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P ř í b ě h y  

Z RODOVÉ CESTY 2011 

 

Zaznamenala Jana Chrástecká (Tymijana) 
za vydatné podpory fotografií Petra Machka (autor většiny  

zde pouţitých snímků), fotografií Jany Martochové,  

fotografií a videí Rendy Kysučana, fotografií a zvukových  

nahrávek Michala Martocha MP3 – odkazy v textu 

a laskavého dohledu Martina Másilka nad bludy 
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PROLOG – magie čísel & písmen  

Naši výpravu odstartovala vskutku magická řada čísel: vše se 

odehrálo v roce 2011. Společný víkend před cestou jsme proţili  

11.– 12. června, na cestu jsme vyrazili 1. července; právě bylo 

novoluní, tedy 1. den nového lunárního cyklu (prý ideální doba  

pro začátek čehokoli). Bylo nás 11 ţen a 11 muţů, celkem 22 lidí,  

na cestě jsme byli 22 dní, náš první společný nocleh byl  

v Lysovicích v domku s číslem popisným 33… 

A to není všechno. Díky Daše, zkušené numeroloţce, jsme později 

zjistili, ţe naše ţivotní čísla  k o m p l e t n ě  zaplňují číselnou 

mříţku, jinými slovy, ţe zastupujeme všechny energie 

symbolizované čísly 1-2-3-4-5-6-7-8-9.  

Ale vše provází ještě další pozoruhodnost – písmenková.  

S myšlenkou Rodové cesty 2011 přišli Michal Martoch a Monika 

Martochová, kteří oslovili Martina Másilka a společně celé 

putování zorganizovali. Jako dalšího člena organizačního  

týmu a kuchaře výpravy si vybrali Milana Marinčáka.  

Písmeno M má v numerologii hodnotu 4, a je-li ve jménu  

i příjmením, je to dohromady 44 = 8, číslo karmické, osudové…  

Náhody? 

Zdá se, ţe tuhle partu dal do kupy samotný „pánbu“ ;-)  

 

 

Tam a zase zpátky  

za poznáním světa a ráje srdce... 
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Naše 22:  

  Martin Másilko & Janka Kempe 
Ryze československý pár, který ZRODILA sama RODOVÁ CESTA.  

Martin – s Martochovými hlavní (a skvělý!) organizátor cesty, všestranný 

ekologický stavař, konzultant socioniky (typologie osobnosti) a znalec 

lidských povah. Připravený řešit kdykoli cokoli, rozhodný, vţdy zaměřený 

na podstatu a cíl. Ač Čech, charakteristický rovným přímým postojem,  

tak typickým pro lidi Ruska. Získal jej nejspíš i na Kavkaze díky bezmála 

dvouletému studiu ve Ščětininově škole a mnoha dalším ruským aktivitám  

a cestám. Hladinu jeho disciplinovanosti na cestě příjemně čeřila  

Janka – svítivý objekt jeho srdce, milovnice a chovatelka koní (ţasla jsem, 

co ta s nimi všechno umí!). Před cestou sama jako divoké a radostně 

skotačivé hříbě,  Martinovou láskou však proměněná v okouzlující krotkou 

kobylku poznamenanou permanentně blaţeným úsměvem …Ach ty krásné 

endorfiny, dopaminy a serotininy zamilovaných! No, „neukradni“ si kousek 

té blaţenosti, kdyţ 24 hodin kolem tebe lítá vzduchem (všichni děkují)!! 

Michal & Monika Martochovi  
S Martinem spoluorganizátoři cesty.  Ú ţ a s n ě  sehraná manţelská dvojka.  

Michal – podnikavý a energický „muţ činu“ s širokým okruhem zájmů,  

od vzdělávání a rozvoje talentů, IT technologií pro práci na dálku, 

zkoumání principů soběstačnosti, aţ po tvorbu a pojídání kulinářských 

specialitek. V hlavě se mu neustále rojí nové projekty a avantgardní 

podnikatelské nápady, láká ho vše moţné, a hlavně nemoţné. Je geniální  

v umění kohokoli k čemukoli zdravě „nakopnout“.  

Monika – svým klidem a moudrým ţenským nadhledem vyvaţuje 

Michalův temperament. Vţdy chápající, otevřená a ochotná naslouchat. 

Řekla bych, skvělá „holka do nepohody“. Sama původně učitelka, nyní vede 

organizaci vzdělávající pedagogy. S Michalem mají krásné společné cíle  

– objevovat a rozvíjet lidské talenty a silné stránky člověka. Také postavit 

vlastní dům a kolem něj vybudovat permakulturní zahradu (na tom uţ 

pracují). Ale jejich Obrazy mají i širší rám, například realizovat myšlenku 

cohousingu v Česku (více na konci Příběhů)… a mnohé další.  

  Milan Marinčák  
Šéf polní kuchyně a našich ţaludků. (Špičkový!) veganský kuchař oblíbený 

nejen pro umění chutnou krmí uspokojit naše mlsné jazýčky, ale i proto,  

ţe je prostě moc prima kamarád a společník pro debaty, o ţivotě, kníţkách, 

duchovních cestách a – samozřejmě o jídle. Citlivý introvert s velkým 

srdcem a zároveň „bujarý Východňár“ rozveselující nás nenapodobitelným 

smíchem nebo procítěnou hrou na koncovku provázenou divokým tancem
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  Peter Ţivý (Čaroslav) 
Náš „Kukoo“ – kulturní koordinátor, kouzelník slov a gest, velký chlap  

s naprosto spontánní a bezelstnou duší dítěte, iniciátor ztřeštěných her  

i poetických chvilek. Zabývá se intuitivní pedagogikou, věcmi mezi nebem  

a zemí a své příběhy rád vypráví i hudbou – skrze koncovku. Ţije přírodním 

ţivotem v domečku uprostřed slovenských hor, poblíţ Ţiarislava. Čistý  

jako studánka, vţdy vlídný, laskavý… A vţdy hledající vyšší smysl věcí.  

 Lada Cvrčková 
Bystrá, pohotová, rázná, energická a vţdy svá. Naše milá spolucestující  

z jihu Čech, disponující nevyčerpatelnou zásobou nápadů a vtipných glos. 

Nuda? To slovo Lada rozhodně nemá ve slovníku. Kdo by řekl, ţe pracuje 

jako účetní… Ale kdo ví, co přinesou dny příští, je to ţena, která rozhodně 

umí uchopit výzvy. Původní profesí je stavební inţenýrka, v Rusku ji proto 

zajímaly zejména stavební technologie v ekoosadách.  

 

 Jana Martochová & Marek Dedecius 
Mladí, zamilovaní… a velmi pracovití. „Ranní skřivani“, kteří nikdy nelenili 

vstávat dřív a být pravou i levou pomocnou rukou Milana v polní kuchyni.  

Janina – činorodá studentka architektury, vášnivá fotografka, milovnice 

umění, sportu, tance, ale i práce na zahrádce. Věnuje se zejména návrhům 

domů a nábytku ze dřeva. Sní o přírodních stavbách s moderním designem, 

které ctí „ducha místa“. Ale nejen sní, takové domy uţ začíná i navrhovat. 

Marek – programátor s citlivou duší. Ve svém vzhledu nezapře italské 

předky a ve své profesi nadšení pro řešení různých IT výzev. Rád se motá  

v prostředí kuchyně, ať uţ jako kuchař či strávník. Kromě dobrého jídla 

miluje i sport. Baví ho hlavně tanec a běh – zejména běh „po špičkách“ podle 

indiánského kmene Tarahumarů. Po špičkách běhá i společně s Janinou. 

 Daša Fašková 
Dovede ocenit všechny krásné dary ţivota, ráda dělá radost sobě i ostatním. 

Manaţerka nekonvenční slovenské školy Fantázia, kde nic není klasické,  

zdi jsou pomalované a – představte si – děti se tam těší! Podobně jako 

Čaroslav se s vášní věnuje intuitivní pedagogice. A stejně tak v ţivotě je 

naladěna na všechno netradiční, intuitivní, spontánní, pozitivní a tvořivé. 

Jejím velkým koníčkem je numerologie (pěkně nám to všem spočítala ;-). 



5 
 

 Honza Houţvička 
Nespoutaný bubeník a velký svéráz. Milovník dobré hudby, pohybu, tance  

a následovatel momentálních impulsů vrhající se po hlavě do jakýchkoli 

dobrodruţství, zejména adrenalinových. Nezkazí ţádnou zábavu. Spíš 

naopak – bývá jejím iniciátorem. Jeho snem je ţít na rodovém statku  

v souladu s přírodou. V Rusku hledal, a snad našel, své kořeny Slovana.  

A taky jednu velkou kamarádku – Dašu.  

 Jana Chrástecká (Tymijana) 
Zapisovatelka příběhů z cesty a se Zorkou neposedný ranní zvonečkový 

budíček. Alenka v říši divů a průzkumnice králičích nor. Fanda do vůní, 

kytek, barev, muziky, toulek přírodou, do hlubinných mentálních výprav  

a ducha povznášejících kníţek a filmů. Její přání? Ţít smysluplně.  

Coţ právě teď cítí jako: soběstačně, v přírodě, obklopena srdečnými  

lidmi s otevřenou myslí, a hlavně! – se smyslem pro humor. 

