KALOKAGATHIA KULTURA

NEJNOVĚJŠÍ SKAUTSKÁ
LITERATURA – STOJÍ ZA PŘEČTENÍ?!
Jaké jsou tři skautské knihy, které spatřily světlo světa v posledních měsících? Všechny stojí za přečtení,
každá však svým vlastním stylem.
AUTORKY REDAKCE

SKAUTSKÉ VIZE

Místo dalekosáhlé recenze by stačilo
jen jedno slovo: INSPIRUJÍCÍ. Nově
vydaná kniha Skautské vize předkládá přepis debat se známými
a uznávanými skauty i neskauty
na skautská témata. Rozhovory dávají nahlédnout do života zpovídaných
a přinášejí jejich osobní výpověď,
jaký pro ně měl skauting smysl, jaký
má smysl teď a jaký směr by měl mít dál. Je to četba
na opravdu dlouhé zimní večery. Rozhovory jsou obsáhlé a natolik výživné, že víc než jeden denně nezvládnete.
Nesnažte se o to! Skautské vize patří mezi knihy, ke kterým se můžete na své životní cestě neustále vracet,
protože v ní najdete pokaždé to, co potřebujete. Slova,
věty, informace, které jste předtím jen přelétli. Až na vás
někdy padne skautská, osobní či profesní krize, může
být tato kniha tím pravým receptem.
Paleta osobností je opravdu široká. Politolog Stanislav
Balík, herec Tomáš Hanák, fyzioložka a biochemička
Helena Illnerová, ekonom a politolog Zdeňek Kudrna,
novinář a hudebník Jan Macháček, režisér a producent
Václav Marhoul, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek,
politik Karel Schwarzenberg, režisérka a kameramanka
Olga Špátová, kněz a biolog Marek Vácha. Myslím, že
stojí za to knihu zařadit do střediskové knihovny. Dokážu si představit, jak si o knize členové povídají a říkají,
který rozhovor se jim nejvíc líbil, co je překvapilo, zaujalo a inspirovalo… Rozšiřte si své obzory. A neposílejte
knihu k šípku. (Sham)

Skautské vize.
Praha: Junák – TDC, Mladá fronta, 2014, 224 s.
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SKAUTSKÝ ODDÍL

Kniha je svým způsobem pokračovatelkou Skautského století, které se
před dvěma lety stalo jakýmsi „skautským bestsellerem“. Nicméně Skautský oddíl se dívá na stoletou historii
skautingu trochu jiným pohledem,
dalo by se říci pod drobnohledem.
Zaměřuje se totiž téměř výhradně
na dva nejstarší oddíly u nás, pražskou Dvojku a Pětku. Není jejich podrobnou kronikou, ale
sbírkou vybraných vzpomínek, zápisů z kronik, článků
a úryvků z knih inspirovaných těmito oddíly. Zachycuje,
co se ve Dvojce a Pětce dělo nejen v dobách, kdy skauting
u nás byl legální, ale i v letech válečných a totalitních.
Je rozdělená do 5 tematických celků (Pestrý program,
Vůdcovství, Společenství, Magická místa, Přesahy), které
obsahují vždy několik dvoustránkových podkapitol. V každé z nich je věnován prostor obrázkům a fotkám, které
mnohdy nad samotným textem převládají.
Kniha akcentuje, že Dvojka a Pětka v čele s jejich dlouholetými vůdci Jestřábem a Braťkou významně ovlivnily
tvář celého českého skautingu, ale nedochází zde podle
mě k jejich glori ikaci – naopak tu najdeme několik
pasáží, v nichž poznáme, že ani jeden z těchto slavných
oddílů nebyl dokonalý. Spíše než konkrétní poučky
pro oddíly si z knihy odnesete celkový dojem o skautingu v minulém století. Jak moc bude inspirativní, záleží
také na tom, jak skauting vypadá ve vašem oddíle.
Každopádně jde o zajímavé čtení zpestřené neméně
zajímavým prohlížením obrázků. (Bagu)

ŠANTORA Roman. Skautský oddíl.
Praha: Junák – TDC, Mladá fronta, 2014, 208 s.
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KULTURA PODLE…
MARUŠ

