouhé cca 90 � 93 cm, které provrtáme na
obou koncích 85 cm od sebe otvorem
o prùmìru 6 mm. Otvory prostrèíme �rouby
o prùmìru 6 mm, které by mìly mít závit
o délce alespoò 60 mm. K hlavám �roubù pøi-
vaøíme oèka a spojíme drátkem cca 3 mm.
Pøi skládání pásù vlnité lepenky má být me-
zera mezi fo�nami co nejvìt�í. Pak dotahu-
jeme matky a slisujeme lepenky v pevnou
kostku o rozmìrech 85x 85x 20 � 25 cm.
Slisování by mìlo být takové, aby se �íp
zaboøil do tlumièe, ale nepronikl. Místo le-
penky mù�eme pou�ít hobru nebo poly-
styren. 
Luk napínáme a� pøed støelbou. Existuje více
mo�ností. Uvádíme dva základní zpùsoby.
Na obrázku 1 nasazujeme tìtivu shora na
patøiènì ohnutý luk. Na obrázku 2 zapøeme
dolní konec luku o chodidlo, jednou rukou
vypínáme luk uprostøed, druhou rukou
tlaèíme horní konec luku a posunujeme oèko
tìtivy, navleèené na luku, do záøezu.
Pøekontrolujeme oba konce luku a srovnáme
tìtivu, aby byla uprostøed v ose luku a nesta-
hovala konec luku stranou (obrázky 3). 

Pro ka�dý luk musí být tìtiva správné délky.
Na pøedpìtí luku závisí jeho výkon i pøesnost
støelby. Je-li tìtiva pøíli� dlouhá, luk je ne-
klidný a hluèný. Zvy�uje se rozptyl pøi støelbì.
Je-li tìtiva pøíli� krátká a luk je pøepjatý,
nevyu�ije se jeho výkon. Vhodná délka tìtivy
se kontroluje vzdáleností mezi tìtivou a
lukem uprostøed. Bì�né bývá mezi 18 � 23
cm, podle délky luku. Del�í luky mají vìt�í
pøedpìtí. 
Silou luku je dán po�adavek na pevnost
tìtivy, která je dána poètem vláken. Pøíli�
tenká tìtiva nevydr�í rázy luku a brzy
praskne. Má také vìt�í prùta�nost a èást
energie se ztrácí v prota�ení tìtivy a tím se
sni�uje úèinnost luku. Naopak silná tìtiva
zvý�enou hmotností sni�uje úèinnost luku,
výstøelová rychlost �ípu je men�í.
Jako materiál na výrobu tìtivy doporuèuji
dahron. Je rozhodnì pevnìj�í a trvanlivìj�í
ne� lnìná pøíze. I kdy� je dra��í, vyplatí se.
Potøebujeme ménì metrù a vydr�í mnohem
déle. Novìj�í vlákno hevlaz se pro nás
nehodí. Tìtiva z dahronu má vìt�í �ivotnost,

proto�e je v do�vihové fázi poddajnìj�í a tím
pøi do�vihu tìtivy dostává luk men�í rázy
(netrpí �ivotnost luku). Prùta�nost dahronu
se pohybuje kolem 2,5 %. S tím musíme
poèítat a tìtivu dìlat krat�í o 2 � 3 cm, ne�
bude její skuteèná délka. 
Podmínkou dobré tìtivy je stejné napnutí
v�ech vláken. Napnutí má vliv i na �ivotnost
tìtivy. Osvìdèily se nám dahronové tìtivy
z nekoneèného vlákna, které se nesplétají.
Oèka tìtivy ovíjíme bavlnkou, která oèka
chrání. Støed tìtivy je pro zvý�ení �ivotnosti
ovinut také. Na omotaném støedu tìtivy si
musíme urèit lù�ko, to je místo, kam
vkládáme konèík �ípu a které zaji��uje pøes-
nou polohu �ípu na tìtivì. Na kupovaných
tìtivách bývá nìkdy lù�ko vymezeno na-
lisováním kovových nebo plastických krou�-
kù, mezi které vkládáme �íp. Tlou��ka lù�ka
má být taková, aby konèík �ípu bylo snadné
nasunout, ale pøitom má být vùle tak malá,
aby �íp sám nevypadl. Dahron i bavlnky
doporuèuji pøedem navoskovat vèelím
voskem. Kousek vèelího vosku dr�ím v ruce

a vlákno jím protahuji. 
Aby støelba mohla být pøesná, musí být �íp
umístìn na luku v�dy stejnì. Na tìtivì to
zaji��uje lù�ko, na luku zakládka. I tato
prodìlala vývoj. Pùvodnì se �íp opíral o uka-
zováèek na prstì ruky dr�ící luk. Tato støelba
byla samozøejmì nepøesná, a proto se pøe�lo
k pevný zakládkám. Pou�ívala se husí brka
rùzné �palíèky i høebíky. Dnes se pou�ívají
plastické nebo kovové odpru�ené zakládky.
Zakládka by mìla co mo�ná nejménì bránit
letu �ípu, ale musí zajistit jeho pøesné
vedení. Zakládka je pøilepena na luk. Je jeho
pevnou souèástí. Pro nás je vhodná zak-
ládka z husího brka � silná pera z køídel husy.
Umístìní lù�ka a zakládky nám dá úhel, který
svírá �íp s tìtivou. Obì ramena luku pracují
shodnì, ov�em støelec pøi výstøelu dr�í tìtivu
pod støedem dvìma prsty a nad støedem jed-
ním prstem, tak�e pro zaji�tìní správného
startu �ípu nemù�e být �íp kolmo na tìtivu,
ale nad pomyslnou kolmicí mezi zakládkou a
tìtivou. Posunutí se stanoví individuálnì pro
ka�dého støelce a jeho støeleckou techniku.
Toto testování má smysl pro vrcholové
závodní støelce. Pro nás staèí si pamatovat,
�e umístìní lù�ka se pohybuje od 1 do 9 mm
nad kolmicí k tìtivì.
Výroba tìtivy. Dobrou tìtivu nelze udìlat jen
tak �na kolenì�. Osvìdèil se nám pøípravek
vyobrazený na obrázku 4. Pou�ili jsme prkno,
které po ohoblování má tlou��ku 21 � 22 mm.
�íøka 12 cm, délka o nìco vìt�í ne� nejdel�í
tìtiva, kterou chceme vyrábìt. Dvì krátká
prkénka o délce 26 cm a �íøce cca 8 cm
provrtáme kolmo dvìma otvory o prùmìru 10
mm, 20 cm od sebe vzdálené. Do tìchto
otvorù nalepíme døevìné kolíky o prùmìru
10 mm, vyènívající 7 � 8 cm nad prkénko.
Uprostøed mezi kolíky provrtáme prkénko
prùmìrem 5 mm. Stejné otvory jsou vyvrtány
v dlouhém prknì � na jednom konci øada
tìchto otvorù ve vzdálenostech po 1 cm, na
druhém konci staèí 1 otvor nebo 3 vzdálené
od sebe 12 a 14 mm. Prkénka se pøipevní na
tyto otvory pomocí �roubù M5. Jsou otoèná a
upevòují se dota�ením matky. Prkénka
nasadíme rovnobì�nì se základním prknem
do vhodných otvorù. Vzdáleností mezi
vnìj�ími kolíky je zvolena délka tìtivy.
Nesmíme zapomenout na vý�e zmínìnou
prùta�nost dahronu. Vìt�í poèet otvorù
umo�òuje zhotovení tìtiv rùzné délky. 
Nyní mù�eme otoèit prkénka kolmo, tak jak
jsou na obrázku è. 4 a zaèneme navíjet
dahronové vlákno z cívky na kolíèky. Na
jeden kolík upevníme zaèátek lodním uzlem
tak, abychom jej mohli pozdìji rozvázat a
svázat s druhým koncem vlákna.
Nesvazujeme uprostøed mezi kolíky, ale asi 3
� 4 cm od støedu, aby nám uzel zmizel
v ovinutí tìtivy po uzavøení oèka. 
Potøebné mno�ství vlákna podle síly luku:
Síla luku pøi maximálním nátahu /
Poèet vláken dahronu v tìtivì 

9 � 11 kg  /  6                           
12 � 15 kg  /  8                         
16 � 19 kg  /  10                       
20 � 23 kg  /  12   

Maximální nátah je 23 palce tj. 84 cm. Del�í
se bì�nì neuva�uje. Poèet vláken napø.
8 znamená 4 závity. Na del�ích stranách

LUKOSTØELBA

SPORTOVNÍ
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mezi kolíky je po ètyøech vláknech. Ta se
dostanou k sobì a� po dokonèení oèek. Oèka
ovíjíme mezi kolíky uprostøed. Obvodová
délka oèka je 6 � 7 cm podle síly ramen luku.
Nebudeme-li oèko nasazovat shora jako na
obrázku 1, mù�e být men�í. Oèka ovíjíme
vhodnì silnou bavlnkou navoskovanou
vèelím voskem. Ovinutí musí být tìsné a
pøimìøenì uta�ené. Chrání vlákno pøed
otìrem. V oèku je na rozdíl od tìtivy polovina
vláken. Ovinutí zaèínám lodním uzlem a asi
dvoucentimetrový pøebytek namotám do
ovinutí. Na druhém konci je zakonèení
shodné s obrázkem v Bizoním vìtru 1/00, s.
17 vpravo nahoøe.
Po dokonèení obou oèek otoèíme prkénka
s kolíèky o 90 stupòù. Na jedné stranì vlákna
nadzvedneme a pøesuneme na druhou
stranu kolíkù, které jsou uvnitø, a máme tìtivu
z osmi vláken pohromadì. Nejdøíve tìtivu
ovineme u konce oèka a pokraèujeme po ní 6
� 8 cm. Jako poslední ovineme støed. To
mù�eme udìlat také a� po napnutí tìtivy na
luk. Urèíme místo, kde bude lù�ko a ovinu-
jeme o 4 � 5 cm vý�e a pokraèujeme dolù
je�tì 15 � 20 cm. Zde je del�í proto, �e tìtiva
obèas udeøí do zápìstí. Lukostøelci proto
pou�ívají chránièe zápìstí. Ka�dý si ho mù�e
vyrobit sám z pásu pevné hladké kù�e, který
lze pøipevnit dvìma øemínky na ruku. Ovinutí
chrání tìtivu pøed otvíráním. Lù�ko vy-
znaèíme a� na omotané tìtivì opìt bavlnkou
jiné barvy.
Máme�li v�echno pøipraveno, mù�eme
zahájit výcvik. Lukostøelba je sportem indi-
viduálním, styl má být pøizpùsoben støelci. Je
to také meditaèní technika. Pøitom je ale tøeba
dodr�ovat objektivní zákonitosti vyplývající
z fyzikálních zákonù a tìlesné podstaty
èlovìka.
Pøi hledání vhodné støelecké techniky
pamatujte na to, �e v�echny pohyby mají být
provádìny pøirozenì bez nadmìrného úsilí,
v pøirozené a nenásilné poloze. Pøesné polo-
hy a pohyby jsou závislé na svalovém citu a
nervosvalové souhøe, jemnosti a lehkosti. Od
samého poèátku usilujeme o pøesný nácvik
správných prvkù, z nich� se postupnì vyvi-
nou trvalé návyky støelecké techniky.
Jedním ze základních prvkù lukostøelecké
techniky je postoj. Zde jsou dva postoje
pou�ívané nejvìt�ím mno�stvím støelcù.
Bì�ný postoj: obì nohy jsou v ose støelby.
Výhody: pøirozené postavení tìla, tradièní
postoj, snadno se zaujímá a udr�uje.
Nevýhody: nestabilní ve vìtru, nevýhodný
pro støelce s mohutnou hrudí pro malou
vzdálenost tìtivy od tìla. Otevøený postoj:
noha vzdálenìj�í od terèe je pøedkroèena asi
o pùl stopy, trup je mírnì natoèen k terèi.
Výhody: jistá a spolehlivá základna, stabilita,
snadné opakování. Postoj umo�òuje vhod-
nou vzdálenost tìtivy od pa�e. Usazení
ramene je pøirozené a dr�ení hlavy není
namáhavé. Nevýhody: zaèáteèníci necítí
tento postoj jako pøirozený (odchylka od linie
støelby). Je tøeba vtoèit trup v pase a pøiblí�it
ramena do linie s terèem. Oba postoje lze
vidìt na obrázku 5.
Dal�ím prvkem je zalo�ení �ípu. Zasazení
�ípu na lù�ko má být co nejjednodu��í, s mi-
nimem pohybù. �íp zakládáme zvolna,
v pohodì a koncentraci. Vodící pero �ípu
(kolmé na záøez �ípu) je v�dy odvráceno od

luku. Jinak by nará�elo do tìla luku a strhá-
valo by �íp ze smìru (obr.6).
Pøi natahování luku jsou prsty dr�ící tìtivu
ohnuty v posledních kloubech a není v nich
zbyteèné napìtí. Zápìstí je uvolnìné a
vyvì�ené, tak�e høbet ruky je v jedné rovinì
s pøedloktím, bez tendence o zkrut tìtivy. Pøi
napnutém luku je loket ve vý�i ramene,
sevøen v krajní poloze, pøedloktí v rovinì �ípu
(viz obrázky 7 � 12). Na obrázku 11 je za-
chyceno míøení pøed výstøelem se zakotve-
ním støedovým, tj. tìtiva se dotýká støedu
brady a �pièky nosu, ukazováèek pak spodní
èelisti zespodu. Výhody: dotyk tìtivy na rtech,
bradì a nosu tvoøí dobrou kontrolu pro
postavení hlavy i délku nátahu. Nízké
umístìní �ípu umo�òuje u�ití míøidel na
dlouhé vzdálenosti. Tìtiva pøed oblièejem pøi

výstøelu neohro�uje tváø. Nevýhody: malá
vzdálenost tìtivy od pa�e a hrudníku.
Nedùsledné zakotvení má snahu �plavat�,
èím� se ztrácí pevný styk a dochází k ne-
pøesné støelbì. Na obrázku 13 lze vidìt, �e
kulièka na posuvné èásti míøidla je na støedu
terèe. Tlustá èára na støedu luku je prùmìt
tìtivy. Míøidla jsou pøidìlána na luku a ka�dý
si je musí zastøílet sám. Míøidla k prodávaným
lukùm jsou dnes rùzná a drahá. Jednoduchý
zpùsob, jak si pomoci, je nalepit na vnìj�í
stranu luku pásek tuhé plsti a do ní zapích-
nout �pendlík a pøes jeho hlavièku míøit.
Hlavièka plní funkci mu�ky u pu�ky. Hledí je
nahrazeno zakotvením tìtivy na bradì a to
musí být v�dy stejné, aby støelba mohla být
pøesná.
V�dy stejné musí být i zakotvení stranové,
kdy tìtiva je na vnìj�í stranì brady a tváøe,
ukazováèek je pøitisknut ke spodní èelisti,