 Ivanka Karvašová (Ţivana) 
Se svojí krásnou rodinkou ţije na Slovensku uprostřed kouzelných Bielych 

Karpát. Slovanství, příroda , tvoření Obrazů a hledání Boha v sobě  

i druhých jsou pro ni ţivotní přirozeností a potřebou. Její velkou vášní  

je homeopatie. Miluje lidi a zajímá se o vztahy, nejen z psychologického,  

ale hlavně z duchovního pohledu. Povídat si s ní je vţdy velmi inspirující.  

A myslím, ţe je tak trochu i vědma…   

 

 Renda Kysučan  
Kameraman výpravy. Zkušený a zcestovalý, věřící v hlubší smysl věcí, 

dobrosrdečný, stále usměvavý, dobře naladěný a obětavě šoférující 

Nastěnku (naše červené autíčko). Rád vypráví záţitky z cest, miluje  

Tibet, originální etno-oblečky a pyramidy. Tu a tam rád popíchne ţenské 

pokolení – s oblibou třeba říká, ţe se ţenou je třeba zacházet jako  

s květinkou: nařezat, svázat a hodit do vody! Inu, Rendův humor. 

Zvláštní znamení: zvlášť rád by utopil „holky budilky“ (fakt nerad vstává).  
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 Petr Machek 
Skvělý fotograf s citlivým okem (autor většiny fotografií z cesty), analytik, 

technik a skvělý organizátor. Vţdy si umí zachovat chladnou hlavu, se svojí 

kapelou ale s poţitkem bubnuje v rytmu horké Afriky. Rád cestuje, kulinaří 

a fajnšmekrovsky si vychutnává dobré jídlo. Je věcný, sečtělý, pragmatický.  

Jen na málo věcí nezná odpověď, zkrátka – chodící encyklopedie! Kdyţ však 

přijde správná chvíle a jeho strohou věcnost vystřídá schopnost odvázat se 

a blbnout, bývá „k seţrání“ a jeho vtipy nemají konkurenci.  

 

 Zorka Rossmannová 
Zářivá a činorodá – lektorka, terapeutka a specialistka na vztahový 

koučink (přátelským koučem byla na cestě i mnohým z nás), tlumočnice,  

výtvarnice… doslova renesanční osobnost. Vţdy akční, pohotová,  

jedinečná improvizátorka, vše zvládající s úsměvem. A hlavně skvělá 

kamarádka, kdykoli připravená druhého vyslechnout a poradit mu.  

S Tymijanou ranní zvonečkovo-píšťalkový budíček, s Čaroslavem  

naprosto n e z a p o m e n u t e l n á  moderátorská dvojka.  

 Jarda Šejvl (Boţský Jarda) 
Jarda má narozeniny! – to je první, co kaţdého z nás napadne při pohledu 

na něj. Jarda totiţ moc rád oslavuje  (… více v příbězích z cesty). Mluví 

pomalu a démonicky (asi jako Josef Kemr) a má zvláštní schopnost,  

vţdy se někde neočekávaně zjevit a pak zase zmizet, jakoby sublimoval… 

Ale nejkouzelnější je na něm jeho bezelstný úsměv, čistá duše a nezištná 

mysl. Jarda je prostě jen jeden. Neuvěřitelný, nenahraditelný, Boţský! 

 Andrea Ruščanská 
Lékařka-neuroloţka původem z nejvýchodnějšího východu Slovenska  

(jako Milan). Na první pohled spíše nenápadná, klidná a na někoho moţná 

působící aţ lehce plachým dojmem. Ale na druhý pohled nádherný člověk  

s velkým srdcem, a také ţena, která má velmi jasno v nejdůleţitějších 

ţivotních hodnotách. Přestoţe patří do „bílého světa“ technické medicíny, 

věří, ţe i v něm lze uplatňovat přirozenější a holistické přístupy. Rusko ji  

poskytlo velkou motivaci nejen pro lékařskou praxi, ale i pro osobní ţivot.  
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 Rado Škúci & Míša Nováková  
Sympatický a jediný komplet slovenský pár naší výpravy. Na této cestě 

získali nejen spoustu inspirací pro přírodní ţití a záţitků z ekoosad,  

ale také si oba prošli zajímavou sebereflexí, která posunula jejich vztah.  

I k tomu můţe být takováto cesta jedinečnou příleţitostí.  

Rado – aktivní, energický, zodpovědný a přemýšlivý podnikatel. Jako 

zahradník a znalec botaniky se v Rusku zajímal především o pěstování 

rostlin a bylin a permakulturní způsoby zahradničení. Nám ostatním  

pohotově a rád pomáhal zorientovat se v názvech a druzích rostlin.  

Míša – půvabná, krásná… křehká aţ skoro vílí bytost, která díky této cestě 

myslím objevila spoustu svých silných stránek. Ale přesto, i kdyby musela 

pobývat ve válečných zákopech, asi by vţdy zůstala jemnou něţnou ţenou,  

a to je Dar. Zajímá se o přírodu, vztahy, psychologii a taje lidské duše.  

 

 Michal Šindler (Maxim) 
Dle socioniky typický Maxim Gorkij – „inspektor“ řídící se rozumem, řádem  

a logikou, silná nepřehlédnutelná osobnost. To sedí! Naše lehce ezoterické 

uskupení poctivě uzemňoval a do duchovních vod vnášel zdravé napětí.  

Na druhé straně úţasný „muţ akce“, na kterého je vţdy 100% spoleh a vše  

(s nadšením a rád!) umí zorganizovat. Bylo úţasné sledovat, jak kluk  

ze světa marketingu, milující techniku, hi-tec hračky, cigarety a fast foody, 

přišel na chuť veganské krmi a celý prošel jakousi zjemňující duchovní 

kúrou. Kaţdopádně byl maximovsky velkým obohacením celé skupiny!  

 Péťa Vetlická  
Pracuje v Domě duchovního rozvoje Maitrea a zajímá se o vše, co souvisí  

s porody, aromaterapií, zdravým vařením a permakulturou. Přestoţe je 

malá, drobná a působí velmi klidně, pokud je třeba, okamţitě zaktivuje svoji 

silně dynamickou vůdčí polohu a pevnou rukou se ujme skomírajícího 

nácviku koncertu či protestsongu za pravidelnou stravu. Zvláštní znamení: 

je nejskladnějším členem naší výpravy. Jako zkušená cestovatelka dokáţe 

při dlouhých cestách v autě zaujmout aţ neuvěřitelné spací polohy.  

A také se s ní moc hezky povídá. O čemkoli.  
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is---------------------- 
ARCHA – chystáme  naši „misi“ 

Rajnochovice: 11.–12. 6. 2011 
Tento letní víkend, opět za zvláštních „číselných konstelací“,  

11.–12. června ;-), se máme před cestou všichni společně setkat. 

Někteří uţ se trochu známe z předchozích menších srazů (v březnu  

v Novém Jičíně, v dubnu v Roztokách u Křivoklátu, v květnu v Praze), 

ale takto komplet se scházíme úplně  p o p r v é.  Vlastně sjíţdíme.  

A to ze všech koutů Česka a Slovenska– na Moravu, tedy zhruba  

do průsečíku všech našich tras. Náš víkendový azyl je asi 30 km  

od Zlína, v táborovém středisku  ARCHA v Rajnochovivích. 

Archa, jako koráb na boţí příkaz vypravený na svou misi, či „archa 

úmluvy“… Ať tak, či jinak, kaţdopádně kouzelná a do krásných zítřků 

vypravená archa – uhnízděná uprostřed malebných Hostýnských 

vrchů, dá se říci, na samotě u lesa.  
Víkend je překrásný: panenská příroda, slunce, modré nebe, pohoda, 

smích a parta prima lidí naladěná a natěšená na společný projekt. 

Kromě plánování samotné cesty a organizačních věcí si s Peterem- 

-Čaroslavem uţíváme kolektivních her. Při nich, ale i mimo ně  

se poznáváme a kaţdý poodhalujeme něco ze své osobnosti  

a schopností, kterými můţeme na být na cestě prospěšní. 

 

 

Nechybí ani trocha sportování, zábavné honění se po louce, nebo 

přeskoky přes lano na X způsobů, při těch je blbnutí a chechtání asi 

nejvíc. Moc příjemná je i procházka na romantickou louku u řeky 

(oblíbené místo Michala a Moniky, o které se s námi podělili), kde  

si uţíváme chladivé koupele a lenošení v trávě. Při cestě zpět někteří 

odbočují na rybí farmu v lese, nachytat si pstruhy a při večerním  

ohni si je opékají. Vegetariáni se však smějí (samozřejmě láskyplně)  
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pod vousy – akce „grilovaní pstruzi“ se totiţ díky vehementnímu 

obracení rybek na roţni mění v akci „rybí ragú“. Ale rybomilci  

si i tak pochutnávají, a to je hlavní.  

Náš organizační „MM tým“ si spokojeně mne ruce, zdá se, ţe parta  

Rodové cesty 2011 se váţně povedla. Co člověk, to zajímavá Osobnost. 

Michal to komentuje slovy: Víkend byl naprosto jedinečný a myslím,  

ţe jednoznačně ukázal celou skupinu v tom nejlepším světle!  

(RAJNOCHOVICE) Kouzelný víkend. Počasí i parta na jedničku! 

 
Skáčeme přes lano... Kdo výš? Vynalézavěji? (…Kdo vůbec?) 

Osvěţujeme se v řece a rybojedi si na farmě k večeři loví pstruhy.