NEBEZPEČNÝ PROSTOR

I některé příhody jsou těžko uvěřitelné, ale na rozdíl od dialogů
vlastně dobře potvrzují moji zkušenost z cest – když už se má
něco semlít, tak tím nejnečekanějším způsobem. Nedivila jsem
se, když hlavní hrdinové stopli sbíječku ani když se jim podařilo dostat se zadarmo na festival, a už vůbec ne, když jeden
z nich dostal břišní koliku. A ač by si čtenář vystačil s drobnými
zápletkami, které Honza a Sam při putování severními Čechami
prožívají, druhá polovina knihy směřuje k nečekanému vyvrcholení. Poslední čtyři kapitoly jsou ale už jen neakční dohrou
pro ty, kdo nemají rádi stoprocentně neukončené příběhy.
Nebezpečný prostor rozhodně skautský literární kýč není. Příběh se čte lehce, většinou sleduje chronologický děj jedné příběhové linky, která se v závěru dělí na několik dílčích příběhů
jednotlivých postav. Jedinou věcí, která mne při čtení „štvala“,
je bezpatkové písmo, ve kterém je knížka vytištěná. Ale i na
to jsem zapomněla v momentě, kdy příběh začal gradovat.
Za přečtení rozhodně stojí! Mladší rovery snad kniha nadchne
pro dobrodružství, která se jim v roveringu nabízí. Vedoucím
může být inspirací při tvorbě roverských programů a zároveň
otevřít diskuzi nad otázkou: kde je hranice přípustného rizika
takovýchto programů? (JK)

STANISLAV Vladimír. Nebezpečný prostor.
Praha: TDC, 2014, 220 s.

Všechny recenzované knihy (a mnohé další) je
možné koupit na obchod.skaut.cz.
Pořídit si tam můžete také
nové skautské záložky:

AUTORKA MARIE KOPIDOLOVÁ – MARUŠ
FOTO ARCHIV AUTORKY

Knihu Nebezpečný prostor, která slibuje
skautskou beletrii ze současnosti – napínavý příběh dvou roverských navrátilců
zasazený do kulis přírody a sídel severních
Čech, jsem otevírala s otázkou: „Nebude to
nakonec jen skautský kýč?“ Při čtení prvních kapitol jsem se nemohla zbavit dojmu,
že některé rozhovory jsou poněkud strojené. Zarážely mne především poznámky
hlavních postav, Honzy a Sama, o holkách
a ptala jsem se sama sebe: „Opravdu takto dnes šestnáctiletí
kluci myslí a mluví?“ Příběh se však velmi rychle rozběhl a má
pozornost se přesunula od dialogů, stojících na hranici uvěřitelnosti, k sérii akčních příhod, které Honzu a Sama potkávají
poté, co se pustí do roverské hry s názvem Máchův pot.

Miluju akci! Jakoukoli! Sotva se o nějaké
dozvím nebo mě napadne nějaká šílenost,
už už sháním lidi, co by do toho se mnou šli.
Nejlíp ještě ten den, v tu hodinu! Ale co když
nejsou peníze?
Říkám si vždycky: „V tak krásný slunečný den
nebudu přece sedět doma jako pecka!“ Přemítám o koncertech, plesech, divadlech a jiných kratochvílích, ale když se podívám na jejich cenu, snadno se mi stane, že ztratím iluze
a chuť. Ovšem co takhle navštívit obyčejný
park? Místo, které přímo překypuje kulturou!
Party lidí hrajících na kytary a bubny, cvičících
kotouly na hrazdě nebo jógu na karimatce,
tančících uprostřed altánku nebo chodících
na slackline vždy rády uvítají nové tváře.
A když nemáte chuť se družit, stačí si sednout
na lavičkua všechno sledovat zpovzdálí. Užít
si improvizovaný koncert nebo často velice
vtipnou akrobacii pod širým nebem zadarmo
a bez strachu, že by vás někdo „pštil“ za názory, či smích, který sdílíte s přáteli, to je k nezaplacení. Sebrat odvahu a přidat se k partičce
takových exotů, je ta nejlepší věc, kterou
v dané chvíli můžete udělat. Hlučný zpěv,
smích a rozverné taneční kreace u laviček
člověka sice vyčerpají, ale dodají tak úžasný
pocit na srdci, který dovede rozlít jen málokterý koncert, na který si pracně našetříte.
Ze všedního dne se tak může stát den,
ze kterého budete čerpat energii ještě další
týden. Stačí si to dovolit a jít!
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