palec se dotýká spodní èelisti nebo je pøi-
tisknut k lícní kosti. Výhody: dobrá
vzdálenost tìtivy od pa�e a hrudníku,
pøirozená poloha umo�òující støelbu �v linii�,
prodlou�ení nátahu a zmen�ení úhlu
námìru. Vhodné pro støelbu bez míøidel.
Nevýhody: ohro�ení tváøe a nosu tìtivou,
sní�ená kontrola nátahu (obr. 14). I pøi stra-
novém zakotvení míøíme po �ípu, pøes hrot
�ípu nebo odhadem náklonu.
Naproti tomu skuteènì nezamìøovaná
støelba vypadá jinak. Vy�aduje naprostou
koncentraci na cíl, pøièem� �pièka nosu a
výhled pøes luk nejasnì a bezdìènì splývají
jako urèitý druh druhého vidìní. Støelec si
vùbec neuvìdomuje, na jakou vzdálenost
støílí, jaký je sklon terénu, jedná zcela podle
citu spojeného se zku�eností. A zku�enost
se dostaví sama, jestli�e se vystøílí tisíce �ípù
za v�ech mo�ných okolností.
�e je mo�né takovým zpùsobem zasáhnout
cíl, dokazuje Jean�Marie Coche (titulní
obrázek) svou pøedvádìcí støelbou. Støílí na
rùzné cíle vstoje, vkleèe, vle�e nebo otoèený
dozadu. Tento padesátník má více ne� tøicet
let zku�eností s lukostøelbou a odpovídajícím
výcvikem v rùzných støeleckých disciplínách.
Pøi lukostøelbì klade na jedné stranì dùraz
na úplnou koncentraci na cíl, na druhé stranì
na co mo�ná nejekonomiètìj�í nasazení sil.
K tomu také patøí správná dýchací technika.
Cocheovu teorii vyu�ívají v�ichni lukostøelci,
kteøí nav�tìvují jeho �kolu, a� se jedná
o �pièkové støelce nebo úplné zaèáteèníky,
kteøí nikdy pøedtím nedr�eli luk v ruce.
Vyuèuje mentálnì i tìlesnì posti�ené a
zdùrazòuje, �e mu styk s nimi pøiná�í stejný
lidský prospìch, jaký mají z tìchto kontaktù
posti�ení.
Zku�enosti, které mám z doby, kdy jsem sám
støílel z luku závodnì, i z toho, co vidím mezi
souèasnými woodcraftery, mohu uèinit závìr,
�e by vìt�ina z nás støílela nejradìji citem
bez míøení. Ale to bohu�el vy�aduje mnoho
èasu. Chce to støílet lukem ka�dý den.
Z toho, co vím o Indiánech, mù�eme usuzo-
vat, �e to byl jejich zpùsob støelby. Zmiòuje
se o tom Ohiyesa � dr. Charles A. Eastman
ve své knize Indián v mládí. Pí�e, �e indián-
ský mladík byl rozeným lovcem a od nejútlej-
�ího mládí se cvièil ve støelbì. Ohiyesa
uvádí, �e mu byly tøi roky, kdy� se pokusil
ulovit lukem a �ípem ptáka sedícího na
stromì. V té dobì, kolem roku 1880, závisel
�ivot tìchto dìtí pøírody na výsledku lovu, a
to hlavnì lovu lukem. Pro nás, dìti civilizace,
které mají málo èasu, mám jednu radu: vyu�ít
v�ech zku�eností, které mistøi lukostøelby
zaznamenali, nauèit se základní zpùsoby
støelby lukem a zvolit nakonec techniku, která
mi nejlépe vyhovuje. To udìlal i zmínìný
Coche, který ovládá v�echny metody. 

Nezapomeòte si ve
Svitku pøeèíst od-
stavec �Bezpeènost
pøi plnìní èinù�.

Bedøich Homola � Bobr
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Stránky pøírody Stezka 2. svìtla

D U B Y
Jsou to stromy, které symbolizují tvrdost,
hou�evnatost a jakousi nadpøirozenou sílu.
Kelt�tí druidové prý vykonávali své obøady
právì v dubových hájích. Slované zasvìtili dub
PERUNOVI � bohu hromu a blesku. Stejnì tak
jej uctívali Germáni a Vikingové pro svého
boha Thora. Latinský název Quercus prý vznikl
z keltských slov Quer �  krásný a cuez �  strom.
V èeské kultuøe, historii i vlastivìdì se
s pojmem dub setkáváme stejnì èasto jako
s dubem � stromem v na�í pøírodì. Jen
namátkou pár osobností � Alexandr Dubèek,
Jan Roháè z Dubé, ale tøeba i Ha�kùv poruèík
Dub ze �vejka. Mno�ství obcí a mìsteèek
majících nìjaký vztah k na�emu dne�nímu
stromu je veliké: Starý a Nový Dub, Dubá,
Dubany, Dubèany, Dubec, Dubeè, Dubenec,
Dubí, Dubina, Dubno, Doubek, Dubovka,
Doubrava atd. V oblasti Máchova jezera je mezi
pískovcovými skalami Hradèanských stìn
kopec Dub. Na jeho vrchol nevede �ádná turisti-
cká znaèka, ale najdete tam náv�tìvní knihu.
Z Èeskomoravské vrchoviny smìrem k Labi
pozvolna teèe øíèka Doubravka. V kaòonu
nedaleko Chotìboøe vytváøí velmi krásné
scenerie. V rakovnické rezervaci Dubensko
byste v�ak marnì hledali duby � tady je chránìn
pøedev�ím pùvodní porost tisu. Stejnì jako
vìt�ina starých lip, tak i nìkteré mohutné duby
patøí k na�im státem chránìným stromùm.
Najdete je osamocené v krajinì nebo uprostøed
vesnice � napø. �I�KÙV DUB, SVATO-
VÁCLAVSKÝ DUB. Stejnì èasto se vyskytují
na hrázích jihoèeských rybníkù jako napøíklad
76 impozantních exempláøù v korunì hráze ryb-
níka Ro�mberk. Kdy� u� jsme u Ro�mberkù,
traduje se, �e rodièe nechávali pøi narození
dítìte kácet vzrostlé duby. Kmeny pak le�ely ve
vodì a� do doby jeho biømování. Po vylovení
klády nechali rozøezat a fo�ny byly ulo�eny
k su�ení. Teprve a� kdy� se blí�ila svatba, byl
z takto vyzrálého døeva vyrábìn nábytek, jen�
byl souèástí vìna. 
Z èeské lidové slovesnosti urèitì znáte rèení �je
to dubová palice�. A z dìtství si pamatujete, èím
støílel Rumcajs ze své bambitky. Kdo neèetl
pohádku Jana Wericha �A� opadá listí z dubu�,
má opravdu velikou díru ve vzdìlání. Celý
pøíbìh je postaven na zajímavém pøírodovìd-
ném úkazu, �e je velkou vzácností bìhem zimy
najít dub, který by nemìl alespoò pár pevnì
dr�ících se suchých listù v korunì stromu.

Mìsíc duben získal své jméno patrnì proto, �e
v této dobì ji� duby zaèínají kvést.
Na duby je vázána øada hmyzu. Vìt�inou jim
strom poskytuje útoèi�tì pro jejich vývojová
stadia (vajíèka, larvy, housenky, kukly).
Dùkazem jsou napøíklad tzv. dubìnky neboli
hálky � novotvary rùzných velikostí a tvarù na
listech, které jsou líhní, kolébkou a zásobárnou
novì vznikajícího organismu. K nejznámìj�ím
broukùm závislým na dubu patøí vzácný roháè
obecný. Tento hmyzí rytíø patøí stejnì jako høib
dubový k té nejvy��í aristokracii lesní øí�e.
V mírném pásmu a výjimeènì i v horských
oblastech tropù severní polokoule se vyskytuje
asi 200 druhù dubù. Na na�em území se
setkáváme se tøemi pùvodními druhy. Dva
nejbì�nìj�í jsou dub letní (Quercus robur)
zvaný také køemelák a dub zimní (Quercus
petraea) nìkdy známý jako drnák. Hlavními
rozpoznávacími znaky mezi nimi jsou délka
øapíku listu a zakonèení listu. �Dub letní nosí
krátké kalhoty� � má toti� øapík listu krátký
a konec listu vytváøí jakési krátké kalhoty
(pumpky). �Dub zimní nosí dlouhé kalhoty� �
øapík je dlouhý a list u øapíku vytváøí jakoby
dlouhé kalhoty (�ponovky). U stopek �aludù je
to obrácenì. Dlouhá stopka patøí dubu letnímu
a �alud má navíc viditelné podélné rýhování.
Dub zimní má stopku �aludu krátkou, skoro
neznatelnou, �aludy jsou témìø pøisedlé
k vìtvièce. Povrch �aludu je hladký bez
rýhování.
Dub letní najdeme spí�e v teplej�ích lu�ních
lesích, dosáhne maximálnì 400 � 500 m n. m.
Dub zimní je stromem z pahorkatin a podhùøí.
Nìkdy vystoupí a� do 600 � 700 m n. m.Oba
dorùstají vý�ky mezi 30 � 40 m. Bì�ný vìk je
300 � 400 let, výjimeènì pak 500 a více let.
Letní duby byly èasto vysazovány podél silnic a
na hráze rybníkù. Oba druhy se mezi sebou vzá-
jemnì køí�í a vytváøejí tak rùzné variety, které
se pak velmi �patnì urèují. Nároky na pùdu mají
støední. Dostateèný pøístup svìtla a tepla je
zárukou velkého vzrùstu.
Dal�ím dubem je dub pýøitý (Q. pubescent),
nìkdy se mu øíká �ípák. Hlavními oblastmi
výskytu jsou Èeský a Moravský kras a pak u�
jen ojedinìle v rezervacích s teplomilnými
spoleèenstvy na vápencových,opukových a
èedièových pùdách. Je to strom men�ího
vzrùstu (max. 15 m) s pokøiveným kmenem a
øid�í rozlo�itou korunou. Charakteristické je, �e

rub listu je plstnatý. �alud má protáhlý tvar
s výraznou �pièkou a jeho èí�ka je té� plstnatá.
V na�ich lesích se mù�ete setkat se zavleèeným
dubem èerveným (Q. rubra). Je pùvodem ze
Severní Ameriky. Jeho listy vás zaujmou hlavnì
na podzim. Jasná èerveò a velikost listù (a� 20
cm) s ostøe zubatými laloky se dá jen tì�ko
zamìnit s nìjakým dal�ím stromem.
Pokud uva�ujete o nìjaké zajímavé sbírce
pøírodnin, mohu vám vøele doporuèit právì listy
a �aludy dubù. V na�ich parcích, arboretech a
zámeckých zahradách, ale i pøi cestách kamko-
liv na jih Evropy na vás èeká opravdu pestrá
paleta jednoho z druhovì nejpoèetnìj�ího rodu
stromù.
Dub patøí k tìm nejvíce vyu�ívaným døevinám.
Jeho velmi tvrdé a trvanlivé døevo se vyu�ívá
k výrobì nábytku, pra�cù, parket, prahù, vrat
a podobnì. Velmi dobøe odolává vlhkosti, a
proto je ji� mnoho století pova�ován za dokon-
alý materiál pro výrobu sudù a pøi stavbì
døevìných lodí. Pokud si pøièichnete k èerstvì
poøezanému dubovému døevu, ucítíte zvlá�tní
jakoby octovou vùni. On se toti� bì�ný potravi-
náøský ocet vyrábí louhováním dubových
hoblin a následným kva�ením. Z tábornického
hlediska patøí dub k tìm nejvýhøevnìj�ím.
Vzhledem k velkému obsahu tøíslovin není
nejvhodnìj�í vyrobit si z dubu prkénko na
maso. Ze stejného dùvodu musíte pøi pøípravì
�aludové mouky oloupané �aludy nasekat
nadrobno a nechat je nìkolik dní louhovat a
pøitom èasto mìnit vodu. Touto moukou se prý
�ivily indiánské kmeny jihozápadu. Patrnì �lo
o nìjaké rozumnìj�í �aludy ne� u nás, alespoò
tak soudím podle svých dìtských pokusù.
Rozhodnì se hoøkost postupnì ztrácela, ale
úplnì nezmizela. V literatuøe jsem objevil, �e
snad u dubu letního jsou �aludy trochu ménì
hoøké. Také jsem se doèetl, �e hoøkost lze po-
tlaèit je�tì pra�ením. Nìkdy se uvádí, �e
pra�ením �aludù a èekankového koøene lze
pøipravit slu�nou kávovinovou smìs.
Dubová kùra se vyu�ívá ve farmacii. Nejedná se
o starou tlustou dubovou borku z kmene, ale
o na�krábanou tenkou kùru z mladých vìtvièek.
Dubovou kùru lze také díky tøíslovinám pou�ít
k vydìlávání kù�í nebo k jejímu obarvení.
O dubech se také øíká, �e je vítr nevyvrátí, ale
èasto do nich uhodí blesk.                                  

Petr Willy Vilhelm
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2M3 Urèi v pøírodì po jednom zástupci (staèí
rodové jméno) tìchto øádù køídlatého hmyzu:
sí�okøídlí, chrostíci, motýli, brouci, dvoukøídlí, �kvoøi,
vá�ky. Uveï charakteristické znaky jednotlivých
øádù. Èin

Le�ím si v trávì. Nade mnou po modré obloze plují
na�lehaná bílá oblaka. Rozkvetlou loukou povívá
vlahý vìtøík. Oèi se mi zavírají� Ale nìco mì �imrá
na noze, u ucha mi bzuèí moucha. Au!� Plesk!�
Zase mì nìco kouslo! Je po idylce� 
Zatracený hmyzáci, DDT na nì!
I tak se mù�ete vypoøádat s bezpáteøníèky kolem
sebe. Ale ne� je budete odhánìt èi likvidovat,
zkuste si urèit, kdo vás to vlastnì obtì�uje, do
jakého øádu patøí. Zkuste najít kolem sebe tolik
mròouskù, �aby to staèilo na èin".
Proè tolik øeèí kolem obtí�ného hmyzu? Inu �
zaslou�í si to. Hmyz toti� tvoøí nejpoèetnìj�í
skupinu v�ech �ivých tvorù � patøí k nìmu asi 80%
v�ech �ivoèi�ných druhù na Zemi. Dnes lidé znají
pøes 1 milión druhù hmyzu (co je proti tomu na�ich
7 rodù na èin nebo 15 na velký èin!!!) 
a pravdìpodobnì stejný poèet je�tì èeká na své
objevitele. Nyní vám pøedstavím nìkteré z øádù
hmyzu.

Sí�okøídlí
Za letních veèerù mù�ete èasto spatøit tì�kopádnì
poletovat krásné nazelenalé zlatooèko obecné. Je
to zakletá princezna se zlatavì duhovýma oèima 
a dvìma páry køídel s hustou �ilnatinou � typickým
znakem øádu sí�okøídlých. I druhého zástupce
tohoto øádu dobøe znáte. Je to mrakolev bì�ný.
Dospìlý se trochu podobá vá�ce, ale je �patným
letcem, i kdy� v rozpìtí køídel mìøí a� 7 cm. Více je
známá jeho larva, která si v suché pùdì hloubí
jamky, na jejich� dnì èíhá na koøist.
Chrostíci
Znáte je spí�e v jejich larválním stádiu. Larvy
vìt�iny chrostíkù si kolem sebe spøádají pavuèi-
nové pouzdro, na které lepí nejrùznìj�í materiál.
Nìkteré druhy pou�ívají písek, jiné kamínky, drobné
ulity, èásti rostlin. Ve schránce �ije larva 1-2 roky,
pak se zakuklí a z kukly vylétne dospìlec s køídly
porostlými chloupky. Tím se li�í od motýlù. Dospìlý
chrostík ne�ere ani nepije.
Motýli
Jsou po broucích druhým nejpoèetnìj�ím øádem
hmyzu. Jednotlivé druhy se li�í velikostí, zbar-
vením, zpùsobem �ivota i místem výskytu. Motýla
pøesto poznáte v�dycky. Pøedev�ím podle køídel
pokrytých �upinkami. Druhým znakem je u vìt�iny