Je neděle odpoledne. Loučíme se a těšíme se na shledání…  
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-i.--------------------- 
Jedééém… 

1. DEN: pátek, 1. 7. 2011

Sergej, Nikolaj a Nastěnka míří do Lysovic u Vyškova  

První společná noc v hliněném domě u Vlčkových  

 

Bylo nebylo… Na Rodovou cestu jsme si v Pardubicích půjčili  

dva chrabré mikrobusy a na důkaz přátelství je pojmenovali jmény 

ruských bohatýrů: Nikolaj a Sergej. Moţná by nebylo od věci  

jména rozvinout na Nikolaj Varilnikov, správce polní kuchyně,  

a Sergej Bagaţnikov, transportér stanů, spacáků a karimatek.  

Ţenský aspekt do naší mobilní jednotky vnáší auto Nastěnka, 

červená elegantní „beruška“, která nám umoţnila vzít s sebou  

ještě další 4 cestovatele nad původní plán. Zájem o cestu byl veliký.  

Naloţeni aţ po uši a natěšeni, odpoledne vyráţíme vstříc našemu 

velkému ruskému dobrodruţství. Nikolaj nabírá partu z Prahy,  

Sergej z Nového Jičína, Nastěnka z Ostravy a všichni míříme na místo 

našeho společného setkání: do Lysovic. Счастливого пути! 

 

(PRAHA) Kam s tím?? Nakládka Nikolaje – našeho mikrobusu 

kříţeného s polní kuchyní připomíná puzzle. Je jasné, ţe pokud 

předmět A nepoloţíme k předmětu B stranou C, dílo se nezdaří. 

Jen kuchyň zabírá celý zavazadlový prostor. A nacpat do Kolji  

ještě 9 lidí s bagáţí na 22 dní? Nemoţné! A přece jsme to zvládli. 
 

Lysovice jsou malebnou moravskou vískou u Vyškova (asi 20 km 

východně od Brna). Naším cílem je hliněné stavení Marka  

a Edity Vlčkových, kde máme domluvený náš první nocleh.  

 

V podvečer jsme na místě. Dům stojí přímo na návsi. Vidíme velmi 

citlivě zrekonstruované vesnické stavení s poctivou rákosovou 

střechou. Uţ na první pohled z něj dýchá poezie starých časů  

a ţivot prostého rolnického lidu. Není divu, ţe patří mezi státem 

chráněné památkové objekty. Srdečně se vítáme s jeho majiteli,  

a pak i se sebou vzájemně, vybalujeme polní kuchyň, věci na spaní  

a rozkoukáváme se. Přitom zjišťujeme, jak prozíravým počinem 

našich organizátorů bylo, ještě před cestou se párkrát setkat a hlavně 

proţít (nezapomenutelný) společný víkend v Rajnochovicích. 
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 Je totiţ moc fajn někam jet, vědět, ţe uţ tam všechny znám a těšit se 

na ně. Je to jako setkání s rodinou.  A ţe nás čekají záţitky téměř 

rodinné, kde si budeme hodně blízcí, je víc neţ zřejmé: před sebou 

máme přes 8000 kilometrů a 22 dní, kdy spolu budeme trávit dny  

i noci, a díky cestování v autech, které nám budou často i hotelem,  

doslova i tělo na tělo. 

 

Dnešní večer probíhá příjemně a poklidně, ladíme se na cestu… 

Někteří si povídají u ohně, jiní obdivují dům, další vylepují na auta 

samolepy s trasou naší expedice nebo se připojují k Zorce, která  

pod vrbou vylaďuje jeden ze svých permakulturních projektů.  

Po chutné společné večeři, kterou nám přivezla Janka Kempe z jejich 

indické restaurace, část naší party směřuje do spacáků rozhozených  

na půdě, v seníku nebo na prostorném zeleném dvoře, část si do noci 

povídá s Markem Vlčkem, majitelem domu. Kromě toho, ţe by nás asi 

rád opil říznou moravskou slivovicí, se dovídáme spoustu zajímavostí 

o tomto domě a skvostu lidové architektury. Aby ne, pochází uţ  

z 18. století. Zvláštní je na něm hlavně tzv. ţudro, hřibovitý vchodový 

otvor. Proto se mu také říká ţudrový dům. A je to prý opravdová 

architektonická libůstka. Ţudro dříve lidé uţívali, stejně jako síň 

domu, k posezení s rodinou a sousedy, při ručních pracích  

nebo při klevetění o dění ve vsi. Jeho horní část slouţila jako sklad. 

  

(LYSOVICE U VYŠKOVA) Naše první, zatím ještě moravské, 

přespání. Základnou je nám hliněný dům Vlčkových, skvost 

lidové architektury. Jeho zvláštností je „ţudro“ – hříbovitý 

vchod,a střecha z rákosových došků.(… Nemůţu si pomoct,  

ale vstupní část domu  mi připomíná: , s doškovými vlasy.)  

 

Také si povídáme o rekonstrukci domu, které Vlčkovi věnovali sedm 

dlouhých let. No, rozhodně je to vidět.Na hliněných obloučkových 

omítkách (tvarují se roztaţenými prsty ruky), stáji, sýpce, kamenné 

dlaţbě… ale hlavně asi na střeše, z níţ shodili pálené tašky a nahradili 

je rákosem, tím nejlepším, maďarským, přímo od Balatonu. Vlastně 

celá tahle debata je nejvíc o střeše. Dovídáme se, ţe rákosové došky 

dělali maďarští řemeslníci, kteří jsou na ně vyhlášenými specialisty,  

a ţe pod takovou střechou je radost ţít. Udrţuje stabilní teplotu 

(nahradí klimatizaci) a taky dlouho vydrţí. Z ryze ţenského pohledu 

musím dodat – je prostě krásná a působí pohádkově. Ať uţ oblostí, 

měkkými liniemi, přirozenou barvou nebo příjemnou strukturou.  
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U Vlčkových v č.p. 33 je pohoda. V příjemné atmosféře rolnického 

stavení z 18. století se ladíme na dlouhé putování… Červená 

krasavice Nastěnkaje uţ natěšená na cestu (na rozdíl od ţudra  

se usmívá , … zatím ještě netuší, co ji čeká).

 

Tento večer proběhl v klidné aţ meditační atmosféře nového začátku. 

Říká se, ţe novolunní je pro nové začátky tím nejpříznivějším časem. 

Tak tedy vzhůru k nim a příznivý vítr do plachet! 

Před námi je přes 8000 km cest a 22 dní (…vlastně uţ jen 21) 

společných záţitků. (Pár věcí jsme na trase nakonec pozměnili, 

ale tak uţ to při větších výpravách bývá, leccos je třeba řešit 

operativně. Kouzlo neočekávaného!) 
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_______________________________________________ 

DUMKAP* o jiskře, která přeskočila…  

A ještě zamyšleníčko, nebo spíš malé pousmáníčko, nad jednou 

krásně „tajnou“ událostí dnešního dne. Nikdo si nemohl nevšimnout, 

jak se k sobě mají Martin s Jankou Kempe. I kdyţ se zpočátku snaţili 

předstírat, ţe jakoby nic, všem nám to zakrátko bylo jasné! A tak 

kápli boţskou. Jiskra mezi nimi přeskočila prý uţ v Rajnochovicích, 

na našem červnovém seznamovacím víkendu. Tyhle dva se 

evidentně seznámili víc, neţ my všichni dohromady. Je to jejich 

příběh, vůbec ho tady nehodlám rozebírat, ani to, jak jsem na ně 

„náhodou“ před cestou narazila na Skalce 22 v koupelně (sorry, 

Jani, sorry, Martine, hi hi…) a divila se, co tam dělají, kdyţ jsou 

kaţdý z jiného konce republiky. Ohromná náhoda! Prý přijeli jen 

navštívit kamarády z osady ;-). Jak jsem řekla, rozebírat to nebudu.  

Ale kapku jsem prostě musela, kdyţ jsme teď jedna velká rodina.  

Na kaţdý pád, jejich energie je tak úţasně nakaţlivá, ţe lechtá  

na osrdí snad kaţdého z nás. A tak nějak tušíme, co pro Janinu  

a Martina znamená tahle Péťova super fotka. Moţná zachytila  

právě TEN okamţik. Jiskry jsou zkrátka potvůrky nevyzpytatelný, 

ať uţ přeskakují přes lano nebo od srdce k srdci. 

       
* Epilog, Doslov…? Na cestě za slovanskými kořeny jsem se rozhodla svým malým 

občasným zamyšlením říkat  DUMKY. Duma je rusky myšlenka, dumku jsem si tedy 

odvodila jako „malé zadumání“. I kdyţ ve slovníku to není ;-) Na druhé straně dumky 

skládal uţ Dvořák a jsou to také ukrajinské lidové písně. To slovo tedy existuje,  

je kaţdým coulem slovanské. A milé! 

--i.--------------------

2. DEN: sobota, 2. 7. 2011

Časně ranní odjezd z Lysovic na Slovensko  

Deštivá večeře v Sečovském bunkru 

Noční přejezd ukrajinských hranic 

 

Hola, hola, slunce volá, vstávejte a radost mějte! – ze Zorkou 

zapojujeme do akce zvonečky a píšťalky a (velmi) časně budíme 

všechny ospaly. Na téhle výpravě jsme totiţ vyfásly funkci Budilek.  