z nich dlouhý tenký sosák, jeho� délka závisí na
hloubce kvìtù, ve kterých hledají potravu. Teï u�
jen vyjmenuji nìkolik pøíkladù (i ménì známých)
motýlù � vakono�, mol, vøetenu�ka, obaleè, per-
natìnka, zavíjeè, bìlásek, batolec, baboèka,    mar-
tináè, li�aj, píïalka, bourec, bekynì, pøástevník,
mùra, osenice, stu�konoska�
Brouci
Jsou velmi rozdílní ve velikosti, stavbì tìla 
i zpùsobu �ivota. Jedno mají v�ak spoleèné �
pøední pár køídel je tvrdý, pøemìnìný v krovky, které
chrání zadeèek. Zadní pár je blanitý. U nás snadno
naleznete støevlíky, svi�níky, potápníky, hrobaøíky,
zlatohlávky, slunéèka� Dál u� jmenujte sami.
Dvoukøídlí
Kdo by neznal mouchu? Ale èím se li�í moucha
tøeba od vosy? Má, jako v�ichni dvoukøídlí, vyvinut
jen první pár blanitých køídel. Druhý pár je zakrnìlý,
ale dùle�itý, øíká se mu kyvadélka. Jako pøíklad
dvoukøídlého hmyzu chci uvést svou chránìnkyni �
tiplici. Vìt�ina lidí se jí bojí, proto�e vypadá jako
obrovský komár. Ale je to tvoreèek zcela ne�kodný.
Dal�ími zástupci tohoto øádu jsou dobøe známí
komáøi, pakomáøi, velká skupina much a ovádù.
�kvoøi
Podle povìsti nemají nic jiného na práci, ne� vlézt
èlovìku do ucha, prokousat se pøes u�ní bubínek
a skonèit v mozku. Je to pomluva roz�íøená po celé
Evropì. Ale charakteristické klí��ky na konci
zadeèku �kvorù jsou napø. na pøidr�ování potravy.
�kvoøi mají je�tì jeden charakteristický znak.
Pøední køídla jsou krátká a pevná, pod nimi je druhý
pár dlouhých a �irokých køídel slo�ených v klidu
podobnì jako týpí � nejprve nìkolikrát podélnì (do
vìjíøe) a pak dvakrát napøíè. Ale �kvoøi létají neradi,
a kdy� u�, pak letí témìø ve svislé poloze. U nás �ije
jen nìkolik druhù �kvorù � napø. velký, obecný,
malý a bezkøídlý.
Vá�ky
V�echny druhy vá�ek mají stejnou stavbu tìla
i podobný zpùsob �ivota. Mají dva páry blanitých
témìø shodných køídel, která u podøádu �ídel zùstá-
vají v klidu do�iroka rozevøená (sem patøí vá�ky
a �ídla). Podøád motýlic (motýlice, �idélka) mohou
køídla slo�it, ale jsou �patnými letci. Motýlice mají
køídla tmavá.
�vábi
I kdy� jsou �vábi pøedev�ím skupinou tropickou,
s nìkolika druhy se mù�ete setkat i u nás v lesích.
V�echny jsou pomìrnì malé � rusec lesní mìøí
14 mm a rusec plamatý pouze 6,5 mm. �vábi mají
dlouhá tykadla, trnité nohy a velký �tít, který kryje
hlavu a hruï. Z tohoto øádu by vám mìla ROP

uznat i v blízkosti èlovìka �ijící druhy � napø. �vába
obecného nebo rusa domácího. 
Blanokøídlí
Velmi poèetný øád hmyzu (pøes 100 000 druhù) �
mají v�dy dva páry blanitých køídel, druhý pár je
v�dy men�í. Blanokøídlé nebudu pøíli� pøedstavovat,
znáte je v�ichni � vèely, mravence, vosy. Patøí sem
i pilatky, které mohou být postrachem pro na�e lesy
� ploskohøbetka smrková nebo høebenatka borová
doká�ou dokonale o�rat rozsáhlý kus lesa.
Srpice
Nejroz�íøenìj�ím pøedstavitelem je srpice obecná.
Jméno dostala podle dlouhého, u sameèkù na konci
roz�íøeného a nahoru zahnutého zadeèku. Srpice je
zcela ne�kodný hmyz, který se �iví nektarem.
Plo�tice
�iví se rùznými ��ávami (rostlinnými i �ivoèi�nými),
mají k tomu uzpùsobené bodavì sací ústní ústrojí.
Základním znakem plo�tic jsou opìt køídla. Køídla
pøedního páru jsou tzv. polokrovky � u koøene jsou
pevná, ale na vrcholu jsou blanitá. Druhý pár je
blanitý celý. Nìkteré plo�tice jsou krásnì zbarvené
� napø. knì�ice páskovaná, knì�ice zelná nebo
známá z Ferdy Mravence rumìnice pospolitá.
Rovnokøídlí
Znáte je! Vzpomeòte si na Ferdu nebo na vèelku
Máju a jejich dlouhonohé kamarády. Ano �
rovnokøídlí jsou napø. kobylky a saranèata. Jejich
spoleènými znaky jsou protáhlé tìlo, charakteris-
tická køídla, kousavý ústní aparát a silné dlouhé
zadní nohy. A v�ichni skáèou (kdy� ne jako
dospìlci, tak jako larvy a obrácenì). Vìt�ina druhù
vydává vrzavé zvuky. Kobylka zelená, cvrèek
domácí, krtono�ka obecná, saranèe modrokøídlá �
to je nìkolik zástupcù na�ich rovnokøídlých.
Jepice
Dospìlé jepice jsou si navzájem podobné � na
konci zadeèku mají tøi �tìty, nemají vyvinuté ústní
ani trávicí ústrojí, �ijí velmi krátce � jen nìkolik
hodin nebo dní. Zato larvy �ijí ve vodì a velmi
dlouho.
Stejnokøídlí
Tento øád má oba páry køídel zhruba stejnì velké
a podobnì tvoøené. V�ichni stejnokøídlí mají sosák
s ostrými dlouhými �tìty uvnitø. U nás �ijí napø. 
pìnodìjky, køísi, pidikøísci, mery, èervci, �títenky.
Známé jsou cikády.

Pøeji vám krásné zá�itky pøi pronikání do dobro-
dru�ného svìta hmyzu. 
P. S. Nenechte se pøi tom se�rat!!!

Hota � Iva Vilhumová

Stezka 2. svìtla

Zabít èi studovat,
to� otázka�



Ví se, �e je tì��í vyrobit sadu
dobrých, tj. ve v�ech ohledech shod-
ných �ípù, ne� dobrý luk. Obtí�
spoèívá v tom, �e jen rovné �ípy mají
nadìji na zasahování cíle a jen shodná
sada je spolehlivá. Pokud se �ípy
neshodují, chovají se individuálnì a
pak nezbývá, ne� si je jednotlivì
oznaèit a míøit s nimi s ka�dým jinak,
podle zku�enosti.

Nutná shoda �ípù se týká váhy, délky,
tì�i�tì a zvlá�tì pak spinu, který je podle
slovníku páteø i høbet, ale také vlnovka
písmene �S�, co� volnì pøekládám jako
prùhyb. Jde tu o míru pru�nosti, potøebné
k tomu úèelu, aby �íp po výstøelu obe�el
luk, jak je tøeba, a pak se v nále�ité sinu-
soidì ustálil ve své dráze, v ní� pokraèuje
k cíli. �íp, který není vhodnì �naspaj-
nován�, je pøi velké mìkkosti vychýlen
moc vpravo, pøi velké tvrdosti moc vlevo,
tak�e nesmìøuje k cíli. Sinusoida, po ní�
se �íp pohybuje po výstøelu, závisí na
váze (tj. síle) luku i délce �ípu.

Nejvhodnìj�í �ípy jsou døevìné �
levný, rovnovlákný a lehký smrk postaèí.
V USA zhotovují døíky �ípù z cedru. Kdy�
se strojovì vyrábìly a prodávaly bukové
tyèky kruhového prùmìru na výztu�e
bytového textilu, vystaèil jsem s nimi
nìkolik let. Byly tì��í, ale pevnìj�í.
Døevìný �íp se po nárazu zlomí, ale
nezkøiví. Køivý �íp rovnì nelítá.

Opeøení ustaluje let �ípu a dává mu
rotaci, která let rovnì� vyrovnává. Ka�dé
opeøení vede k rotaci, a� ji� �ikmo nebo
podélnì umístìné, umístìní do spirály
vede k br�dìní �ípu, èeho� se u�ívá
zámìrnì pøi hrách. Nezbytnou pod-
mínkou je, aby bylo opeøení sady v�dy
z jedné strany køídla, z pravé nebo levé.
Pøi nedodr�ení toho se �ípy �hádají�.
Nejtu��í a nejvhodnìj�í jsou pera
kurovitých. Pera dravcù mají sice kolorit,
ale i husí jsou lep�í. Pera se lepí napø.
kanagonem, pøi�pendlují do zaschnutí,
ale mohou se i pøivazovat za praporek
nití pro trvanlivost. Na kovové trubky se
jen lepí. Lepení se usnadní lepièkou se
svìrkami, kterou lze si vyrobit.

Tvar opeøení lze vystøihnout podle
�ablony ostrým no�em, ale rychlej�í a
pìknìj�í je opalování odporovým

drátkem, v nìm� se �íp, umístìný v otoè-
ném dr�áku, protoèí. Lovecké �ípy se
�irokými hlavicemi (v Evropì není lov
lukem dovolen) kladou rotaci odpor, proto
musí být opeøení �ir�í a del�í, aby odpor
pøekonalo.

Opeøení tvoøí nejménì tøi pera, pak je
jedno z nich v kolmici na tìtivu vodící. Pøi
cvièné lovecké støelbì, kdy zále�í na
korekci míøení, pøi ní� je dùle�ité vidìt
umístìní �ípu, se u�ívá ètyø per, radìji
�lutých.

Hroty døevìných �ípù, chránící je
hlavnì pøed deformací, se nejsnáze
poøizují z ocelových plá��ù vojenských
støel, z nich� se vytavil olovìný obsah.
Také je lze vysoustru�it z kovu. V tom pøí-
padì je vhodné hroty rozli�it na terèové,
zatupené, aby �íp nevnikal snadno a
hluboko do tlumièe a nepo�kozovalo se
opeøení, a ostøej�í pro støelbu v terénu.
Takté� hroty do trubkových terèových
�ípù si zaslou�í konické zatupení. Hroty,
vyrobené z dávné tradice vkládáním
kovových (z pánví, obruèí sudù) nebo
kostìných hrotù do roz�tìpu, mají výz-
nam spí� archaický, ne� praktický. Ale
v pøípadì nedostatku je lze vyøíznout ze
silnìj�ího plechu.

Ka�dý �íp by mìl mít vlastnickou
znaèku, tzv. emblém. �ípy lze zhotovit
i z rostlých prutù (svídy), ale neskýtá to
dobré výsledky. Nejlep�í je vyrobit døíky
ze �palku masivního, rovnovlákného,
vyzrálého døeva.

Libor Pecha � Norek Samotáø
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Jak vyrobit �ípy

Na obrázku vpravo vidíte �est ukázek �ípù
s rùzným opeøením.

A � Dalekonosný �íp s krátkým opeøením
a ocelovým hrotem, dobøe létá za vìtru.

B � Dal�í znamenitý �íp s hrotem z rohoviny,
za bezvìtøí létá je�tì lépe ne� �íp A.

C � �íp kmene Omaha, váleèný a k lovu
vysoké zvìøe. Hrot i opeøení jsou pøivázány �la-
chou. Dlouhé chomáèe chmýøí byly ponechány
na opeøení proto, aby se �íp lépe hledal. Jsou
snìhobílé a ve vìtru se tøepotají. �pièka má
vzadu hroty proto, aby zasa�ená koøist víc
krvácela a lépe se stopovala.

D � Jiný �íp kmene Omaha se zvlá�tní vlast-
nickou znaèkou � s kruhy vyøezanými uprostøed.

E � �íp na ptáky s kostìnou �pièkou. Výrobek
Indiánù od øeky Mackenzie.

F � Váleèný �íp zhotovený Geronimem,
slavným apaèským náèelníkem: rovná tøtina
s tøemi dílky, �pièka z tvrdého døeva s ostrým
køemenným hrotem; v�echno je svázáno dohro-
mady �lachou.

Na obrázku vlevo mù�ete vidìt staré typy hrotù
z obruèí sudù a pánví. Poslední dva jsou ze døeva
a slou�ily na malou zvìø a ptáky.

A

B
C

D
E

F
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Stezka 3. svìtlaMa�ketonituka He

Váèky
Chcete nìkomu udìlat drobný

a pøitom moc milý dárek? Chcete si
vyrobit nìjakou �drobnou vý�ivku pro
zaèátek�? Chcete nìjakému kamínku
èi jiné malé vìci dát hezký domeèek?
Vrtá vám hlavou, kam umístit ocílku èi
jiné drobnosti? Zde jsou typy a
nápady pro rùzné pytlíèky. Mohou mít
velmi rozmanité tvary � obdélník,
ètverec, roseta, ovál s rovným horním
okrajem, trojúhelník, rùzné kosodél-
níky, zdobené korálky èi ostny, rùznì
navì�enými øemínky, kornoutky,
�ínìmi èi chmýøím. Zavazování mù�e
být øemínkem, na knoflík � mìdìný,
perle�ový èi prostì na velký korálek,
nebo zavazování vùbec nebude
a pytlíèek bude mít jen �pøeklápìèku�,
èasto právì tu zdobenou vý�ivkou.
Vyskytuje se velmi rozmanité mno�-
ství rùzných druhù, nìkdy kmenovì
vymezených. Pro inspiraci vám tedy
pøedkládáme co nejvíce z této �kály
rozmanitosti.

Ze soukromých pokladù vybrali  
Wa�tewin a Ablákela
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Pøírodní národy

Do romské osady Svinej se z Pre�ova
dostanete autobusem tak za 15 a� 20 minut.
Kolem 600 lidí zde �ije v chatrèích ze døeva
a bláta nebo v nìkterém ze ètyø patrových
panelákù bez pøívodu vody, bez kanalizace
a jiných, pro východní Evropu zcela bì�ných,
vymo�eností. �ijí v naprostém opovr�ení
�bílých� Slovákù, v jakémsi ghettu kousek od
�bílé vesnice�. Podobných osad jsou v okolí
desítky a na celém Slovensku více ne� dva
tisíce.

Do Svinej jsem se dostal náhodou letos na
jaøe jako �tlumoèník� kanadských studentù.
Spøátelil jsem se tenkrát se svým hostitelem
Gejzou, v jeho� chatrèi jsme pøespali, a jím
jsem byl srdeènì pozván, abych pøijel v létì
na del�í dobu. Toho jsem rád vyu�il a 15. èer-
vence jsme spoleènì s mými kamarády
Petrou Symùnkovou a Jakubem Plá�kem do-
razili do osady a ubytovali se v chatrèi u pøí-
tele Gejzy.

Nejdøíve bych vás chtìl seznámit s nìkolika
praktickými problémy, které jsem musel øe�it
a kterým se pøi pobytu v podobném terénu asi
nevyhnete.

Gejza je 24-letý otec pìti dìtí, z nich� ètyøi
�ili s ním a jeho �enou Márií v døevìné chatrèi,
o rozmìrech asi 5x4m. Patøí v osadì k nej-
chud�ím. Vìt�inu vybavení domácnosti, které
bylo pøipraveno pro na�i potøebu, jako�to
vzácných hostí, si musel vypùjèit. Poznal jsem
to po tøech dnech, kdy Petra a Jakub odjeli.
Z chatky zmizely �idle, povleèení, témìø ve�k-
eré nádobí, èítající tøi talíøe, ètyøi sklenky na
kafe a pøíbory. Zbyl jen velký hrnec na vaøení,
umìlohmotný lavor na vodu, nù� a sekyra.
Pøesto�e jsme se sna�ili vystupovat zcela
nenároènì a ve v�em vyjít na�im hostitelùm
vstøíc, nedokázali jsme si je�tì pøedstavit,
kolik úsilí musel ná� pobyt Gejzu a jeho rod-
inu stát.

Døíve ne� jsem z rozhovoru vedeného sice
pøede mnou, ale výhradnì v rom�tinì vyrozu-
mìl, �e Máriina matka Cilka napomíná Gejzu
za to, �e mi nedal do kafe cukr, a døíve ne�
jsem staèil zareagovat, �e mi ho opravdu není
tøeba, vyrazil Gejza z chatky cukr shánìt.
Vrátil se asi po deseti minutách se ��astným
výrazem, v dlani pevnì svíraje hrst vzácného
sladidla. Vìdìl jsem sice z teorie, �e v romské
rodinì se za jídlo a jinou pozornost nedìkuje,
nebo� dobøe pohostit je pro hostitele povin-
nost a velká èest. Vìdìl jsem také, �e ka�dý
Rom kdy� má, rád pùjèí. Stále jsem v�ak
nevìdìl, jestli tomu tak skuteènì v daných
situacích bylo, kam a za co si Gejza chodí
pùjèovat, jak podle pøedstav svých hostitelù
dávám najevo, �e nìco potøebuji, a jak se má
dobrý host vùbec chovat. Rozhodl jsem se
Gejzovi vysvìtlit, �e si vá�ím v�eho, co pro
mne dìlá, ale �e opravdu nevy�aduji cukr,
porcelánový talíø a jiné nadstandardní vyba-
vení. (Pozdìji jsem se dozvìdìl, �e pokud si
nepùjèoval od dobrých pøátel, musel za
pùjèení dokonce zaplatit). Na druhou stranu
jsem dal jasnì najevo, �e se chci v�dy po jídle
napít èisté vody a �e chci, aby byla èistá voda
pøítomna v chatrèi i pøes noc. Tato domluva
byla velice úspì�ná, z chatrèe zmizelo ono
vypùjèené vybavení a v�em zúèastnìným se
znaènì ulevilo. Gejzova rodina nemusela
stále odhadovat, co zrovna ten �gad�o� potøe-
buje a jak by pøed v�emi nejlépe dostáli své

romské povinnosti dobøe mì uhostit. Chovali
se i nadále velmi pozornì a laskavì, nicménì
zde existovala jakási vzájemnì dohodnutá
pravidla, v rámci kterých se stala ona hra na
hosta a hostitele pro obì strany výraznì
srozumitelnìj�í. Je�tì dùle�itìj�í byla mo�-
nost o podobných vìcech hovoøit a vysvìtlit si
pøípadná (kulturní) nedorozumìní. Pøedstírat,
�e mi nevadí mno�ství výkalù na podlaze cha-
trèe nebo �e je snad nevidím, by po del�í
dobì mohlo být poci�ováno jako neupøímné a
nepochopitelné chování. Stálo mì to hodnì
odvahy sdìlit Gejzovi, �e roz�lapané hovínko
jeho dcery na podlaze opravdu dost smrdí,
mìlo to v�ak významnì prùlomový charakter.
Celá zále�itost pøestala být tabu. Gejza s úle-
vou posypal v�echny exkrementy v chatce
popelem z kamen a s úsmìvem mi sdìlil, �e
takhle se to normálnì dìlá, ale �e nevìdìl, co
si o tom myslím a co s �tím� má v mé pøítom-
nosti udìlat. (Cilka mi posléze prozradila, jak
se za to v�ichni celou dobu stra�nì stydìli.)

Pøi pobytu v podobném terénu je dùle�ité
mít alespoò obèas pocit soukromí; to se mi
ale nedaøilo vysvìtlit, nato� prosadit. Jednak
pro obyvatele osady zosobòuji svým zpù-
sobem dobrou zábavu, a proto èasto vyhledá-
vají moji spoleènost, a také díky tomu, �e pro
nì bylo nepøedstavitelné nechat mì dìlat
nìco tak nebezpeèného, jako jít nìkam sám
(vzhledem ke �patným zku�enostem s ostat-
ními spoluobèany sami toto riziko jen velmi
neradi podstupují), tak�e se mnou Gejza
chodil i na záchod. Maximum soukromí jsem
tedy za�íval v Gejzovì spoleènosti, na kterou
jsem si brzy zvykl. Nauèili jsme se spolu
dobøe komunikovat, co� zpoèátku nebylo
jednoduché, nebo� nemluvím témìø vùbec
romsky a Gejza pøíli� dobøe slovensky, navíc
pomìrnì �patnì artikuluje. Máme v�ak pøe-
kvapivì øadu shodných názorù a postojù
k �ivotu a vzhledem k mno�ství spoleènì
stráveného èasu si doká�eme bez vìt�ích
problémù porozumìt. To v�ak nedoká�e
nahradit èastou potøebu jednodu�e se vypoví-
dat a okomentovat obrovskou spoustu
nezvyklých a záhadných vìcí a jevù, s kterými
se ka�dou chvíli setkáváte. Alespoò moci to
nìkdy a nìkde svìøit papíru je naprosto
nezbytné pro hygienu va�í mysli. Jeden
z takových pomyslných zápisù do terénního
deníku vám nyní pøedkládám. Rád bych vám
pøiblí�il svùj osobní zá�itek ze dne, který se
obyvatelùm romských osad vrací jako noèní
mùra.

Pondìlí 20. èervence.
Vstali jsme asi v 6 hodin, co� mohlo být tak

o dvì hodiny døíve ne� obvykle. Èasový údaj
na mých hodinkách zde nehrál významnìj�í
roli ne�, �e dával mo�nost zdvoøilé odpovìdi
na èastou, víceménì v�ak pouze zdvoøilostní
otázku; �Keci ori?� (Kolik je hodin?). Gejza se
o hodiny pøíli� nezajímal, výjimku tvoøily èasy
odjezdu a pøíjezdu autobusù do Pre�ova,
kterými sám jezdil, a èas, kdy v televizi bì�el
v osadì velmi populární seriál Xena. U� druhý
den jsme nemìli vùbec �ádné peníze. Gejza
mìl dostat rodinné pøídavky a� koncem týdne,
Mária si mohla pùjèit od sester jen trochu
mouky na placky �marik¾a� a v�echny houby
jsme museli vysbírat u� vèera. Chtìl jsem jet
s Gejzou do Pre�ova vyzvednout pár set

korun ulo�ených v bance. Pøed obecním úøa-
dem v �bílé Svini� stála dlouhá fronta
��astlivcù z rodin, které dostávají pøídavky
jako první. Gejza po�ádal svoji tchýni Cilku
o peníze na autobus. Radostnì na nás
mávala stokorunou; �Nate, a� máte v tom
Pre�ovì na pivo...� �Dìkujeme, ale nám staèí
16 korun na autobus, v Pre�ovì u� budu mít
peníze�, odpovìdìl jsem a� s neslu�nou
ostýchavostí. �Ber, kdo si nebere je blbec�,
vmísil se do hovoru se svou ten den první
radou Gejzùv tchán Ivan, který sám sebe
pova�uje za moudrého vùdce osady a nechá
si øíkat �Vajda�. �Kdo má a nedá je �patnej
èlovìk a kdo si nebere je blbec, musí� se
je�tì v �ivotì hodnì uèit�, dodal své obvyklé
ponauèení.

V autobuse bylo veselo, spolu se mnou a
Gejzou jelo do mìsta na nákupy dal�ích 20
lidí z osady. Vesele jsme se bavili a dìlali si
srandu z kyselých oblièejù �bílých� spoluces-
tujících, kteøí tím byli oèividnì rozzlobeni a
ura�eni. S hlukem a akrobatickými prvky vy-
stoupila tlupa �Romákù� (jak si alespoò pøede
mnou rádi øíkali) na pøedmìstí. My jsme jeli
dál do centra.

Pøi cestì do banky jsme potkali nìkolik
místních Romù. Gejza je vesele zdravil a
sna�il se navázat rozhovor. Odpovìdìli nám
nadávkami a výhrù�kami, a� táhneme zpátky
do osady. Gejza z toho byl velmi rozmrzelý.
�To nejsou Romáci, to jsou Ola�i, oni jsou
�patný, jednou jsme se s nimi prali u nás ve
vesnici�. Velmi mì to zajímalo, ale Gejza se
u� o tom nechtìl dál bavit, bylo to prý moc
smutný a my u� teï pøeci máme peníze,
koupíme maso, sladkosti pro dìti, tabák pro
Márii, èuèo a dáme si pivo a veèer v osadì
udìláme velkou fatru a bude moc veselo,
proto�e nìjaký Romáci u� dostali podporu.

Ve�li jsme do øeznictví, byla tu Cilka
s Ivanem a Miro se svojí �enou. �Øezník má
pro nás levný maso, on nás zná...� Øezník pøi-
nesl podnos plný smradlavého zka�eného
masa se zbytky salámù. Øekl si o 500 korun!!!
Cilka navrhla 300. �Tak táhnìte!�, znìla
odpovìï. V�ichni jsme byli zklamaní, ale
dne�ní den si pøeci nedáme zkazit. Øekl jsem
Gejzovi, �e spolu pùjdeme do slu�ného
øeznictví a koupíme pìkné maso za normální
cenu. ��ebírka, koupíme 2 kg �ebírek!�, Gej-
zovi se vrátil úsmìv a roztomilý záblesk
v oèích. Vzal jsem ho na obìd do jídelny a na
zahrádku na pivo. Rád bych zde posedìl
i déle, ale Gejzovi se tu moc nelíbilo. Vzal mì
kolem krku a za�eptal do ucha; �Jsem tu
jedinej cikán�. Rozhlédl jsem se kolem a upo-
zornil na romského èí�níka. Gejza ho chvíli
udivenì pozoroval, naèe� prohlásil nìco
v tom smyslu, �e to nemù�e být Rom, proto�e
dìlá èí�níka a je tak pìknì obleèen. Tím jsem
byl znaènì udiven pro zmìnu já a chystal se
ho zasypat stovkami otázek, ale pøi odchodu
jsme si vyslechli nìkolik urá�livých vtípkù na
téma buzeranti a Gejza na to celé chtìl opìt
rychle zapomenout. Koupili jsme skoro 4 kg
vepøových �ebírek a spoustu dal�ího jídla,
zbylo nám jen na autobus a na tøi láhve slad-
kého ovocného vína èuèa, které mìli v krám-
ku ve Svini.

V osadì u� vládla veselá nálada, byla zde
spousta jídla, alkoholu a nových vìcí. Veèer
mìl být velký oheò a divoká oslava, ale zatím

V romské osadì Svinia
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bylo dusné a velmi horké odpoledne. Sedìli
jsme v Gejzovì chatrèi, povídali si a odpoèí-
vali, unaveni z výletu do mìsta. Pøi�el Ivan
s Mirem a zajímali se, zdali jsme koupili nìco
k pití. Gejza vytáhl v peøinách ukrytou láhev
èuèa, ale sám pít odmítl. Ivan byl zklamán,
èekal nìco tvrd�ího. Gejza v�ak tvrdý alkohol
nemìl rád, chutnalo mu sladké èuèo a i tím se
jen nerad opíjel. Také nekouøil a nikdy nebyl
ve vìzení, proèe� byl èasto terèem posmì�-
ných poznámek. Stejnì jako já musel ne-
ustále poslouchat �vajdovy� rady do �ivota a
uji��ování, �e se toho musí je�tì hodnì
v �ivotì uèit. Jedna z pøedná�ek mìla právì
zaèít. Pøipil jsem si s Ivanem a posadil se na
postel. Gejza pít nechtìl a neustále mì
varoval, abych také nepil, �e mì bude bolet
hlava, nebo� je teprve poledne a velké horko.
Polo�il se vedle mì na postel a spoleènì jsme
jen tak jedním uchem poslouchali Ivanovo
kázání na téma �ivot a co v�echno se je�tì
musíme uèit. On Vajda, je prý ten jediný, kdo
to v�echno zná a mù�e nás to nauèit, tak a� si
toho vá�íme! Kdy� naèínal druhou láhev vína,
kterou si u� na�el a nabídl sám, obloha se
zatáhla ohromnými èernými mraky nesoucími
mohutnou bouøku. Tak velké mraky s tolika
blesky jsem v �ivotì nevidìl. Mezi chatrèemi
zaèaly nervóznì pobíhat spousty lidí. Do cha-
trèe vrazil Gejzùv mlad�í bratr a v rozèílení
køikl, �e sem jede komando. �Budou nás bít!�
�V�echny pobijou!� Jedna Romka prý rozbila
nìkomu v hospodì hlavu. �Pøijedou policajti a
budou nás bít!!!� Vypukl zmatek, �eny s dìtmi
ve strachu utekli do lesa na kopci. Mu�i se
mezi sebou hádali a prali. �Kdo to udìlal?�
�Která to byla?� �Co budeme dìlat?� �Minule
to bylo peklo, pøijelo komando a policajti
mlátili v�echny hlava nehlava!� Vybìhli jsme
z chatky. Chtìl jsem policii nìjak zastavit.
�Se� blbej, u� je pozdì, za chvíli jsou tady, ale
fo�, v�echno fo�!�, køièel Ivan. U mostu byla
mela, mu�i se nemohli dohodnout co dìlat.
�A� jde ta �enská, co to udìlala, a� se jde udat
k policajtùm�. Policie tu je�tì nebyla. Udìlal
jsem dvì fotky hádajícího se davu. Ivan stál
vedle mì, Gejzu jsem nevidìl, snad �el
odvést dìti z chatrèe.

Do zad nám vpadla ohromná vlna, most byl
rázem pod vodou. �Bo�e voda! Voda!
Uteète!!!� Vesnice le�ela pøímo na pravém
bøehu øíèky Malá Sviòka. Voda v m�iku
zatopila nejbli��í chatrèky a stoupala vý�.
Vbìhli jsme do chatrèí pro dìti. U Gejzy u�
nikdo nebyl. Snad jsou s Gejzou v lese, snad
jsou v�ichni v bezpeèí... Kdy� jsem vybíhal
z chatrèe, vody u� bylo popás. O kousek vý�e
stála po kolena ve vodì stará �ena a køièela
na mì; �Rychle, rychle!!!� Prodral jsem se
proudem a pokraèovali jsme spoleènì vý�e
ke ètyøem patrovým panelákùm � jakémusi
centru osady. Voda stále stoupala, u� sahala
a� k panelákùm, do kterých se schovalo
nìkolik desítek lidí. Vidìl jsem tam Ivana a
Márii. �Vlna, druhá vlna!!!�, køièela ona stará
�ena vedle mì. �Musíme vý�, bì�te na
kopec!�. Kdo byl blí�e panelákùm, bì�el tam,
my jsme popadli dìti a prchali do kopce. Voda
zaplavila pøízemní bytovky, lidé vylezli na
støechy. Chatrèe u� skoro nebylo vidìt. Na
kopci nás mohlo být tak 300, skoro nikoho
jsem tu neznal. Dal�í lidi jsme vidìli na
støechách. Nemohl jsem najít Gejzu, ani
nikoho z jeho rodiny. Tekly mi slzy, pr�elo a od
èerných mrakù byla skoro tma. Se dvìma asi
25tiletými chlapci jsme se sna�ili utì�it dìti a
zabalit je do nìjakého obleèení. V�ichni jsme

byli mokøí, stra�nì vydì�ení a s hrùzou se
sna�ili najít své blízké. Dohodli jsme se s dal-
�ími dvìma mu�i, �e oni se pokusí rozdìlat
oheò a my tøi se pokusíme sehnat pomoc.
Dobìhli jsme na hlavní silnici smìrem do Pre-
�ova. Stála zde kolona desítek aut. Kdy� jsme
prosili o pomoc, o mobilní telefon, nikdo nám
nestáhl ani okénko. Do�li jsme a� na zaèátek
kolony. Pøes silnici tam tekla voda smìrem od
Svinej. Pøed auty stál hlouèek lidí, voda u� prý
opadává. A teprve jeden z tìchto pøihlí�e-
jících mi pùjèil mobilní telefon a vytoèil èíslo.
�Vrtulník u� letí a ty z lesa na kopci pøe-
vezeme, jen co opadne voda�, znìla odpovìï
na mou prosbu o pomoc. Voda rychle ustupo-
vala a dala se ji� projet nákladním autem.
Nechal jsem se pøevézt kamiónem a dobìhl
do Svinej z pre�ovské strany. Byli tu vojáci,
hasièi a sanitky. Skoro v�ichni z kopce u� byli
na této stranì. Jezdil jsem na korbì vojen-
ského auta mezi osadou a romskou �kolou
v bílé vesnici, která nebyla vodou zasa�ena.
Ètyøi studentky z Písku se svým vedoucím a
jeho rodinou se sna�ili ulo�it lidi z osady do
romské �koly, na starou faru a do tìlocvièny.
Jejich kamarád mi zdrcenì sdìlil, �e zahynula
dvouletá holèièka, vytahoval ji z bahna.
S obavami jsem se ptal po Gejzovi. �Je ve
�kole, jsou ve �kole!...�, volal na mì jeho
mlad�í bratr. Gejza, Deniska, David, Symona,
Pùchy, Mária, v�ichni byli v poøádku. Bì�eli
jsme si naproti, objímali se, smáli se a breèeli.
Byli jsme stra�nì ��astní, �e se vidíme.