Po snídani naše čtyřkolé mazlíky opět pěchujeme k prasknutí bagáţí  
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a proviantem, a kolem osmé, jiţ rozdělení do tří cestovních posádek, 

vyráţíme z Lysovic. Kurz: východ, východ, východ  

S dobrou náladou, kterou mírně čeří jen vytrvalý déšť, přes Beskydy 

míříme k slovenským hranicím. Přechod v Makovském sedle 

projíţdíme někdy před polednem. Po malé nákupní a obědové  

pauze v Ţilině pokračujeme do Ruţomberoku, kde nabíráme  

Dašu a Čaroslava, dva zbývající členy výpravy. Jsme komplet! 

 

Pokračujeme dál a přitom se kocháme pohledem na Tatry, dnes 

ozvláštněné zádumčivým nebem, zpíváme si a povídáme. Zároveň 

testujeme kontakt s ostatními auty vysílačkou, coţ je skvělá záleţitost.  

A někdy i sranda: Kolja zdraví Nasťu. Nasťa slyší. Kolju zajímá,  

kdy bude večeře? Nasťa odpovídá – Koljo V Y D R Ţ, ještě ne.  

Pravda, déšť vaření poněkud komplikuje...  

 

(SLOVENSKO – TATRY) Projíţdíme kolem majestátných Tater, 

zleva Vysokých, zprava Nízkých, zpíváme si a loučíme se s naší 

krásnou „rodnou hroudou“. Nebe se kaboní a stále posílá déšť. 
 

Večeři, která byla původně plánovaná v přírodě ještě před přejezdem 

ukrajinských hranic, díky pohotové cestovní improvizaci Čaroslava 

připravujeme u jeho kamaráda Joţky v Sečovcích, kousek 

od Michalovců. Konkrétně pod zahradním bunkrem se spoustou 

prazvláštních zákoutí. Rozhlíţíme se po tomto kouzelně bizarním 

místě a jsme moc vděční, ţe jíme v suchu. Jídlo z restaurace  

od Janky, které nám zbylo ještě ze včerejška doplněné o další  

pokrmy od Milana nás zahřívá a příjemně ladí na noční cestu.  

 

(SLOVENSKO – SEČOVCE) Improvizovaná zastávka na jídlo  

v zahradním bunkru u Joţky, kamaráda Čaroslava. Blahořečíme 

za bufáč pod střechou a dobré jídlo, do kterého nám neprší.   
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Trochu zmrzlí, ale nasyceni a občerstveni se loučíme se Zdeňkou, 

manţelkou Joţky a jejich dětmi (Joţka je právě někde na cestách), 

děkujeme za azyl a vyráţíme dál.  

V nočních hodinách překračujeme ukrajinské hranice v Uţgorodu. 

Celní a pasové odbavení pověstně nepříjemnými ukrajinskými celníky 

nás zdrţelo „pouze“ 1,5 hodiny, coţ Martin, který přes tyto hranice 

jezdí často, komentuje jako velmi rychlé a elegantní odbavení.  

Noc trávíme v autech, na cestě Ukrajinou.  

---i.-------------------

3. DEN: neděle, 3. 7. 2011

První ukrajinská snídaně u kukuřičného pole  

Koupání a hygiena v „zakázaném“ jezeře  

Noc plná náklaďáků v polích za vesnicí Odai 

 

Přestalo pršet, přes skla nás lechtá ranní slunce, a tak, přestoţe  

jsme po noci v autě celí rozlámaní a zmuchlaní, zvedá se nám nálada. 

Hledáme nějaké hezké místo na snídani a protaţení. Jedno takové 

nacházíme u kukuřičného pole (vzhledem k tomu, ţe Ukrajina  

je zatím jen pole, pole a zase pole, není to nic těţkého). Milan tento 

„kuku-záţitek“ vtipně kulinářsky pozvedá kukuřičnou polentou  

s ovocem. Pochutnáváme si na ní a mlaskáme blahem, zatímco 

Honzík v poli radostně bubnuje a prozpěvuje Slunci, Čaroslav 

kolemjdoucí vtahuje do veselých koordinačních her typu „chyť nos  

a pak loket“ a řidiči dospávají náročnou noc. Slunce hřeje, jsme 

najedení, odpočatí a před námi dlouhá dobrodruţná cesta.  

Vyráţíme dál a říkáme si – ještě by to chtělo někde se  

pořádně umýt, a svět by byl dokonalý! 

 
(UKRAJINA – SMYKIVTSI) Náš první ukrajinský „kuku-bufet“ 

u pole s kukuřicí. Déšť vystřídalo slunce, a my si vychutnáváme 

kuku-polentu s ovocem a uţíváme příjemný ranní kuku-relax  
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Relaxují hlavně řidiči...Renda to zalomil na cestě, Péťa přímo  

v kukuřici. „Ukrajinci našli rodnou hroudu!“ – komentuje kdosi. 

 
Jiní kluci si hrají, bude hezky! Honzík bubnuje, Čaroslav čaruje.  

Někdy se přání plní mávnutím proutku. A my, co jsme četli Anastasii 

(coţ je většina z nás), dobře víme, jak fungují Obrazy, do kterých  

se člověk skutečně emocionálně poloţí. Protoţe – jak jsme si přáli,  

tak se stalo. Kolem poledne poblíţ vesnice Holovchytsi 

objevujeme hezké přírodní jezírko. Naše nadšení je obrovské!  

– Stejně jako zklamání, kdyţ na velké červené ceduli u břehu  

čteme, ţe je tu KOUPÁNÍ A LOVENÍ RYB ZAKÁZÁNO.  

Uţ to chceme vzdát, kdyţ tu se odkudsi vynořují dva Ukrajinci,  

ţe prý to tady spravují a nabízejí nám, ţe za 10 hřiven na osobu  

(cca 25 Kč) se v jezeře můţeme vykoupat. Hmm…V této chvíli velmi 

oceňujeme speciální Martinův fond, vytvořený pro tyto a podobné 

situace. Ze svých cest na Ukrajinu uţ dobře ví, jak to tu chodí. 

„Správcům“ platí, co chtějí a my si koupel s vděčností a náleţitě 

uţíváme. Voda  je báječná, čistá a osvěţující. Janka s Honzíkem  

ji testují dokonce skokem z (velmi) vysokého můstku. My méně lační 

adrenalinu ze sebe v příjemně teplé jezerní vodě smýváme prach 

ukrajinských cest tak nějak klasicky. Lada dává do oběhu černé léčivé 

mýdlo, které je prý zaručeně přírodní a tedy neublíţí zdejším rybkám. 

Koluje z ruky do ruky, od těla k tělu a kolektivně myje a léčí naši 

pokoţku. Nutno dodat, ţe tahle malá hygienická show, byla mnohem 

příjemnější, neţ ta, kterou absolvovali naši hoši. Jejich průzkum 

zdejších tzv. tureckých záchodů byl završen potvrzením zvěstí  

– skutečně jde o hluboké ďuzny v zemi, které by klidně snesly 

výstrahu „Jen pro odváţné“.  

 

(UKRAJINA – HOLOVCHYTSI) Přáli jsme si jezero. Máme jezero! 
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Vstup k jezeru sice bedlivě střeţí cedule KOUPÁNÍ A LOVENÍ RYB 

ZAKÁZÁNO, ale odněkud z neznáma se vynořují „správci jezera“ 

a za poplatek nás nechají vykoupat. Inu, Ukrajina…  

Se západem přijíţdíme… jak jinak, opět k ukrajinským polím. Tahle 

pole se rozprostírají od vesnice Odai snad aţ k samému 

obzoru. Protíná je polní cesta, po které nás v protisměru míjejí 

různé zemědělské stroje a náklaďáky. V noci jistě jezdit nebudu, 

říkáme si a nedaleko od cesty rozbalujeme náš tábor a polní kuchyň. 

Po teplém rizotu zalézáme do stanů, bivaků a mikrobusů, ještě 

kontrolujeme hvězdy na obloze (tady uprostřed polí opravdu  

září jak diamanty) a usínáme. Náklaďáky skutečně ztichly… 

Rozbalujeme tábor v polích za vesnicí Odai. Po večeři stavíme 

stany, rozbalujeme bivaky. A Petr s foťákem proţívá své sci-fi 

chvilky při tvoření obrazů kreslených světlem našich čelovek.  
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----i.------------------

4. DEN: pondělí, 4. 7. 2011  

Celodenní putování do Krymských hor 

Podvečerní příjezd do centra Valerie Sinelnikova 

Přivítání a noční koupel v posvátném „ţabím jezírku“ 

 

Náklaďáky ztichly, pravda, ale ne nadlouho. Někdy hluboko v noci 

nebo k ránu zase začaly jezdit. Na chvíli jsem procitla, protoţe se mi 

zdálo, ţe na mě něco svítí. Ale kdyţ jsem viděla, ţe světla uhýbají, 

spala jsem dál. Hluk mi nevadí, mám tvrdé spaní. Aţ teď ráno  

s hrůzou zjišťuji, ţe jsem se včera uţ ve tmě se spacákem uhnízdila  

asi 2 metry od cesty, po které si to jak na promenádě štrádovaly 

náklaďáky. Na čele mi vyráţí studený pot… Ale beru si z toho  

jasné poučení: dej bacha, kam uléháš. Péťa by dnes klidně mohla 

přihodit další poučku: neţ ulehneš, vyjmi ţvýkačku z úst.  