Vzali mì k sobì do malé místnosti ve �kole.
Dìti jsme ulo�ili na zem zabalené do dek od
vojákù. Pro ostatní nebylo dost místa, museli
jsme sedìt v mokrém na podlaze. Dívky
z Písku se sna�ili rozdat své obleèení a záso-
by alespoò pro nejmen�í dìti. Pøesto�e jsme
byli zcela vyèerpaní, spal jen málokdo. Stále
jsme si vypravovali o tom, jak se to v�echno
pøihodilo, co kdo v té chvíli dìlal a jaké máme
�tìstí, �e jsme v poøádku. Mìli jsme v sobì
tolik emocí, �e nìkteré pøíhody se museli
vypravovat nìkolikrát dokola a v�dy jsme
znovu pro�ívali tu hrùzu, strach a nakonec
ohromnou úlevu a pocit �tìstí a radosti
z následného shledání. Byly to neuvìøitelnì
krásné pocity.

Následující dva dny jsem se opìt
pøesvìdèil, jak se doká�í nìkteøí tzv. �bílí lidé�
chovat k Romùm, tentokrát to bylo rozhodnì
nejbolestnìj�í. Celé dny jsme nemìli pitnou
vodu. Zvonili jsme na lidi ve vesnici, abychom
o ni po�ádali, vìt�inou nám ani neotevøeli.
Zástupkynì starosty pøed nás ráno pøed-
stoupila s tím, �e vojáci uvaøili gulá� a �e si
pro nìj mù�eme jít, ale ne døív, dokud neuk-
lidíme ten bordel, co jsme ve �kole udìlali.
V osadì �ilo mnoho psù, ty pøe�iv�í si lidé
odvedli sebou. Pøijeli hygienici z mìsta a
v�echny jednodu�e bez vysvìtlení postøíleli.
Div�e netrefili nìkteré z dìtí. Kdy� jsme
s Gejzou odklízeli, co zbylo z jeho chatky,
vjelo do trosek kousek od nás velké auto. Na
troskách pracovali lidé (sami �bílí� je tam
poslali). �Co se dìje, snad u� nepøijel bagr,
v�dy� jsme tady, zavalí nás tu?!� Uji��ovali
jsme se s Gejzou, �e to není mo�né, �e by jen
tak bez upozornìní zaèali boøit, v�dy� jsou tu
lidi! S hrùzou jsme si uvìdomili, �e tomu sami
pøíli� nevìøíme. Tolikrát u� jsme sly�eli;
�Kdyby je ta voda vzala v�echny, byl by od
nich pokoj�. Po silnici mezi osadou a vesnicí
neustále chodilo mnoho lidí (pøesnìji øeèeno
Romù, ostatní byli zavøení doma, báli se
vycházet). �el jsem po pravé krajnici úzké sil-

nice plné lidí. Zezadu vyrazilo vojenské nák-
ladní auto, jelo velmi rychle støedem cesty a
netroubilo. Uskakovali jsme jen tìsnì pøed
koly. �enì vedle mì podklesla kolena, dr�ela
se za srdce a za ústa a vzlykala; �Tam ve-
pøedu jdou moje dìti, oni je srazí, oni je chtìj
zabít!�

V pondìlí 20. èervence 1998 kolem páté
hodiny odpolední smetla øíèka Malá Sviòka
romské osady le�ící v blízkosti jejího koryta.
V jedné z tìchto osad jsem v tu chvíli byl
u svého pøítele Gejzy a jeho rodiny. Svým vel-
mi osobním svìdectvím bych také rád po-
dìkoval v�em stateèným lidem, kteøí pøi této
katastrofì skuteènì pomáhali a stále pomá-
hají zmíròovat její následky. Za svou osobu
chci zejména podìkovat svému pøíteli Sa�ovi
Mu�inkovi z Pre�ova, jednak za v�echno, co
uèinil pro mì, a hlavnì za to, co stejnì jako
v ony kritické dny, u� po dlouhou dobu dìlá
pro v�echny Romáky nejen ve Svini.

Zároveò chci upozornit na to, �e katastro-
fální pomìry, v jakých jsou obyvatelé podob-
ných romských ghett pøinuceni �ít, nejsou
následkem èervencové povodnì. Je to vý-
sledek ji� dlouhotrvající naprosté neznalosti a
nezájmu ze strany veøejnosti a státu tuto nes-
mírnì komplexní a navíc stále se zhor�ující
situaci øe�it.

Petr Prokopík

Tento èlánek jsme pøetiskli z èaso-
pisu Cargo s laskavým svolením re-
dakce. Idea èasopisu vznikla mezi
tìmi studenty etnologie na FF UK,
kteøí se rozhodli vyplnit informaèní
vakuum, je� existuje v rámci jejich
studia i v rámci celého oboru. �lo jim
o vytvoøení dosud neexistujícího
diskusního fóra, ve kterém by se
setkávali lidé s rozmanitými názory na
antropologická témata a o zprostøed-
kování spolupráce mezi dal�ími obory
spoleèenských vìd. Za tímto úèelem
zalo�ili obèanské sdru�ení Cargo
Publishers.

Svùj první øádný roèník zahájilo
Cargo, Èasopis pro kulturní/sociální
antropologii v roce 1999, vychází
ètyøikrát roènì. Publikují se v nìm mi-
mo jiné èlánky na základì vlastních
terénních výzkumù, teoretické práce,
recenze, zprávy z konferencí, kritické
a diskusní pøíspìvky. 

Èasopis je k dostání (nejen) v knih-
kupectvích Fi�er v Praze, na katedøe
antropologie ZÈU v Plzni a na filo-
zofických fakultách v Brnì a v Brati-
slavì a je mo�né si ho také pøedplatit.
Informace získáte na adrese právì
vznikající domény www.antropolo-
gie.cz, s dotazy se mù�ete obrátit na
elektronickou adresu cargocas-
@email.cz nebo do sídla redakce
V domcích 3/27, Praha 6, 162 00.

Hana Synková � Bostonka
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Pøíbìh ze �ivota

Colter spolu s pøítelem Pottsem byli
na lovu bobrù na jednom z pøítokù
horní Missouri. Øeka se vinula v hlubo-
kém hlinitém záøezu pøes malou prérii,
tak�e z kanoe nebylo vidìt pøes
okraje. Najednou je pøekvapil hømotný
dusot nìkolika stovek zvíøat, která
bìhem nìkolika dlouhých minut pøe-
bìhla okolo, ani� je lovci mohli spatøit
a záhy dusot zase utichl. Colter z toho
mìl divný pocit a navrhoval stáhnout a
schovat se, proto�e se nacházeli na
území, kde nebylo vzácností natrefit
na Èernono�ce, známé svým nezmìn-
ným a jednoznaènì negativním vzta-
hem k bílým trapperùm. Potts se
svému popla�enému pøíteli zasmál a
povídá:

�U mì se�, Johne, normální tøas-
prdelka, poniváè jak zaslechne� pár
huòatejch bizónù, tak má� hnedky plný
gatì.�

John by takové nepøímé oznaèení za
zbabìlce nesnesl, tak se zakabonil,
prohlásil nìco o pøechytralých pøírodo-
zpytcích a jelo se dále. �koda, �e se
nevsadil, proto�e za pár minut jízdy se
bøeh sní�il a oba mountainmani se
znièehonic ocitli uprostøed nìkolika
stovek èernono�ských váleèníkù, kteøí
lemovali oba dva bøehy a spor bizoni
versus Indiáni na koních tak byl
s koneènou platností rozøe�en. 

Bylo jasné, �e pokus o únik je na-
prosto nemo�ný. V obecném povyku
posunky pøikazovali Indiáni obìma
bìlochùm, aby okam�itì pøirazili ke
bøehu. Proto�e se nedalo nic jiného
dìlat, udìlali to. V okam�iku, kdy se
dotkla pøíï bøehu a Colter stoupnul
nohou do písku, popadlo ho nìkolik
párù rukou a v okam�iku z nìho se-
rvalo �aty, a souèásti jeho výbavy a
výzbroje se bleskurychle rozptýlily
mezi dav. Kdy� se vrhli na zadáka
Pottse, ten, vida Colterùv osud,
odstrèil se zpìt do proudu.

�Hej, neblázni, vylez, tohle nemá
cenu, sou tu v�ude vokolo!� zaøval
Colter, jenom�e to u� vzduchem práskl
výstøel a Potts se sesul v kánoi na dno.

��marjá, koupils´ to? Dostals´ to?�
�Hergot, mám na kyèli díru jak do

vrat! A vono je to stejnì jedno, jestli
teï a tady nebo za chvíli u kùlu, a toho
vopeøenýho parchanta, tak toho já
dostanu, ten i jeho rodina budou tý
rány litovat �� ozvalo se zasípání
z kánoe a Potts se zvedl s krvácející
ranou v boku a s pu�kou u líce.
Prásknul dal�í výstøel a jednoho
z Indiánù ze shluku postav odhodila

síla zásahu dozadu.
Jen o vteøinu pozdìji
jarní ráno rozervala
burácející salva vý-
støelù, ve kterých
úplnì zaniklo hvíz-
dání �ípù a Potts se
sesul nadobro, pro-
vrtán skrz naskrz
indiánskými støelami.
Èernono�ci krvácejí
tìlo vm�iku vytáhli
z vody a v zuøivosti
ho rozsekali na kous-
ky, srdce a støeva
pak hodili Colterovi
do tváøe. 

John Colter pocho-
pil, �e je konec
a modlil se jen, aby
to netrvalo dlouho,
pøíbuzní zabitého bo-
jovníka se na nìho
zuøivì vrhali a za-
dr�ovala je jen síla
nìkolika svalnatých
váleèníkù, kteøí lovce
bránili. Potom se ve
stínu starého topolu
náèelníci dlouho ra-
dili, zatímco trapper
stál nahý na pálícím

slunci a oèekával nejhor�í. Vítr k nìmu
obèas donesl posupné zasmání nad
zvlá�� povedeným nápadem, jak
zajatého bìlocha sprovodit ze svìta.
Pak Colter zpozoroval, �e se rada
rozchází a k nìmu jde starý mu�, který
mìl zøejmì ve skupinì významné
slovo. Zastavil se pøed traperem, podí-
val se mu do oèí, pokynem ruky
rozevøel kruh hlídaèù, mávnul smìrem
do prérie a øekl lámaným jazykem
kmene Vran:

�Ty � jít! Jít � pryè! Pryè!� a ukazoval
smìrem na východ. 

Colter nevìøil vlastním u�ím a

Colterùv bìh
John Colter byl jedním z úèastníkù výpravy kapitánù Lewise a Clarka proti proudu Missouri pøes Skalisté hory a podél øeky

Columbia a� k Tichému oceánu a zpìt v letech 1805 � 1807, slavné objevné cesty, která pøedznamenala expanzi Spojených
státù na západ pøes øeku Mississipi. U� na výpravì se projevil jako schopný a spolehlivý zálesák, který objevitelùm prokázal
mnohé cenné slu�by. Kdy� úèastníci prùzkumné výpravy sestupovali po dvou letech v neprobádané divoèinì zpìt po proudu
horní Missouri, ke vzájemnému pøekvapení potkali zøejmì první dva západní bílé lovce v historii, první �mountainmany�,
Hancocka a Dixona. Kdy� Colter projevil pøání, aby byl výjimeènì propu�tìn z vojensky organizované expedice a bylo mu
povoleno v divoèinì zùstat s obìma lovci, pro jeho mimoøádný pøínos výpravì mu oba kapitáni vyhovìli. Od té doby se pohy-
boval po pláních a horách amerického Západu. V roce 1809 se potom pøipojil k výpravì Manuela Lisy, který vybudoval první
obchodní pevnùstku na severních pláních u øeky Big Horn. A právì toho roku se to stalo.
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pomalu se �oural pryè, nevìøícnì se
rozhlí�el okolo a ka�dým okam�ikem
èekal ránu do zad nebo nìco jiného,
co Èernono�ci vymysleli. Kolem ka�dý
nadskakoval vzru�ením, nìco hulákal
a ukazoval na východ, nìkteøí si
klepali na èelo nad neuvìøitelnou
zabednìností rozcuchaného bìlocha.
Colter nevìdìl, co si o tom má myslet
a �oural se dál. A� kdy� si v�imnul, �e
vzadu za ním poèetná skupina
mladých bojovníkù ve spìchu svléká
legíny a ukládá zbranì, aby si
ponechali jen to nejnutnìj�í � kopí a
no�e, a poøádnì utahují tkanièky
mokasínù, náhle pochopil. Bude bì�et
o �ivot! On sám, nahý, daleko od
svých pøátel proti pøesile ozbrojených
rudochù! Nerovný a nefér zápas! Bìh,
kde první cenou bude jeho skalp!
Jakoby bleskem najednou vyrazil
vpøed a ani necítil trávu pod nohama,
jak se rozletìl k dalekému obzoru. Jen
na pùl ucha zaslechl uspokojený povyk
za sebou, �e natvrdlý bìloch koneènì
pochopil a �tvanice zaèíná mít ��ávu...

Neuvìøitelná a tajemná síla hrùzy a
nadìje ho nesla pøes rovnou pláò
posetou opunciemi smìrem, kde
vìdìl, �e se musí nacházet øeka
Madison Fork, jediné místo, kde se
snad bude moci nìkde schovat,
dobrých osm, deset kilometrù odsud.
Nikdo nebì�í tak rychle, jako ten,
komu na záda dýchá Smrt. Lovec ne-
dbal nic na to �e holá chodidla má
poseta opunciovými trny, do svého
útìku dal v�echno, o èem ani nevìdìl,
�e má. Asi v pùli vzdálenosti se mu pøi
�íleném úprku spustila z nosu krev a
krvavá pìna mu pøi ka�dém skoku tøís-
nila hruï. Kdy� se poprvé odvá�il
v bìhu se ohlédnou dozadu, zjistil, �e
za sebou nechal v�echny pronásle-
dovatele o notný kus pozadu.
V�echny, kromì jednoho. �tíhlý Indián
tøímající v pravé ruce kopí se nesl jako
antilopa a vzdálenost mezi ním a
Colterem se dokonce zkracovala!
Colter cítil, �e síly ubývají a nohy
tì�knou, v zádech ho mrazil ledový
pocit, u� u� cítil, jak mu hrot kopí

proniká mezi lopatky. A vsadil v�e na
jedinou kartu.

Náhle se obrátil a vyrazil proti svému
pronásledovateli. Toho to vyvedlo
z míry. Tì�ko øíct, jestli víc zapùsobila
náhlá zmìna rolí nebo vzhled zakrvá-
ceného, úøíceného a øvoucího mu�e.
Mladý Èernono�ec, který u� také bral
ze dna svých sil se rozpøáhl ke
koneènému výpadu, kdy koneènì
usmrtí toho k neuvìøení bìhavého
bìlocha. Sám! První! Jenom�e síla
spotøebovaná bìhem pøes prérii chy-
bìla v síle úderu a tak se Colterovi
povedlo rukou odchýlit smìr nápøahu a
odvést dráhu hrotu mimo tìlo. Indián
to neèekal a setrvaèností pøelétl kolem
zkrvaveného naháèe, zakopnul a
upadl na zem. Pøi tom se mu zachytil
hrot kopí o trs trávy a padající tìlo
pøerazilo kopí vejpùl. Døíve, ne� se
staèil znova zvednout, popadnul Colter
ulomenou pùlku s hrotem a mladého
váleèníka pøipíchl k zemi. Jakoby
dostal novou dávku síly a jeho nohám
znovu narostla køídla. Jeho útìk se
z nemo�nosti pøesunul do pozice
mo�né nadìje! V letu chytil svoji
vra�ednou zbraò a pokrývku, kterou
mìl mladík omotanou kolem ruky a
znovu vyrazil vpøed. Na Madison Fork!
U� to není daleko! U� je skoro tam!

Traper byl ji� hodný kus za místem
svého vítìzství, kdy� zaslechl vzteklé
vytí dobìhnuv�ích dal�ích úèastníkù
bìhu, kteøí na�li svého ne��astného
favorita. A pak, koneènì! Na dohled se
objevil tmavý prou�ek vrb a topolù
kolem øeky!  Zcela bez dechu vlétnul
Colter pokrytý krví a potem do vody.
Chvíli brodil, chvíli plaval proti proudu,
a� se dostal k bobøí hrázi, na jejím�
konci byl bobøí hrad. Jako traper dobøe
vìdìl, �e bobøí doupì má východ pod
vodou a �e vevnitø by mohlo být dost
místa i pro celého mu�e. 

Za chvilku podvodní chodbu skuteè-
nì na�el. Mìl �tìstí, �e se jednalo o ji�
dlouho obývané, prostorné doupì
a povedlo se mu procpat se blátivou
podvodní chodbou a� do hlavního
prostoru, kde se dokonce mohl v teple

a suchu natáhnout. Netrvalo dlouho
a usly�el volání svých pronásledova-
telù, kteøí byli vzteky bez sebe a
peèlivì prohledávali okolí. Nìkolikrát
se dokonce rozhlí�eli z vrcholu bobøího
hradu, ve kterém se jejich koøist skrý-
vala. Nic nena�li, co� jenom znásobo-
valo jejich marnou zuøivost. Vìdìli, �e
tady nìkde musí být! 

V jednu chvíli mìl Colter dojem, �e
chtìjí celou oblast podpálit, dokonce
usly�el køesání! Srdce mu znovu
sevøela mrazivá pìst hrùzy. Na�tìstí
vodou nacucané døevo z bobøí hráze
nechtìlo chytnout a tak toho Èer-
nono�ci za chvíli nechali. Celou oblast
propátrávali nìkolikrát a teprve
s nadcházející tmou jejich pokusy
utichly.

John Colter schovaný v bobøím
doupìti nevìdìl, jestli venku nìkde
nestojí strá�, a tak potichu èekal a a�
teprve hluboko po pùlnoci se odvá�il
opatrnì se opìt protlaèit bahnitou
chodbou do vody a lehce, aby pøíli�
nerozvíøil hladinu, doplavat ke bøehu.
�ádnou strá� nevidìl. Není tu nebo je
tak dobøe schovaná? Radìji nic ne-
riskovat a v�echno dìlat v nejvìt�í
tichosti.

Údolí Madison Fork se zu�uje do
kaòonu, ze kterého je jediný východ
podél øeky. Aby pøede�el pøekvapení,
cestoval Colter jenom v noci a z obavy,
�e prùsmyk by mohli Indiáni hlídat,
vylezl v noci po témìø kolmém svahu a
pøes skály, su�oviska a pásy vìèného
snìhu pøe�el (nahý a bos!) hory, ne�
se dostal na prérii. Ale je�tì nemìl vy-
hráno, je�tì to trvalo dal�ích sedm dní
usilovného pochodu otevøenou plání,
kdy se �ivil jen koøínky a stromovou
kùrou, ne� se dostal do Lisovy pev-
nùstky na Big Hornu, polomrtvý hlady
a vysílením. 

Protentokrát svùj závod se Smrtkou
vyhrál � 

Jan Køístek � Apaè, Wallowa

Poznámka:
John Colter vydr�el na pláních je�tì dva roky, mezi jinými objevil i �Colterovo peklo�, dnes nazývané Yellowstonský národní park.
Celkem �est let pro�il v divoèinì, na rozdíl od vìt�iny mountainmanù i nìco málo na�etøil, potom povìsil ocelové bobøí pasti na høebík a
spoleènì s nìkolika dal�ími osadníky se usadil ve francouzské vesnici La Charette na Missouri, asi �edesát mil nad St. Louis, poslední
výspì civilizace západním smìrem. O�enil se a zdálo se, �e se pøed ním otevírá nová kapitola �ivota. Jenom�e na podzim 1913 ho pøepadla
zákeøná choroba, a tak, v listopadu 1913, umírá na �loutenku.

Skuteèný pøíbìh ze starých cestopisù (J. Bradbury: Travels in the Interior of America, 1819 a dr. T. James: Three Years Among the Indians
and Mexicans, 1849. Více té� viz B. Harris:John Colter, His Years in the Rockies) vybral Honza Køístek, Wallowa Brno
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To já nezpívám

To nezpívám já, 
Ale kvìty, které jsem spatøil

To se nesmìju já, 
Ale víno, které jsem vypil

To nepláèu já,
Ale láska, kterou jsem ztratil

Jacques Prevert

Kdy� mì Èane�ièa inspiroval k sepsání tìchto pøíhod, netu�il, co
zpùsobí. Netu�il jsem to ani já. Èane�ièa  spustil lavinu. Ta lavina u�
staèila pøeválcovat mì a za okam�ik se navalí i na tebe, sestro anebo
bratøe. Pøe�ije� ji ale ve zdraví, troufám si dokonce tvrdit, �e ten pøíbìh
je léèivý. A také � a to pova�uju za nutné zvlá�� zdùraznit � je od
prvního do posledního písmenka skuteèný. Pravdivý jako poctivì
zaslou�ený chleba. 

Je ale hloupost myslet si, �e poctivì zaslou�ený chleba musí být bez
kazu. Ani toto mé spisování není.

Jakákoli slohová podobnost s vyprávìním bratra Nevrlého o Chy�ce
u Stu�ice Rieky není bohu�el vùbec náhodná. Bratøe Náèelníku, na-
sadils mi svou povídkou sakra vysokou la�. A vymklo se mi to z rukou.
Následující vyprávìní není vùbec moje vyprávìní. Spí� veliká vlna, na
které se vezu.To nevyprávím já, ale povídka, kterou jsem èetl. A která
na mì le�í jako po�ehnání. A jako kletba, které se u� nezbavím. Kletba
tìch, kdo si nedají pokoj a nechají se pøíli� oslovit starými pøíbìhy. To,
co teï bude� èíst, je plagiát. Chleba je poctivì peèený (a za tím si sto-
jím ), ale podle cizího receptu. Jediným dùvodem, proè tu ten plagiát
nakonec uvádím, je skuteènost, �e jsem pou� ke Stu�ici skuteènì takto
pro�íval a � teï pøiznám svou hanbu � nesvedl jsem ho napsat jinak.
Takhle ze mì vyplynul, takhle ti ho nabízím. Jediný dùvod, proè to snad
pøece jen stojí za to, je ten, 

�e teï mù�e� vidìt, �e i dnes, v dobì která v�echno zahlcuje
pokrokem, se dají objevovat Chy�ky u Stu�ice Rieky, �e i dnes lze za�ít
skoro v�echno, o èem pí�e Náèelník, a �e tedy ani ty nemusí�, jako døív
já, pøi ètení jeho povídek propadat vtíravému, chytlavému a hloupému
smutku, �e u� v�echno krásné a poctivé bylo pøe�ito a zmizelo v hloubi
èasu, a nemusí tì, jako døív mì, nièit zoufalství, �es pøi�el nebo pøi�la
pozdì a �e ti ujel vlak.  Ale teï u� v klidu èti.

Stál jsem v pralese na dnì hlubokého údolí, pod kopcem neu-
vìøitelnì strmým. Kdesi za zády se do lesù jako nù� zaøezával hranièní
prùsek. Hluboké ticho se rozprostíralo v�ude kolem, a v tom tichu
bublala mezi buky a kamením øeka, prastará a krásná. Byl jsem u cíle.

Jsou urèitì i jiné cesty, jak se tam dostat. Vyjde� z Nové Sedlice po
èervené znaèce, vystoupá� do sedla, sejde� na druhé stranì kopce
dolù a jsi na místì, snadno, zadarmo.

Ale kdo hledá pravdu, celou pravdu, ten nemù�e chodit po vy-
znaèených cestách; a já jsem pravdu hledal, sveøepì, bláhovì, bez-
nadìjnì a krásnì jsem hledal pravdu o Chy�ce u Stu�ice Rieky,
nedobøe, ale nádhernì zamilovaný do starého pøíbìhu jsem tak, jako
se hledá podle starého pergamenu poklad, hledal po lesích Ludwig
Jagdhuette,dávno zboøenou a vlastnì bezvýznamnou chatu. Takovou
sílu mají dobrá vyprávìní, taková síla je základem v�ech poutí, touha
vidìt, �kde se to stalo�, �být pøi tom�, potkat alespoò duchy hrdinù, co
tam obcházejí. Proto lidi putují na svatá místa, hledat tam staré
pøíbìhy, aby je pro�ili znovu. Pøíbìh tì zvábí, pøíbìh potøebuje lidi, aby
nezaniknul. Nikdy jsem nelitoval, �e jsem se nechal zvábit a pro�el
hory a doly s vírou v místo, které za nimi èeká. Místa a pøíbìhy jako by
rozpoznaly víru jim danou. Je velký rozdíl, zda jde� na cestì za nìèím
pøes hory a doly, nebo se tam pøiveze� autem; jestli místo a pøíbìh jde�
obohatit, pro�ít, anebo vyfotografovat z podstaty.

Poutník i dobyvatel dostanou ka�dý jen to, co si zaslou�í. 
Dobrý pøíbìh je jako pohádkový dìdeèek. Rozdìlí� se s ním o chle-

ba, nebo ho odbude�? Podle skutkù bude� souzen, podle nich pak

odmìnìn.
A tak jsem poslechl volání démonù cest a jako Heinrich Schliemann

jsem se obrnil trpìlivostí a sveøepostí, a vyzbrojený prastarou mapou
è. 4369, pøipomínající svou kresbou zmaèkaný papír, i novou, nejnovìj-
�í mapou è. 118 se vydal hledat mýtus, Tróju, poklad. 

A mýtus mi dal na frak. Dovedl mì do kraje znièených, vystìho-
vaných vesnic, do kraje nepìkné dálnice vinoucí se kolem nepìkné,
násilné a vlezlé údolní nádr�e Stariny. Dovedl mì do vsi, kde na dvoøe
vesnièani chovali p�trosy. Nalákal mì na rusínské do�kové chalupy do
Nové Sedlice (na staré mapì Újszék) a dovedl do pustého prérijního
zapadákova, fádního, do dna vybraného místa plného nezajímavých
a� odpudivých moderních domkù, vyasfaltovaného odshora dolù. Ani
stopa po døevìném kostelu, ani jediný oboroh u� nahoøe na svazích
nestál. U cesty pár prázdných døevìnic. Dokonáno bylo v nejvýchod-
nìj�í vesnici na Slovensku. 

Nena�el jsem u� ani Hluboký potok (teï se jmenoval Zbojský), ani
stopu po mýtinì a domu Medovej baby. 

Dokonce (a to mì vá�nì namíchlo! ) u� mi tu na cestách nehodlali
dopøát ani tro�ku toho bláta! U� i tady, v nejzapadlej�ím ze zapadlých

koutù, se zaèali bát zemì a schovávat jí pod asfalt. Hanba neodpusti-
telná. Jen kus východnì odtud, na Ukrajinì, le�í je�tì vesnice na tváøi
zemì volnì, vidí� domky, jak se zvedají vedle pra�né cesty, a ví�, �e
tam patøí, �e je zemì, velká matka, na sobì nese. Pøijeï pak sem,
a uvidí�, jaký je zalévání matky pod beton høích. Takhle jsem si hudro-
val pod nos. Ale nikdo tu nebyl, kdo by mì poslouchal. Jen asfaltová
cesta. Na jejím konci, v hloubi lesa,  na místì bývalé Leopoldinen
Jagdhuette, stála lovecká chata nová, betonová, chybìl jí u� jen satelit
na støe�e.

Potok se za ní rozvìtvil. Snesla se osamìlá a neklidná poutnická noc
na jedlovém lo�i u jednoho z jeho pøítokù. Ve tmì v korunách stromù
cosi houkalo: Hù. Hu-hu. Hlasy noèního lesa chlácholily. V temnu
skomíral oheò z bukových vìtví, a na dnì du�e lichá obava z medvìda.

Ráno zasvítila nahoøe pod nebem Rabia Skala. Stoupal jsem jako
rab bukovými lesy po svazích. Místo bratrem Nevrlým  popisovaných
zrezavìlých vrtulek �rapnelù vykukovala z mechu smìs zrezavìlých
plechovek a pivních lahví. Bylo znát, �e tudy pro�ly davy.

Nahoøe na polonince stál poslední pøedváleèný hranièní patník.
Lesnaté kopce se táhly do dáli. Nebyly nejvy��í, ale na obzoru, v Pol-
sku a na Ukrajinì u� svítily plánì opravdových polonin. A u cesty první
dobré znamení: v trávì le�el suchý vlèí trus. Cesta se houpala nahoru
a dolù po høebeni, �el jsem mezi starými zákopy a mladými polskými
turisty, vyèenichals je u� zdálky, byli na hony cítit mýdlem, jako dro-
gerie. Bylo tu ru�no. Kraj byl dobyt, vypálen; sbíral jsem poslední drob-
ty z dávno snìdeného krajíce..

U Stu ice Rieky 
Ka�dý tam jednou nemusí
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Dorazil jsem na Kremenec, k betonové trojmezní mohyle. V od-
poledním slunci jako varovné prsty stály na hranièní èáøe �lutomodré
hranièní mezníky Ukrajiny, Podkarpatské Rusi. Za nimi nevyzpytatelné
lesy, svìt bì�encù, skrytých ostnatých drátù a popla�ných zaøízení.
Pøede mnou poslední úsek cesty: sestup po hranici do údolí.

Pou� se zmítala v posledních køeèích. Samota i únava ze mì spadly.
Vìdìl jsem, �e stojím pøed branou, �e trmácení je u konce, tady u� bylo
úplnì liduprázdno. Hranice padala nejprud�ím svahem dolù a jako �leh
bièem zela v lesích. Svah byl tak strmý, �e nemìl daleko do stìny
propasti, klesal v nìkolika dlouhých vlnách poøád hloub a hloub. Za-
motával jsem se do ïábelských pastí: na svahu v�ude rostly husté
malinové �lahouny propletlé kopøivami. Povídka bratra Nevrlého na mì
doléhala stále silnìji, zatrnulo mi pøi pøedstavì, jak na tom asi musel
Kuba být, napadlo-li ho tu pøenocovat; musel mlít u� úplnì z posled-
ního, nemohl být pøi smyslech. Cesta dolù byla nekoneèná, ztrácela se
nìkde hluboko pode mnou v zeleni, v bájném údolí Nesmrtelných z èín-
ského obrazu.

Býval bych tam mohl z Kremence jít po znaèené cestì, starý pøíbìh
mì ale mìl v moci.  Le�el na mì jako prokletí. Nesl jsem ho dál jako
èím dál tím tì��í balvan.

A najednou bylo sly�et, a pak i vidìt, jak tam dole teèe Rieka Stu�ica,
Nejkrásnìj�í z Øek.

Stál jsem v pralesním údolí u vody, vedle mì na zemi ti�e tlel
døevìný èervený sovìtský hranièní sloup, byl jsem skoro u cíle, v po-
slední ba�tì starého pøíbìhu. Bukové lesy a mezi nimi kamenitá øeka.
U� jen málo - a zároveò je�tì v�echno - bylo pøede mnou. �el jsem
pomalu dál. Èekal jsem bláto, køoviny, vývraty, ale nebyly tu, míøil jsem
po vrcholu nìjakého náspu stále dál proti toku øeky, ke druhému pøítoku
vpravo, kde byla v mapì vyznaèená Chy�ka. A byl jsem tam.

Bùh pralesù, démon pøíbìhu o Chy�ce je �ertéø; je�tì jsem mìl po-
znat, jaký. Svìøil jsem se mu a on se mì ujal.