Včera na ni totiţ nějak zapomněla, a teď ji chudák dobývá z vlasů. 

Ruce nestačí, situaci řeší nůţky.  

Ale jinak je tohle časné ráno moc pěkné. Nad poli vychází Otec 

Slunce, Matka Zem se raduje a my s ní, protoţe dnes nás čeká  

hodně zajímavý úsek cesty. Pro asi osmihodinový skluz jsme  

po dohodě vypustili osadu Jiţní Sokolniky a míříme přímo  

na Krym – do centra Valerie Vladimíroviče Sinelnikova, věhlasného 

ukrajinského psychoterapeuta, spisovatele a „učitele Ţivota“.  

 

(UKRAJINA – ODAI) Ahoj, Slunce! – mazlí se Michal s prvními 

vycházejícími paprsky. Je to ráno vskutku časné (cca 5.00),  

ale krásné. Program začíná nabírat obrátky… Dnes nás čeká 

dlouhá cesta, první setkání s mořem v Oděse a večer – Krym!  

 

Po snídani nasedáme do aut, před námi je dlouhá cesta. V Koljovi  

si ji krátíme rychlokurzem ruštiny a na CD. Nadšeně unisono 

opakujeme slovíčka a výrazy a necháváme se strhnout příběhem  

Iry a Míšy s překvapivou pointou. Dokonalá „škola hrou“ v mobilní 

verzi.  Před Oděsou zastavujeme na hygienickou zastávku  

na benzince a uţíváme si spontánní čtvrthodinku jógy, Renda  

s Milanem se fotí u obřího Harleye (no jo, kluci…) a holky zase  

zdobí interiér Kolji kytičkama (no, jo estétky…).  
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(UKRAJINA – BURDIVKA) Na pumpě nedaleko Oděsy  

si dopřáváme spontánní čtvrthodinku dětských radostí. 

V Oděse se poprvé zdravíme s Černým mořem a časně odpoledne 

přijíţdíme na poloostrov Krym. Před Simferopolem, hlavním městem 

této autonomní republiky, zaţíváme malou úsměvnou příhodu. Po 

dlouhém stání před ţelezničním přejezdem z domečku u trati vybíhá 

„paní regulovčička“ ve svítivě oranţové vestě a minisukni, a začíná  

dle svého uváţení pouštět auta přes přejezd. Tu z jedné strany,  

tu z druhé. Je docela zvláštní sledovat, jak to, co u nás dávno řídí 

semafory, zde zastává jeden celý člověk. Člověk v minisukni.  

 

Po průjezdu rušného Sinferopolu míříme k moři. Obdivujeme krásy 

Krymského poloostrova a zvláště pak půvabné výhledy na moře  

a Krymské hory, které se před námi otevírají. Míříme na jih  

k Černému moři, do města Alušta, odkud se posouváme východně 

podél pobřeţí do městečka Pryvitne.  Tam odbočujeme na sever  

a noříme se do nitra hor. Máme pocit, ţe po klikatých horských 

silničkách s úchvatnými pohledy na hluboká údolí a vysoké kopce,  

uţ nemůţe přijít více vzrušující úsek cesty.  

Ale opak je pravdou. Kolja, Sergej a Nasťa po prašných horských 

cestách, které snad po kaţdém kilometru protíná brod, si hrdinně razí 

cestu k cíli. I kdyţ, chudáci, podvozky šoupají téměř po zemi. Stále 

ještě trochu bloudíme a tápeme, ale uţ cítíme, ţe musíme být blízko… 

 

(UKRAJINA – PRYVITNE) Kousek za městečkem Pryvitne 

odbočujeme do nitra Krymských hor. Cesty jsou tu těţko sjízdné, 

plné kamení a brodů. Někteří z nás ulehčují autům a jdou pěšky.  

Ale uţ kdesi blízko před námi tušíme cíl…  
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Všem se nám ulevuje, kdyţ mezi majestátnými kopci Krymských  

hor připomínajícími pyramidy, se v malebném údolí řeky Uskut, 

jako z pohádky najednou vynořuje centrum Valerie Sinelnikova.  

Na ceduli u příjezdové cesty stojí nápis: CВЕТОЧ; je to zkratka, 

která v češtině znamená Světlo (záře, jas) očí. Příznačný název pro 

„školu zdraví a radosti“, jak centrum nazývá sám Valerij Sinelnikov.  

Na tomto odlehlém místě uprostřed hor, plném vůní bylin a zvuků 

divoké krymské přírody se usadil, protoţe studium a meditace  

zde prý dosahují hloubky, která znovuoţivuje všechny úţasné 

vlastnosti a schopnosti člověka dané mu Stvořitelem. Sám tu ţije, 

právě z těchto důvodů. Vnímáme tu nádheru kolem a chápeme…  

Naše zraky se právě soustředí na vinice, které se rozprostírají široko 

daleko kolem centra… Zvláštní, tolik vína? Ale víno, jak nám bylo 

řečeno později, zde nepijí. Z hroznů lisují čerstvou šťávu, která  

má výtečné účinky na organizmus a funguje prý doslova jako 

„multivitaminová bomba“ a také skvěle podporuje detoxikaci.  

Sláva! Našli jsme to! Centrum Valerie Sinelnikova elegantně 

zaklíněné do vysokých hor daleko od civilizace a obklopené 

vinicemi, uţ z dálky vypadá exkluzivně. Po dlouhém tápání 

prašnými cestami působí jako líbezná fata morgána. 

 

 
I kdyţ vše zde voní novotou a venkovní relaxační zóna ještě čeká  

na ozelenění, uţ teď je to překrásné místo. Dýchá z něj klid, 

pohoda a harmonie. Říkáme si, ţe by asi bylo zajímavé, pobýt  

tu déle, třeba přímo jako účastník Sinelnikových seminářů.

. 
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Hostitelé nás vítají v centrálním altánku bylinkovým čajem  

a ubytovávají nás v jednom z těch krásných dřevěných domů  

(se sprchami a splachovacími záchody! – a to na Ukrajině, zvláště  

v těchto končinách, působí jako nevýslovný luxus!). Po důkladné 

hygieně, na kterou jsme se moc těšili, se scházíme v jídelně,  

kde je pro nás připraveno pohoštění. Popíjíme čaj, zakusujeme  

k němu chalvu a sušené ovoce, sýr a olivy a povídáme si.  

Dojmů z tohoto působivého místa máme nespočet… 

Po občerstvení se do vedlejšího domu jdeme osobně pozdravit  

s Valerijem Sinelnikovem, kterému právě skončila přednáška.  

Uţ na první pohled je to velmi sympatický charizmatický muţ. 

Přestoţe s ním mluvíme zatím jen krátce, jasně vnímáme klid, 

nadhled a harmonii, která z něj vyzařuje. Přesně jako z celého tohoto 

místa. Domlouváme si společné setkání na zítřejší ráno, aţ budeme 

všichni vyspalí a odpočatí. A uţ teď se těšíme! 

Někteří ještě vyuţíváme teplé letní noci a jdeme se vykoupat  

do jezírka za centrem. Místní říkají, ţe je léčivé a napájené vodou  

s posvátného zdroje. To je tedy výzva, těţko odolat… Plavky neřešíme, 

a naplno si vychutnáváme příjemné noční osvěţení, měsíc, hvězdy, 

terapeutické šplouchání vody i skřehotání ţab. Po takové „přírodní 

ukolébavce“ člověk spí doslova jako mimino!   

 
Bylinkový čaj, sušené ovoce, chalva, olivy, sýr… Občerstvení  

po celodenním putování s radostí vítáme. Stejně jako moţnost 

osprchovat se v teplé vodě v krásných a čistých koupelnách. 

 
Dřevo, kam se podíváš! Celé budovy, schodiště, haly, zvenčí  

i zevnitř. Příjemné místo nám ve svém dřevěném světě Valerij 

Sinelnikov poskytl i na nocleh. Futuristické obloukové okno  

lehce nahrává pocitu, ţe cestujeme na palubě kosmické lodi.  
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-----i.-----------------

5. DEN: úterý, 5. 7. 2011 

Horská rozcvička, otuţování v říčce a pozdrav Slunci  

Dopolední setkání s Valeriem Sinelnikovem MP3 

První koupání v Černém moři (…a Jardovy narozeniny!) 

Noční trajekt a přejezd ruských hranic v Kerči 

Východ slunce v Krymských horách je velké působivé divadlo. Časně  

ráno vyráţí někteří z nás do hor, kde ten zázrak sledujeme z výšky. Aţ 

se tají dech, kdyţ si první sluneční paprsky razí cestu mezi horskými 

štíty a ve chvíli zlatým světlem zaplaví údolí i s celým „dřevěným 

Sinelnikovým světem“. Člověk piditvor, jen stojí a bez dechu zírá…  

Většina z nás jde pozdravit krásné ráno do hor společnou 

rozcvičkou s účastníky Sinelnikových kurzů. Ne ne, nejde  

o ţádnou dynamickou čtvrthodinku ve stylu Voskovce a Wericha… 

zhluboka dýýý-chat, zhluboka dýýý-chat, vypnout prsa, břicho 

zastrčit! Tahle vysokohorská rozcvička trvá přes hodinu a spočívá 

v jednoduchých a poměrně nenáročných pohybech. O to více se 

pracuje s energiemi. Je skvělé vnímat, jak nás prostupují síly zevnitř, 

a zároveň se kochat nádherným výhledem na okolní hory a centrum  

zahnízděné v údolí pod námi. Po takovém probuzení je radost jít si 

ještě zaplavat do jezírka nebo si dát koupel v horské říčce. Uţíváme si 

všechny ty moţnosti ve skvělé náladě. U říčky se koupe stejně dobře 

naladěný Valerij Sinelnikov. Říká, ţe takto začíná kaţdý svůj den.  