Na místì, kde mìla stát Chy�ka, nebylo nic. 
Ale tak docela pusto tu nebylo. 
Údolím Stu�ice �lo proti mnì po náspu bývalé lesní �eleznièky ryèící

stádo okamerovaných nìmeckých turistù.
Bylo pìt hodin veèer. Stmívalo se, chtìlo se mi se v�ím pra�tit a ode-

jít za Nìmci do Nové Sedlice, zlenivìl jsem, poklesl na duchu a upadl
do trudomyslnosti, sedìl jsem sám v nesmyslné dobì na nesmyslném
místì uprostøed karpatského pralesa a nevìdìl, co dál, kam a proè jít,
podnikl jsem v�echno, co se podniknout dalo, a moje cesta byla pøesto
daremná, neu�iteèná a k nièemu. Byl to pøedem prohraný souboj s pa-
desáti roky èasu, s padesát let starým pøíbìhem. Ale bùh pralesù na
mì nezanevøel.

�el jsem a rozbalil nakonec, odhodlán dotáhnout vìc opravdu a� do
nejzaz�ího konce, v bukovém listí na bøehu spacák. Ale nemohl jsem
usnout; vy�el mìsíc a probleskoval do pralesa mezi èernými buky, øeka
huèela a ne�lo odehnat strach, ani dé��, který najednou ti�e �umìl do
vìtví. Kolem jen tma a pustina a mokro, propr�elo úplnì v�echno,
ignoroval jsem to. Zoufalost dostoupila vrcholu. A v tu chvíli jsem se
vzdal. A zaèal se sám sobì smát.

A to bylo dobøe, je dobré vzdát se v pravý èas!
Pak zaèalo svítat. Dé�� ustal. Prales ze�edl a zezelenal jako li�ejník.

Bylo úplné ticho, jen kapky støíbøitì padaly ze stromù. Chlad. Mokro.
Ráno. Mír, ve kterém jsem se vzbudil, byl veliký. Ti�e jsem sbalil své
vìci a pokornì odcházel. Øeka bublala a søíbøitì se valila mezi kame-
ny. Jen jednou jsem se je�tì zastavil.  U druhého pøítoku vpravo, kde
byla v mapì vyznaèená chy�ka. 

A bylo to tam. 
V pralese, mezi kapradím a maøinkou le�ely zrezivìlé trosky

sporáku. �iroko daleko nic, jen opu�tìný rozpadlý sporák z dávno
zbouraného nejvýchodnìj�ího domu Èeskoslovenska v divoèinì na
bøehu horního Uhu. Muselo to být ono; kdo by nosil starý sporák nìko-
lik kilometrù pøes hory a doly doprostøed pralesa? 

Hledejte a naleznete. Byla nedìle. Voskresenie, vzkøí�ení, jak øíkají
Rusové.

Vracel jsem se v tom náhle shledaném velikém míru po znaèené
cestì zpátky tam, odkud jsem vy�el, do Nové Sedlice. Prales dole
v údolí byl zelený a pustý, stoupala z nìj mlha. Na palouku se su�ilo
seno. Po cestì pøicházel Rusín se synem. Opíral se o toporec, hucul-
skou vala�ku. Pod námi na cestì v Nové Sedlici se nìkdo dal do
nádherného, východniarského, rusòáckého zpìvu.  

Ani jsem nevìdìl jak a stál jsem mezi Rusíny. Podle ná�ivek na
rukávech to byli ochránci pøírody, Spolok priate¾ov Východných Karpát.
�A kde si spal, èo?� zeptal se ten, co umìl spisovnì slovensky, podle
v�eho vedoucí. Byla ve mnì malá du�ièka. 

Aby bylo jasno: Stu�ický prales je dnes ta nejpøísnìj�í rezervace
v Poloninách. A celé Poloniny jsou dnes národní park. V Podyjí by mi
u� jen za vstup mimo znaèenou cestu napaøili pokutu, za kterou by si
pak mohli koupit nepøíli� ojeté auto. Nemìlo ale cenu lhát (stejnì se to
nemá ), v�ichni vidìli odkud jdu.

�Tam, v pralese pri Stu�ici,� pøiznal jsem a èekal nejhor�í. Ale Rusíni
mì pøevezli: �A zima nebulo?� ptali se. Slaninu a chleba nabídli, kdosi
mi podal èirou tekutinu v pohárku: �Na!� �Èo je to?� ��ivá voda!�
odpovìdìl mi pohádkový dìdeèek.

Tak jsem zas byl v Nové Sedlici. U� nebyla odpudivá; byla krásná.
Ze svahù scházelo stádo krav s pasákem v holinách. Chodilo nás
padesát v potoce; vybírali jsme z koryta smetí. Na bøehu se ho vr�ily
plné pytle mezi vrbovím. Na høi�ti se hrál fotbal, pøihlí�ející se tì�ili, jak
se po zápase poperou. �A kde ide�? Do Sniny? Poï s nami, zoberieme
�a na�ím autobusom na vlak!�  øekl mi kdosi. A jel jsem. A je�tì, ne�
jsme byli ve Sninì, autobus udìlal zastávku.  

Ten den se dìly jenom zázraky. Bùh Karpat se pøedvádìl.
Naráz jsme sedìli pøed Korèmou u Mykuly, u døevìného kostelíka

v nejzapadlej�í osadì Východných Karpát. Mìl jsem v sobì
východniarský ochranáøský gulá�. �ivá voda tekla proudem, ochranáøi
se radovali a volali: � A u� sy na�!� 

V korèmì vyhrával harmonikáø, u stolù sedìli bìlovlasí staøíci a strej-
cové v saku, holinách a klobouku, a zpívali, a� se tøásla podlaha,
i harmonikáø mìl sako a klobouk a bílou ko�ili, a vypadal jako bratr
Paula Newmana, a dost mo�ná to jeho vzdálený pøíbuzný opravdu byl.
Hrál, slzy se mu leskly v oèích z té krásy, a okolo na svazích stoupaly
do kopcù domky, silnice tu konèila, pár stavení mìlo je�tì do�kovou
støechu. Bùh Karpat sypal z rukávu své nejlep�í kousky. Konèila nedìle
26. záøí 1999. A na konci té nedìle jsme v�ichni, ochranáøi i ten opilý
smutný harmonikáø, nastoupili do ochranáøského autobusu a jelo se
a celý autobus zpíval rusínské písnì. Co zpíval: hømìl. Mìl jsem pocit,
�e se vzná�íme metr nad silnicí. U� jsme nejeli na naftu. Jeli jsme na
zpìv. Mrtvého by tam vzkøísili. �ivá voda udìlala rozhodnì svému
jménu èest. A nedìle, voskresenie, vlastnì taky. Pøi louèení jsme
málem plakali.

Stál jsem na nádra�í a cpal se zmrzlinou za poslední peníze. Byl
jsem u cíle.

V�echny nesnáze a zklamání byly zapomenuty, jako by nikdy nebyly,
a mì zbylo jen vìdomí, �e ten kraj a starý pøíbìh nezemøely, �e naopak
�ijí a �ijí nádhernì, �e se nade mnou bùh pralesù, polonin a stád pøece
jen slitoval (ale nestalo by se to, kdybych nevytrval a� do konce!) a �e
v�echno, co jsem hledal, jsem vlastnì na�el ne pøi zbìsilé honbì za
starým pøíbìhem a ne v pustinì lesù a divoèiny, ale na místì, kde jsem
to èekal nejménì, které mì nejvíc zklamalo a kterým jsem pohrdal �
v zaasfaltované Nové Sedlici a u lidí z tìch odpudivých moderních
domù. Mìli velikou du�i. Trochu z té du�e dali i mì. Trochu z té du�e
teï, aspoò doufám, pøijde i k tobì, sestro a bratøe.

Z perónu na mì mávaly krásné cikánky, já na nì, vlak na Západ se
dával do pohybu.

Kdo hledá pravdu, celou pravdu, ten nemù�e v�dycky chodit po vy-
znaèených cestách, i kdyby byly vyznaèené sebekrásnìj�ím pøíbìhem.
A já jsem pravdu hledal, sveøepì, bláhovì, beznadìjnì a krásnì jsem
hledal pravdu o Chy�ce u Stu�ice Rieky. A stejnì jako Heinrichu
Schliemannovi bylo nakonec dáno na místì své vysnìné Tróje pøece
jen nìco vykopat, bylo nakonec dopøáno i mnì potkat v kraji u Stu�ice
ducha, co tam stále je�tì obchází.  

Buï za to dík jemu, bratru Nevrlému, jeho proroku, i lidem z Polonin,
dobrým jako chléb.

Tomá� Jurkoviè � Jerry
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Volání dálek

U� jednou byla v této rubrice øeè o velkých divokých øekách. Tehdy jsem pøipomínal O. �tìrbu. Jeho dlouholetým kamarádem a
spoleèníkem na mnoha cestách byl JAROMÍR �TÌTINA. Tento skoro �edesátiletý mu� byl zvídavý a podnikavý u� od malièka. Nepokoj
a touha po poznání jej bìhem �ivota dovedly kromì celo�ivotního cestování k vystudování dvou vysokých �kol (ekonomika a
geologie). Po roce 1968 se musel rozlouèit s pøedstavou, �e se stane novináøem a bude cestovat svobodnì po svìtì. Zaèal praco-
vat u Geologického prùzkumu. Omezené mo�nosti cestovat jej pøivedly k výpravám do ménì osídlených oblastí Sovìtského svazu. Za
ta dlouhá léta poznal východní ruskou koloniální øí�i jako málokdo. Fascinovala ho nejen pøíroda, hory a øeky, ale hlavnì obyèejní lidé,
které na svých cestách potkával. Tvrdil, �e v tundøe èi tajze Sajan, Altaje a Jakutska �ije mnoho londonovských hrdinù, a �e Sibiø
je ú�asná a ve v�em mo�ném pøipomíná Ameriku minulého století. Jeho cesty, to jsou desítky pøírodovìdných a filmaøských výprav.
Mezi ty nejslavnìj�í patøí právì ty s O. �tìrbou. Spolu napsali cestopis �OD PRAMENE K OCEÁNU�, ale i sbírku sibiøských pohádek
�JEZDEC NA �EDOBÍLÉM KONI�. Do historie svìtového a èeského vodáctví se �tìtina zapsal tím, �e v r. 1975 spoleènì s F. Slámou, P.
Koudelou a W. Wenzlem uskuteènili prvosjezd horního toku øeky Indu. Z této expedice vznikla kniha �S MATYLDOU PO INDU� (Orbis
1977). Kniha se brzy stala legendou a doèkala se nìkolika vydání (nakladatelství Panorama). O pár let pozdìji mu vychází kniha
�STUDNA PRO MANDON� (Panorama 1984), která èerpá z jeho geologického pobytu v Íránu.

�tìtina je velmi dobrý pozorovatel a je�tì
lep�í vypravìè. Jeho knihy jsou v�dy plné
zajímavých detailù a postøehù. V poslední
dobì �tìtinu známe jako novináøe a váleè-
ného zpravodaje. Del�í dobu pracoval pro
Lidové Noviny a Èeskou televizi. Pozdìji
zalo�il vlastní novináøskou agenturu Epicen-
trum, je� se specializuje na reportá�e z kri-
zových oblastí ve svìtì. Stál té� u zrodu
nadace Èlovìk v tísni, která je zamìøena na
organizování humanitární pomoci. Za svoji
práci získal v roce 1993 cenu Franti�ka
Kriegla za stateènost a úsilí o dodr�ování lid-
ských práv a obèanských svobod. Bìhem
poøizování reportá�í pro�il u� nejednu dra-
matickou situaci. Namátkou � zatèen a od-
souzen v Turecku na �est let (rozsudek byl
nakonec zmírnìn na 6 mìsícù) nebo pobyt
pøímo v místì bojù v Grozném atd. Svoje
postøehy, zá�itky a pocity za posledních de-
set let shrnul do souboru 25 povídek, které
vy�ly v knize �Století zázrakù� (nakladatel-
ství Lidové noviny 2000). Celou knihu jsem
pøeèetl jedním dechem a musím øíct, �e
i kdy� vìt�ina pøíbìhù èerpá námìty z lid-
ských tragédií a válek, byl to pro mne velmi
silný zá�itek lidskosti. Jako ukázku �tìtinovy
tvorby jsem vybral zajímavý rozhovor z kni-
hy S Matyldou po Indu.

��ivot je krásný, ano. Jen nìkdy
nerozumím evropskému výkladu �tìstí,� øekl
ná� styèný dùstojník Baigh. �Dnes do Hunzy
pøijedou Evropani, nechají se prostupovat
klidem, který u� doma dávno neznají, a
mluví o ráji a o tom, jak se lidem ��astnì �ije
uprostøed pøírody. Proto�e by v�ak tady
neumìli �ít, odlétají domù do svých mìst a
�íøí fale�nou pøedstavu o tom, �e lidé �ijící
v pøírodì musí být jen kvùli tomu, �e �ijou
jinak ne� nespokojený mìstský èlovìk,
��astni.  Chudý èlovìk, který má tuberkulózu
nebo trachom nebo trpí parazity nebo mu
umírají dìti, nemù�e být ��astný, i kdy� �ije
uprostøed nejkrásnìj�í pøírody. Co vùbec
mù�e udìlat hladový èlovìk se svým �ivo-
tem? Není to smì�né a ostudné závidìt
chuïasovi èisté nebe? To je chamtivost!�

Odmlèel se, slezl z postele, hodil na
ohni�tì nìkolik klackù a potom potichu do-
dal: �Promiòte.�

�To je v poøádku,� øekl jsem.
Dýchl na brýle a øekl: �Nepodezírám vás,

�e jste pøijeli do Gilgitu s nadøazeností
evropského pozorovatele. Mluvme ale o
tom, proè jste sem pøijeli. Zajímaly by mì
dùvody.�

�Dobøe,� øekl jsem, �pokusím se. Jsou
zhruba tøi.�

�Hlavní je touha po èistotì a hloubce pro-
�itku. Obávám se ale, �e ji budeme oba chá-
pat trochu jinak.�

�Proè myslíte?�
��ijete-li obklopen sítí informaèních

prostøedkù,� povídám, �mù�e se vám brzy

stát, �e zjistíte, jak dýcháte jejich rytmem.
Jako byste byl pøiletován k drátu, který vás
spojuje s tisícem svìtù.�

�Myslíte televizi, rádio, film a tak dál?�
�Ano. A ten drát je prostøedníkem, který

vám dává mo�nost vstøebat takové mno�ství
zá�itkù, �e byste byl nucen �ít sto �ivotù,
abyste o nì nebyl ochuzen.

Vìt�ina va�ich pro�itkù je zprostøedko-
vaná. A nejen to, pro�itky jsou u� pøipraveny
ke spotøebì v koncentrované podobì. Pro-
fesionálnì prefabrikované vzru�ení, poho-
da, smutek a strach... Vyrábìjí je celé
odborné týmy. Výsledkem je � otupìní.�

�Mù�ete se bránit.�
�Taky se bráním. Proto tu napøíklad sedím.

Ale obrana je tì�ká. Nebojujete proti
nìèemu, co by vám bylo nepøíjemné nebo
vás obtì�ovalo. Jen vás to mìní. Lidé, kteøí
se èasto koukají na barevnou televizi nebo
na nádherné barvy na plátnì, jsou zklamaní,
vidí-li jednou za èas skuteèné barvy v pøí-
rodì. Pak se jim zdá pøíroda �edivá.

Moderní èlovìk se nechová jako dítì, které
poprvé vidìlo biograf, ve kterém vlk se�ral
zajíèka u�áèka. Prostì nemù�e truchlit nad
ka�dou tragédií, o které se dozví. Nemù�e,
proto�e to nemù�e dìlat ka�dý den.

Netýká se to bohu�el jen osudu fiktivních
hrdinù. Televizní èlovìk se musí obrnit i proti
skuteèným tragédiím, které se kolem nìho
odehrávají. Obrní se a je mu pak jedno, jestli
povodnì v Bangladé�i zahubí tøicet nebo
tøicet tisíc lidí.�

�V�ude na svìtì je vlastní ne�tìstí bli��í
ne� cizí,� namítl Baigh.