A nejspíš proto vypadá tak skvěle. Jak vidět, přirozený ţivot  

v horách a pozitivní myšlení dělají zázraky!  

Energetická rozcvička v horách, ranní koupání v jezírku a říčce 

– to vše jsme si dnes dopřáli společně s ostatními obyvateli 

centra. Potkali jsme i Valerije Sinelnikova, který si tyto ranní 

optimistické doušky dopřává denně. Kaţdé svítání proţívá  

v přírodě, myje se a otuţuje v říčce a zdraví vycházející slunce. 
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Z místa rozcvičky jsme měli centrum jako na dlani.Uprostřed 

prostranství jsou dokonce vidět i Nastěnka, Sergej a Nikolaj! 

 

V jídelně centra snídáme chutnou kaši ovocem a bylinkový čaj, potom 

si balíme věci a poklízíme v autech. Uţ se těšíme, za pár chvil máme 

jít na domluvené SETKÁNÍ S VALERIJEM SINELNIKOVEM. 

VALERIJ VLADIMÍROVIČ SINELNIKOV  

se narodil 21. 11. 1966 (…zase ty jedničky, 

dvojky…) na Dálném východě v tajze,  

na řece Ussuri. Jeho otec byl důstojník u sloţek 

strategických raketových sil, matka učitelka. 

Valerij je známým psychoterapeutem  

a homeopatem. Vytvořil velmi jednoduché  

a efektivní metody „tréninku mysli“, které se  

s úspěchem pouţívají po celém světě. Jiţ za 

studia na lékařské fakultě snil o tom, ţe bude neobyčejným lékařem. 

Proto ihned po ukončení Krymské univerzity odjel do ruského 

Vladimiru, kde zahájil soukromou lékařskou praxi.  

Věnoval se homeopatii, zkoumal hypnózu a nořil se do tajemství 

podvědomí. Objevy a pochopení přicházely rychle za sebou.  

V tomto období se setkal také s obdivuhodným starcem, potomkem 

staroslovanských Volchvů a Berendějů, který velmi ovlivnil jeho 

pohled na ţivot. Valerij Sinelnikov napsal mnoho zajímavých knih, 

do češtiny byly přeloţeny například Dohoda s nemocí, Síla záměru, 

Skutečné bohatství, Formule ţivota, nebo Tajemná síla slova. 

Sedíme v prosluněné učebně kolem Valerije Vladimíroviče  

a soustředíme se na jeho slova. Jsou inspirativní, a někde hluboko 

uvnitř zároveň příjemně provokativní. Mluví o své první knize, která 

byla o nemocech a jejich ovlivňování. Je přesvědčen, ţe všechny 

nemoci si člověk způsobuje sám svým myšlením a postoji. 

Poukazuje například na různé potíţe se zuby, které vypovídají  

o problematických vztazích s předky nebo o neschopnosti stát si  

za svým, „zakousnout se“ do věci. Jako příklad zmiňuje také 

problémy s ušima, které signalizují – „nechci nic slyšet“, nebo  

neschopnost ţen otěhotnět, kde podle něj můţe být jednou  

z příčin, ţe určitá část duše na podvědomé úrovni dítě odmítá.  

Zdůrazňuje, ţe pokud svou nemoc člověk začne řešit  

u skutečných příčin, vţdy se uzdraví a dodává – aţ toto  

pochopí i všichni lékaři, bude to velký zlom.  

Představuje nám svoji vizi společnosti zaloţené na nových 

hodnotách. Hovoří o principu peněz, o falešném a skutečném egu,  

o své touze vnést harmonii do všech sfér ţivota. Konkrétně pak 

vyzdvihuje potřebu ţít v nenásilí a prezentovat ji i tím, ţe se vzdáme 

masité stravy a budeme vegetariány (on sám je vegetariánem jiţ řadu  
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let) nebo ještě lépe vitariány, kteří ţijí jen ze syrových rostlinných 

surovin. Říká také, ţe je důleţité ctít zákon času, tedy ráno vstávat  

za svítání a jít pozdravit Slunce, a večer zase chodit brzo spát.      

 

Velmi zajímavá je naše debata o telegonii, jevu, který popisuje 

i Vladimír Megre v knize Obřady lásky (2. část 8. dílu série knih  

o Anastasii). V principu jde o to, ţe kaţdý si v sobě neseme  

genetický otisk prvního sexuálního partnera, a ten se pak 

projevuje na dětech zplozených s kterýmkoli dalším partnerem.  

A týká se to nejen vnějšího vzhledu partnera, ale také jeho nemocí, 

tělesného a duševního zdraví. Telegonii dokladuje i známý pokus,  

při kterém nejprve zkříţili čistokrevnou klisnu se zebrou, kde, jak 

očekávali, k oplodnění nedošlo. Kdyţ poté stejnou klisnu nechali 

oplodnit plnokrevným hřebcem, jejich hříbata se narodila s pruhy  

po stranách. Valerij Vladimírovič říká, ţe tento jev existuje i u lidí. 

Naše fyzická těla jsou jen 5 % toho, co jsme, vše podstatné , tedy 

zbylých 95 %, se nachází v jemnohmotných (neviditelných) tělech. 

Během prvního pohlavního kontaktu ţeny dochází u kompletní 

energetické výměně „otisku“ partnera. Tedy dítě narozené i o mnoho 

let později je pouze z 5 % potomkem biologického otce  

(má jeho fyzické tělo a geny), z 95 % je potomkem prvního 

partnera. Tento jen byl známý uţ v dávné minulosti, coţ mimo jiné 

dokladuje i moudré „právo první noci“, kdy kaţdý věděl, jak je 

důleţité, aby dívka, která vstupuje do manţelství byla pannou.  

Dnes se však na mnohé z moudrostí předků pozapomnělo.  

Zajímá nás, zda pokud ţena před manţelstvím má více partnerů,  

coţ je dnes celkem běţné, zda se do ní „vtiskávají“ také jejich genomy. 

Valerij Vladimírovič říká, ţe ano, ţe se pak vzájemně překrývají,  

ale první zůstává vţdy nejsilnější. Nicméně jeho dobrá zpráva je, ţe: 

vloţený genetický obraz předchozích partnerů lze „přepsat“ 

opravdovou Láskou. Zní to jako pohádka. Ale moţná právě  

v pohádkách je mnohem více pravdy, neţ si kdy dokáţeme připustit.  

 

 

Příjemný, skromný, tajemstvím opředený muţ s rentgenovýma 

modrýma očima… Valerij Sinilnikov je vskutku zajímavá 

osobnost. Je moc zajímavé, povídat si s ním nejen přes kníţky,  

ale „in natura“. O světě, zdraví, nemocech, a hlavně – o Lásce. 

 

Právě pohled Valerie Sinelnikova na Lásku nás zaujal asi ze 

všeho nejvíc. Skutečná Láska s velkým „L“ je podle něj aţ na vrcholu 

devítistupňové cesty, kterou musí pár projít. Tuto část přednášky 
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později skvěle popisuje na webu „Silných stránek“ Michal Martoch: 

Co mě Rodová cesta dala tak zásadního,  

ţe to stojí za to poslat dál? 

 Jednu z hlavních myšlenek, kterou jsme zachytili na jednom ze seminářů  

a tak nějak ji uţ řadu let vnitřně cítím, jen jsem ji nedokázal pojmenovat, 

bych nazval jako 9 STUPŇŮ K LÁSCE. 

 

Jedná se o hluboké původní staroslovanské myšlenky, které dokáţou 

vysvětlit současné problémy ve vztazích v naší (resp. západní) společnosti. 

Kdyţ se podíváme na rozvodovost, tak ta se pohybuje někde na hranici  

50 % a je doslova tragická. Z těch co nakonec zůstanou spolu, ţije více 

neţ 50 % v nenaplněném vztahu. Navíc samotnému svazku předchází 

celá řada rozchodů s jinými partnery. Kdyţ bych si tak tipl, tak je to něco 

mezi 2–10 partnery, neţ jedinec uzavře manţelství nebo dosáhne 

dlouhodobého vztahu. K tomu se dnes celá řada lidí „pro jistotu” 

 ani nechce vázat a raději se přikloní k „hnutí” tzv. singles. 

 

Moţným řešením, jak tomu čelit, je pochopit těchto 9 stupňů k Lásce, 

uvědomit si, kde se obvykle nacházím a začít s tím něco dělat. Těchto  

9 stupňů lze rozdělit na 2 základní úrovně.  

 

První úroveň 1.–4. stupně obsahuje právě to, co naše (západní) 

společnost zaměňuje za lásku. Konzum (nejlépe toho druhého), obrazy 

střídání partnerů jako dnešních symbolů úspěchu (herci, sportovci, zpěváci, 

politici apod.) a přemíra romantických filmů nám ukazuje nádhernou 

zamilovanost plnou něţnosti, romantiky a také sexu, která ale skončí  

ještě dříve, neţ začala.  

Na druhou úroveň 5.–9. stupně se dostanou, ke škodě nás všech, 

doslova jen ti nejodváţnější a nejotrlejší. Jen ti, kteří pochopí, ţe stejně jako 

stabilní a úspěšnou firmu nelze vytvořit za rok, tak ani vztahy (partnerské  

i jiné), není moţné instantně zamíchat, protřepat a servírovat. Chce to 

oboustranné pochopení, schopnost vnímat potřeby toho druhého, umění 

hledat kompromisy a především snahu neustále vztah zlepšovat, hezky 

krůček po krůčku. V této oblasti mají výhodu především ty kultury,  

kde se berou tzv. z rozumu. Ti v podstatě ihned začínají na 5. stupni  

a vydrţí tam celý ţivot nebo pokud mají odvahu jít více do sebe se mohou 

posunout aţ k Lásce s velkým L. Jen bych rád podotkl, ţe kaţdý z vyšších 

stupňů je nutné neustále rozvíjet a „hlídat”, ţe jsme se mu nevzdálili.  

Je to nikdy nekončící cesta. Stejně tak se nedá jen tak přeskakovat, 

 ale pro dosaţení vyššího stupně je nutné splnit ten niţší. 

DEVĚT STUPŇŮ K LÁSCE 
1. HLAD – náš (západní) pojem 

lásky – zamilovanosti. Je to ten 

pocit silné touhy – chtíčem po 

druhém – snahou „uspokojovat se 

druhým", který končí vášnivými 

polibky a milováním. Trvá  

od několika hodin po několik měsíců. 

Čím více času s druhým trávíme,  

tím rychleji to přechází do fáze 

Nasycení. 

2. NASYCENÍ – zamilovanost opadá a přichází střízlivění. Oba si začínají 

uvědomovat dosud neviděné nedostatky. 

3. PŘESYCENÍ – minimálně jeden z páru řeší, co dále. Vţdyť ten 

druhý/druhá je úplně jiný/á, neţ byl/a na začátku. Má své slabé stránky, 

které se nám nelíbí. Přemýšlíme je/není to ten pravý? Řada vztahů v této 

fázi ustrne. Jednoduše mají strach, ţe si uţ nikoho nenajdou, ţe jsou moc 

staří, ţe přece ty peníze toho druhého nemohou opustit apod. Tato fáze 

můţe trvat aţ několik let. 

4. ODVRÁCENÍ – přichází krize, která většinou končí rozchodem 

/rozvodem. Jen málokterý pár je ochoten tohoto rozchodu vyuţít  

k přemýšlení, co mohli oba udělat jinak a jak posunout vztah  

na vyšší úroveň.  
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5. SMÍŘENÍ A TRPĚLIVOST 

 – teprve zde začíná skutečný 

ţivot. Nastává uvědomění, ţe  

s tím druhým společně chtějí najít 

cestu, jak spolu ţít a nemá smysl 

 to zkoušet v dalším vztahu znovu  

a znovu, kdyţ výsledek bude 

podobný. Oba se naučí tolerovat 

chyby druhého natolik, aby nevedly 

k rozchodu (coţ neznamená, ţe jsou 

ve vztahu skutečně šťastní). Ať uţ  

je to z vnitřního uvědomění, z povahy nutnosti nebo ţivotních okolností.  

Zde bohuţel končí většina vztahů, které se nakonec nerozpadly. 

6. OSUD - oba ví a cítí, ţe jsou si „souzeni” a ţe se mohou jeden od druhého 

mnohému naučit. Pro dosaţení tohoto stupně je podmínkou vzdát se všech  

"zadních vrátek" – musí se do toho jít naplno a opravdově. Vzájemně  

se snaţí jeden druhého učinit šťastným. Mají společné ţivotní cíle i hodnoty. 

Neţijí pouze pro sebe, ale také pro blízké a celou společnost. 

7. ÚCTA – Postupným úsilím se oba společně sladili natolik, ţe se mají 

navzájem ve velké úctě a to za všech okolností a ve všech situacích.  

Nikdy ani jeden nedává tomu druhému najevou svou dominanci nebo 

nadřazenost. Vzájemně jsou si rovni. 

8. NEJLEPŠÍ PŘÁTELSTVÍ – jeden pro druhého jsou nejlepšími přáteli  

a nemají před sebou ţádná tajemství. Oba jsou si vědomi, ţe opravdový 

přítel nikdy neopustí toho druhého, ať přijdou jakékoliv ţivotní situace  

a chovají se podle toho. 

9. LÁSKA – skutečné splynutí duší a Láska. Oba jsou plnohodnotné 

duchovní poloviny jako Jin a Jang. 

 

Z vlastní zkušenosti z našeho 13letého vztahu/7letého manţelství 

vidím, ţe jsme si s Monikou vyšlapali cestičku pěkně od začátku. V prvních 

letech našeho vztahu jsme si prošli několika většími či menších krizemi. 

Kaţdá z nich nás ale posunula zase o kus dále na naší společné cestě  

za opravdovou Láskou.” 

Myslím, ţe Michal to vystihl naprosto skvěle! 

 
Skoro neudrţíme slzy, kdyţ to tihle dva Slované, chlapi z hor  

– jeden z krymských, druhý ze slovenských, rozbalí. Čaroslav 

daroval našemu hostiteli společný dárek Rodové cesty – ručně 

vyrobenou koncovku a k ní první malou lekci hry. A protoţe  

na koncovku se hraje srdcem, jde jim to dobře i bez tréninku!    



27 
 
Kolem poledne se ještě plni hlubokých dojmů loučíme s milým 

Valerijem i jeho centrem. Máme toho hodně k přemýšlení… 

Osvěţeni duchovní potravou touţíme udělat něco příjemného  

i pro naše těla, a tak hned za městem Pryvitne sjíţdíme k moři.  

U pláţe na slunci rozprostíráme vlhké stany a spacáky a po skvělém 

veganském obědě od Milana se nadšeně cachtáme v Černém moři 

plném malých (neškodných) medúz a uţíváme si krásného dne.  

 

 
(UKRAJINA– PRYVITNE) Náš přímořský „cikánský tábor“  

– sušíme stany a spacáky, rácháme se v moři, sbíráme kamínky, 

zdobíme se jimi, ochutnáváme místní speciality…

Moře je sice plné malých medúz, ale jsou úplně neškodné.  

Naše první koupání v Černém moři je báječné a osvěţující.  

Uţ od včerejška šla šuškanda, ţe Jarda má dnes narozeniny!  

Je tedy ideální čas na oslavu, napadá nás. A tak Jardu 

překvapujeme… Srdečně mu blahopřejeme, chlapci ho objímají, 

děvčata líbají a všichni dohromady ho pak nosíme na rukou.  

Jarda je Boţský, blaţeně se usmívá a uţívá si svůj den „na plný 

koule“. Narozeniny má člověk přece jen jednou do roka!  

 

S doznívajícím dojetím nad krásnou oslavou vyráţíme dál. 

Východním směrem míříme do ukrajinského přístavního města Kerč, 

kde jsou hranice s Ruskem. Naším cílem je trajekt, který nás  

z Krymu převeze na jih Ruska, do Krasnodarského kraje. 
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Dnes je Den Boţského Jardy – má narozeniny! Zaslouţí si nosit 

na rukou, hodně hodně velkých pus a srdečných gratulací!  

Naši pozornost si uţívá, blaţeně se usmívá a je přešťasten...  

Přijíţdíme do Kerče. Se zapadajícím sluncem se řadíme do dlouhé 

fronty za ostatní auta. Následuje mnohahodinový celní maraton  

– nekonečné čekání na trajekt a celní odbavení, vyjednávání, úplatky, 

tiskopisy, papírování, posouvání se od okénka od okénku, kamenné 

obličeje úředníků… Všude ve vzduchu se vznáší nedefinovatelná síla 

moci a strachu. Je noc a my stále trčíme na celnici.  

 

 
(UKRAJINA – KERČ) Čekání na trajekt je nekonečné, chystáme 

se tedy povečeřet a vybalujeme na plac náš bufáč. Kolem však 

začnou brousit celníci – prý, co to děláme, a ţe tohle nelze!!!  

Se slovy – my jen něco hledáme   – tedy vše zase nakládáme.  

_______________________________________________ 

DUMKAP o Jardových narozeninách  
Tak tohle nemá chybu! Při vyplňování celních tiskopisů v Kerči 

 si Daša náhodou všimla, ţe Jarda do kolonky s datem narození 

vypisuje nějaké divné datum. Máš to blbě, vţdyť narozeniny máš 

dneska!– šťouchá do něj. On na to, ţe to má správně. Ale vţdyť ses 

narodil  d n e s k a, v červenci!? – oponuje Daša. No, nenarodil  

– na to rozpačitě Jarda. Vţdyť jsme odpoledne slavili tvoje 

narozeniny!? – nedá se odbýt Daša. No jo, slavili, ale kdyţ vy  

jste byli všichni tak milí a já tak překvapen… odpovídá se svým 

typickým bezelstným výrazem ve tváři Jarda.  