�Aby mne ochranná ulita pøed svìtem
úplnì neuzavøela, sna�ím se ji rozbít vlast-
ním nezprostøedkovaným hlubokým zá�it-
kem.�

�Èistý pro�itek mù�ete najít i doma, kvùli
tomu nemusíte jezdit do Himálaje,� namítl
Baigh. �V lásce, s dìtmi, v meditaci nebo
v rozmluvì s Bohem.�

�Máte pravdu, ale jsou tu dal�í dùvody,�
øekl jsem. �Je to radost z toho nebýt
�roubkem a souvisí to s radostí ze hry.
Uspokojení je obvykle tím vy��í, èím je vy��í
hra. Plavba po Indu je dost vysoká hra, co
øíkáte?�

�Obdivuhodný pokus.�
�Je to velmi tì�ká plavba. Sám vidíte, �e

by potøebovala daleko víc èasu, silné pod-
pùrné skupiny, víc doprovodných aut... První
prùjezd kaòonem by si zasluhoval, aby za
ním stála silná organizace...�

�Nena�la se, �e?�
�Nena�la. Pøesto jsme se do toho pustili.

Celou plavbu jsme si vymysleli sami. Sami
jsme ji pøipravili, a jestli to pøe�ijem, sami ji
skonèíme. Dovedete si pøedstavit ten fantas-
tický pocit sobìstaènosti? V dobì, kdy je lid-
ská práce rozdrobena na takové kousíèky,
�e ten, kdo dílo zaèíná, má jen neostrou
pøedstavu o tom, jak bude pokraèovat,

a úèel práce je znám jen zoufale v�e-
obecnì? V�ichni jsme se starali o v�echno,
v�ichni jsme mìli obavy o to, jestli se do
Himálaje dostanem. V�ichni jsme døeli stej-
nì. Proto, �e jsme toho mohli kdykoli
nechat, jsme toho nikdy nenechali. Byl to
ná� Indus!�

�Snaha po seberealizaci,� øekl Baigh uèenì.
�Nevím, mo�ná.�
�Stále to ale není dùvod jezdit do Himálaje. 
Vyniknout mù�ete v kterémkoli oboru.�
�To souhlasím. Je tu v�ak je�tì ten tøetí

dùvod. Touha po neznámých koutech zemì-
koule. Kdy� u� taková místa na svìtì skoro
nejsou, je to trochu staromilský dùvod, �e?
Ale ty malé zbyteèky, k nim� patøí himálajské
kaòony, je�tì nìkdo objevit musí.�

�Mìl jste nìkdy pocit,� øekl Baigh, ��e by
vám vyhovovalo jiné století, tøeba devate-
nácté?�

�Víte, co jednou øíkal Amundsen Nanse-
novi? Jsem rád, �e jsem se nenarodil
pozdìji, to u� nebude co objevovat.�

Baigh se pousmál: �V Himálaji napøíklad je
toho je�tì dost k vidìní. S jednou výhradou
ov�em, co nevidìl Evropan, vidìli u� jiní.
Takových míst je tady dost. Nìkolik jsem jich
i nav�tívil. Nedomnívám se pøi tom, �e bych
je objevil, právì tak jako Sven Hedin nebyl
první, kdo vidìl prameny Indu.�

�Ale první je popsal.�
�V�echno lze je�tì lépe popsat, je�tì lépe

zmapovat a je�tì lépe zmikroskopovat.
Nebo vám jde o tu romantiku dotknout se
nìjakého kamene jako první èlovìk?
Takového kamení je v Himálaji devadesát
pìt procent.�

�Nesmìjte se. Víte pøece, �e jde o taková
místa, která je tøeba dobývat, pøekonávat
pøeká�ky a potýkat se s tì�kostmi.�

�Nic nezlehèuji, to bych zlehèoval v�echny
dobyvatele himálajských vrcholù a nakonec
i va�i plavbu kaòony. Ale tu�ím vá� smutek
nad tím, �e veliká doba objevitelství vzala za
své.�

Petr Willy Vilhelm
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Obøadnictví

Potní chý�e z hlíny
Vìt�ina z vás ji� zakusila, co to je

sedìt v indiánské potní chý�i, lapat po
dechu ve chvílích, které dìlají z chlapcù
mu�e, a hovoøit na vá�ná témata.
Prakticky bez rozdílu se pou�ívá lehká
konstrukce z proutí obvyklá na pláních
i jinde a uzpùsobená pro rychlou stavbu,
pøekrytá plachtami a dekami (hard ethno
hobbisté pou�ijí samozøejmì bizoní
nebo losí kù�e), které se v lakot�tinì
øíká inítipi. Vìt�inou obøad potní chý�e
doprovází jisté slavnostno odvozené
z útr�kù informací o lakotském obøadu
potní chý�e � inípi. Ti hloubavìj�í si
mo�ná pøeèetli nìco od Èerného Jelena
nebo struèný popis v Laubinovì knize
The Indian Tipi, pøípadnì jinde.

Jenom�e potní chý�e a obøady s ní
spojené neu�ívali jen Indiáni z prérií,
respektive Lakotové, ale i jiné národy
z jiných oblastí. Ka�dý z národù pak mìl
v obøadu nìco specifického a zvlá�tního,
co zapadalo do jeho vlastních pøedstav
o svìtì pøítomném i vezdej�ím. U nás ve
Wallowì se inspirujeme pøedev�ím ná-
rody z oblasti Plateau øeky Columbia na
severozápadì dne�ních USA, najmì
kmenem Nez Perce. A právì na Plateau
se vyskytuje a pou�ívá zvlá�tní forma
potní chý�e vyrobená na podsaditìj�í
konstrukci pokrytá roho�emi z orobince
nebo zvlá�tního rákosu �tule� a potom
hlínou. Rozhodli jsme se, �e vyrobíme
repliku takovéto potní chý�e na na�em
táboøi�ti u Skleného nad Oslavou, mo�-
ná jednu z mála existujících na svìtì,
a utvoøíme si tak potní chý�i stabilní,
vhodnou pro léto i zimu. Odpadnou tak
i diskuse, kde vzít honem krycí plachtu
a èí deka má být vespod.

Podle staré legendy pøinesl Indiánùm
potní chý�i mýtický hrdina Kojot je�tì za
èasù Zvíøat jako dar lidem pro nad-
cházející èas Lidí. Tato my�lenka ho na-
padla po cestì k vodopádùm Celilo na
øece Columbia, kam se vypravil, aby
uvolnil skalní bariéru, která bránila
lososùm v cestì proti proudu, a zajistil
tak lidem ob�ivu v blí�ícím se novém
vìku. Zaèal stavìt u jezera, které dnes
nese název Soap Lake, Mýdlové jezero,
podle stejného stavebního principu,
který v�ichni známe � v�dy dva a dva
kmínky proti sobì pøi zachovaném prin-
cipu ètyø � symbolicky pro ètyøi smìry,
ètyøi roèní období, ètyøi základní jídla
(plody pod zemí, plody nad zemí, ryby,
maso), ètyøi období lidského �ivota. Mezi
nì pøidal je�tì ètyøi pruty jako ètyøi �ivly
a okolo je spojil jednou obruèí, která to
v�echno spojovala v jeden celek. Døevì-
nou kostru pokryl roho�emi z rákosu

�tule� a celou chý�i pokryl hlínou, kterou
uplácal tak, aby nepropou�tìla vodu. 

Postupovali jsme stejnì podle struè-
ných popisù v etnografických pøíruèkách
a podle starých fotografií a po nìkolika
dnech práce jsme koneènì uspìli.
Nejhor�í bylo rozhòácat nekoneènì
mnoho kýblù jílu na stejnomìrnou ka�i.
Asi desetitisíckrát jsme od srdce prokleli
velkorysou prostornost interiéru. Na dru-
hou stranu, pøi obøadu potní chý�e na
leto�ním silvestrovském táboøení ka�dý
ocenil to, jak dobøe hlína izoluje (zjistilo
se, �e teplu hùøe odolní bojovníci/
bojovnice, kteøí byli zvyklí vedru vevnitø

utéci tím, �e prorazili hlavu pod plach-
tou, tvrdì narazí), a �e vevnitø na zemi
nejsou zhruba odmetené zmrazky, ale
suchý rákos, který je�tì voní létem.
Vnitøek se vytopí velmi rychle a lze tak
pochopit, �e za starých dob se nìkteøí
Indiáni saunovali ka�dý den zrána.

Výsledek na�eho experimentu jste
mohli posoudit sami tøeba v rámci
jarního snìmu LLM, èím�to vás zveme
do, pokud víme, jediné wistitamu �
hlinìné potní chý�e po vzoru Indiánù
Plateau v Èechách, a mo�ná i v Evropì.

Jan Køístek � Apaè, Wallowa
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Poezie

NOCI A DNY
I tento svìt má svoje noci

a je jich mnoho

jsou v�ak rána
kdy hlasy ptákù nì�nì skøípou
jak støemchou otvíraná brána

A dny jsou 
laskavé jsou dny

dny bez plotù a samá vrátka

kdy dìti malá podzimòátka 
sbírají v trávì ka�tany

______________________________________

MALÁ NÁDRA�Í
Jsou krajiny, kde dìti je�tì vlakùm mávají.

V�dycky jsme malinko smutní
na malých nádra�ích,

kde nikdo neèeká.

Najednou máme bílou du�i z bezu,
najednou je v nás pøíli� z èlovìka.

______________________________________

ZATÍM NE
Na stinné stranì stromoví

Vidìl jsem rejdit hbité veverky
A z èerných lísek
Pr�ely letos oøí�ky

Dìravé jako ou�ka jehel

Nadarmo navlékáme nekoneènou nit
Napøesrok mo�ná

Napøesrok se to mo�ná podaøí
Letos je podzim  Do de��ù se dává  

________________________________________

KDO POTMÌ PIJE VÍNO
Celou noc èeká andìla

èeká �e pøijde sepsat jeho pøi
vìøí �e andìl uvìøí

Andìlé zatím
(pøi�li tøi)

váhají venku u dveøí
a vymý�lejí práh

VEÈER
Na nebi sbírá se vítr,
zítøej�í nachový vítr,

a znova láska,
znova odedávna

zpovzdálí pøeká�í smrti.
________________________________________

***
bùh bùhvíjaké tvory stvoøil
k obrazu svému bùhvíjak

pøikázal na mák padat rose
a na svìt pøi�el rosomák

______________________________________

ZLATÁ BRÁNA
Hledal jsem hezké slovo pro tebe

a mìl jsem na jazyku temnou vi�ni.
I chøástal se mi líbil,

také tráva.

Dokonce autogén.

A náhodou jsem na�el nejhezèí,
dívej se, venku poprchává.

Není to zlatý èervencový liják,
co je jak meèem podepøená brána.

Mù�eme vejít. Hlava nesejde.
Venku jen trochu, drobnì poprchává.

________________________________________

JINÁ BÁSEÒ O SRDCI
V té jedné hospodì, a neprozradím, v které,

je moje srdce køivo vyøezané
v �idlièce, která zbyla.

Spí� v opìradle. Ve døevìné �idli.
V takové hospodì, kde obèas bìsi bydlí

a milenci se o nì opírají.

O moje srdce. Jednou jsem ho nechal 
v té hospodì, kdy� na sùl nebylo

a já jsem tenkrát spìchal.

Gábina Vrbenská

�Jako v�echno umìní je i poezie ve své podstatì tajemstvím. Ka�dý pokus o definici jejího kouzla konèí nìkdy
smì�ným, jindy brutálním fiaskem. Vysvìtlení básnì je obsa�eno v básni samé a je od ní neoddìlitelné. Nikdy bych
se nedal svésti k tomu, abych se pokusil objasnit ètenáøi nìkolik ver�ù, o kterých nevím, proè jsem je napsal, kde
jsem je nalezl .....�

Kyvadla zavì�ená mimo vítr.
Pí��aly bez dechu.

A trávy stranou èasu.

Stmívání vyhloubená v kameni.
Nikdo Ti v dlani ruku nepodá.
Zèernala ve zvonech a nesmí�.

Vím, �e nìkolik básní pana Skácela se u� v Bizoním Vìtru na stránce vìnované poezii kdysi objevilo. Pøesto mi
dovolte podìlit se s Vámi o nìkolik dal�ích, nebo� snìhová vloèka, letní veèer, studánka v lese èi sklenice vína
vyslovená ústy tohoto básníka se v na�ich srdcích stávají nìèím více ne� pouze slovy napsanými na papíøe.
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Recenze 

Pohádky po romských osadách na Slovensku sesbírala Milena Hübschmanová, která také napsala velmi
dobrou pøedmluvu a krátké charakteristiky jednotlivých autorù. Pohádky, které jsou pøepsané z lidového
vyprávìní, jsou ponechané v pùvodní nespisovné podobì. Pohádek je v knize 71, jsou jiné ne� �na�e�
pohádky, ale hezké a zajímavé. Kniha vy�la ve Fortunì a obálku ilustroval romský malíø Rudolf Dzurko.

Romské pohádky

Hlavní postavou románu je Smilla, napùl Dánka a napùl Gróòanka, která v sobì má pøírodní instinkty
pùvodnì �ijících Gróòanù, ale sna�í se �ít �ivotem evropské civilizace.. Román má více dìjových linií,
celkovì je psaný zajímavì a nezvykle, má v sobì cosi z detektivky. Peter Hoeg je v souèasné dobì
nejètenìj�í dánský autor a jeho kniha vy�la v nakladatelství Argo. 

Peter Hoeg � Cit sleèny Smilly pro sníh

Kní�ka pro v�echny, co mají rádi básnièky a hezké vìci. Sympatická malá kní�ka Seifertových básní a
Svato�ových obrázkù. V kní�ce je v�dy na jedné stranì báseò, na druhé obrázek, a to obojí s tematikou
Prahy. O téhle kní�ce se nedá moc psát, je lep�í ji rovnou vidìt a èíst.

Tento sborník vy�el v nakladatelství Portál a je urèen v�em, kteøí se zajímají o národnostní men�iny, prob-
lémy s rasismem a xenofobi. Kniha má tyto podkapitoly:  1. Rasismus, xenofobie a intolerance z hlediska
práva, sociologie a antropologie, 2. Novodobá migrace po roce 1989, 3. Situace národnostních men�in v
ÈR, 4. Metodika práce s mláde�í (obsahuje i zajímavé vyhodnocení dotazníkù, které dostali �áci Z�), 5.
Soubor her k procvièování tolerance (hry jsou vìt�inou velmi dobré a ve kmeni pou�itelné).  Celkovì je
to sborník velmi dobrý a doporuèuji ho v�em, kdo si chtìjí roz�íøit obzory.

Autor nesmrtelného románu Mu� se srdcem kovboje, napsal v roce 1953 knihu, popisující �ivot
osamìlého èejenského bojovníka Malého medvìda, který spadne do malého kaòonu, z nìho� není cesty
ven. Na�tìstí se tam stejným zpùsobem ocitlo i stádo bizonù, a tak Malý medvìd, který hospodárnì
vyu�ívá dary pøírody, doká�e v kaòonu pohodlnì pøe�ít. Pozdìji si do tohoto svého �ráje� pøivede i
man�elku. V závìru knihy v�ak dospívá k poznání, �e �ivot bez spoleèenství jiných lidí je o mnoho
ochuzen a vrací se zpìt ke svému kmeni. Pøíbìh se odehrává je�tì pøed masivním pøíchodem bìlochù na
plánì a ukazuje tak �ivot prérijních indiánù za �staré doby�. Kniha je doplnìna zasvìceným doslovem
Milo�e Eksteina. (Schaefer, J.: Kaòon. Praha, Tou�imský&Moravec 1999. K dostání v ligovém
�obchùdku�.)

PRAHA oèima Jaroslava Seiferta a Ivana Svato�e

Výchova k toleranci a proti rasismu

Jack Schaefer � Kaòon

Gabriela Majerová � Olowan Tate

Jakub Vávra � Èane�ièa
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