                          

Nikdo z nás neví, kde se kachna o Jardových narozkách vzala,  

ale jisté je, ţe tahle příhoda se jako zářivý bod zapsala do dějin  

naší výpravy a řádně nám zaměstnala bránice. A silné záchvaty  

smíchu aktivovala ještě při kaţdé další vzpomínce na Jardovy 

narozeniny. Této noci jsme se rozhodli, ţe aţ budeme mít chuť, 

oslavíme si narozeniny i my ostatní.  
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------i.----------------

6. DEN: středa, 6. 7. 2011 

Časně ranní příjezd do hostelu v Balšom Útryši  

Dopolední dospávání, relax a koupání v Černém moři 

První společný oběd v kruhu za stolem (a za mříţemi) 

Odpoledne v přímořském letovisku Gelendţik 

Koupání v moři u Krinice a Daši narozeniny  

Večerní příjezd a ubytování v ZOOkempu v Pšadě  

 

Shohem Ukrajino, vítej Rusko! – voláme kolem 2.30 ráno,  

kdy  k o n e č n ě  máváme celnici. Na víc uţ nám nezbývá energie,  

jen v autech pospáváme a doháníme probdělou noc.  

 

Někdy po čtvrté ranní, s několikahodinovým zpoţděním, přijíţdíme 

do hostelu v Balšom Útryši na pobřeţí Černého moře,  

kde máme domluvený nocleh. Nevypadá to na ţádný luxus, sprchy  

a záchody venku, strohé pokoje, jedna univerzální místnost na vaření, 

praní a umývání v budově, ale hlavní je, ţe kaţdý máme velkou čistou 

postel jen a jen pro sebe. Nuţe tedy: svítá, pojďme spát!  

 

Několik nás ještě před obědem vyráţí na koupačku k moři. Přitom 

zjišťujeme, ţe jsme na poměrně rušném místě. Kolem plno hotelů, 

aut, na pláţích stánky, atrakce a všude hlava na hlavě. Ale koupání  

v moři a nahřívání se na sluníčku je i tak fajn.  

 

Kolem poledne se scházíme – poprvé společně v kruhu  

(uţ pár dní jsme si ho hodně přáli a cítili jeho důleţitost)  

a s poděkováním Chvála za dary… zasedáme k obědovému stolu 

hojnosti, který pro nás s láskou nachystal Milan za vydatné pomoci 

Janiny, Marka a Michala. Skvělý je oběd i atmosféra těchto chvil.  

Je osvobozující na chvíli jen tak společně mlčet a s ptáky a cvrčky 

sdílet krásu bytí…  

(RUSKO – BALŠOJ ÚTRYŠ) Hostel poblíţ Černého moře nás vítá 

kolem čtvrté hodiny ranní. Po nočním trajektovém dobrodruţství 

bude moc fajn spočinout alespoň na chvíli ve vlastní posteli.  
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V kuchyňo-umývárno-prádelně, jak tuto místnost vtipně nazval 

Petr, chystáme oběd. Současně si dopřáváme pozdně ranní 

hygienu v přírodních sprchách a toaletách: Мужчины  vlevo, 

Женщины vpravo. Trochu kasárna, ale hurááá, teče i teplááá! 

„Chvála za dary z čistého zdroja, chvála aj bytostiam, cez ktoré 

prišli, aj tomu, kdo ich pripravil“ – ve spojení rukou a s touto 

společnou písní nám dnes oběd chutná zvlášť výtečně. Je to moc 

příjemné poledne, kdy, přestoţe sedíme „za mříţemi“, vlastně 

poprvé na cestě si uţíváme svobodnou pospolitost a sílu kruhu.  

Po obědě opouštíme Balšoj Útryš a podél moře se přesouváme  

na východ do přímořského lázeňského letoviska Gelendţik.  

Je to místo, o kterém se hojně zmiňuje i Vladimír Megre v knihách  

o Anasatsii. V jeho okolí je plno tajemných dolmenů, jejichţ  

skutečný význam odrytý v těchto knihách právě v Gelendţiku 

viditelně rozpohyboval „anastasiovský“ proud Ruska.  

Do dolmenů máme ale v plánu vypravit se později, aţ u Pšady.  

Zde v Gelenţiku si uţíváme atmosféru města. Zkoumáme nabídku 

vyhlášeného místního trţiště, vychutnáváme si zdejší ovoce, místní 

speciality a skvělý vychlazený kvas, procházíme se po promenádách, 

koupeme se v moři, v parku se na chvíli necháváme strhnout 

nakaţlivými rytmy jakési peruánské kapely…  

 

 (RUSKO – GELENDŢIK) Nebo malý ruský Hollywood?  

http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=мужчина
http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=женщина
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Gelendţik je moderní přímořské letovisko, čisté, plné zeleně, 

květin, promenád, vodotrysků, vzrostlých borovic a turistů, 

samozřejmě. Vychutnáváme si zdejší atmosféru, lahodný 

chlazený kvas, pouliční kapely, koupání v moři i Vladimíra Iljiče. 

 
Ano, Lenin je tu stále ţivý. Mají tu jeho sochu i jeho ulici! 

V podvečer toto příjemné moderní město plné slunce, moře  

a bujné vegetace opouštíme.  

Asi po dvou hodinách cesty, za vesnicí Krinice zastavujeme  

a jdeme se vykoupat. Je tu velký klid a velká pláţ. To se nám líbí. 

Večerní koupání v moři je po horkém dni ve městě zvláště osvěţující. 

V příjemné atmosféře tohoto podvečera se dostavil spontánní nápad: 

Proč by dnes nemohla mít narozeniny třeba Daša?  

A tak se také stalo. Měla je, a moc pěkné.   
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(RUSKO – KRINICA) Inspirováni Jardou jsme se rozhodli,  

ţe dnes bude mít narozeniny Daša. Zasazujeme ji do pískového 

piedestalu slávy a poté přidáváme ovace a srdečné gratulace.  

Po veselé oslavě Dašiných narozenin pokračujeme v cestě.  

Nejdeme daleko. Asi po hodině jízdy, uţ za soumraku přijíţdíme  

do malé kavkazské vísky Pšada. Zdejší kemp nám bude azylem 

po několik dalších dní. Naše následující cíle – dolmeny i Rodová 

škola v Těkosu – jsou odtud totiţ coby kamenem dohodil. Navíc je to 

místo velmi sympatické, plné jezírek, stromů, altánů a roztomilých 

zvířátek, medvídků mývalů, pávů, kohoutů a kamarádských oslíků.  

Uţ za tmy stavíme stany a vybalujeme věci na spaní. Mnozí bohuţel 

zjišťujeme, ţe sem zapomněli dát ceduli „Pozor, trny!“. Odneslo  

to pár nafukovacích karimatek.  

Za svitu měsíce se někteří ještě jdeme projít za kemp s místním 

svérázným správcem Sergejem, který nám mezi řečí o hvězdách  

a hokeji ukazuje místa v říčce, kde se dá i zaplavat. Uţ se těšíme,  

aţ je zítra vyzkoušíme…   

 

 
(RUSKO – PŠADA) Kemp v Pšadě je plný oslíků, mývalů, pávů  

a dalších veselých spolubydlících. Jsou v něm krásná zákoutí, 

altány, jezírka, a co je nejdůleţitější, je skvělou základnou  

pro výpravy k dolmenům i do Ščetininovy školy v Těkosu.  
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-------i.---------------

7. DEN: čtvrtek, 7. 7. 2011

Pohodové ráno v ZOOkempu  a u říčky 

Dolmeny Úspěchu, Něţnosti, Lásky a Zdraví  

První návštěva Rodové školy v Těkosu 

(Skvělé!) odpolední bahenní lázně  

Vystoupení kavkazských kozáků… a pak i naše  

Noční afro-dance a narozeniny obou Péťů! 

Krásně se to spalo pod krasnodarským nebem… Jen nad ránem 

hýkající oslíci lecckomu asi přetrhli korálky snů. Teď se k nim 

přidávají i kohouti a připomínají nám, ţe začíná nový den. Jsme  

v očekávání nových mysticko-pedagogicko-sportovně-kulturně- 

-tanečních záţitků.  

Ranní koupání v říčce nemá chybu. Je jasné, ţe mnohým z nás  

bude doma chybět. Občas nechápu, proč se říká, ţe někdo má 

„luxusní“ bazén. Bazén? Tohle je luxus! Umělá nádrţ z chlorovanou 

vodou, ať je jakkoli exkluzivní, se nikdy nevyrovná horské říčce plné 

ţivé energie. Do sytosti si tohohle „luxusního kavkazského bazénu“ 

uţíváme, koupeme se, myjeme a (ekologicky) v něm pereme prádlo.  

 

(RUSKO – PŠADA) ranní přepírání prádla a hygiena v místní 

říčce. Jen o kousek výš po proudu jsou hlubší tůňky, do kterých  

si chodíme zaplavat. Nádhera! Luxus!  
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Náš ţenský (půl)kruh při snídani velebí slunce na nebi i výtečnou 

cereální kaši na talíři. Je třeba posílit se, čeká nás náročný den.  

Po snídani vyráţíme – před námi je první výprava k tajemným 

dolmenům. Cestou se s Dašou, která se zabývá numerologií, noříme 

do tajů čísel, stejně jako ještě mnohokrát později (a vţdy je to moc 

zajímavé). Napadlo nás sestavit numerologickou mříţku celé naší 

skupiny. A světe div se! Je to neuvěřitelné, ale obsahuje  ú p l n ě    

v š e c h n a  základní čísla od 1 do 9! Jinými slovy, naše osobnosti  

se vzájemně skvěle doplňují, kaţdý svým specifickým způsobem 

dotváří harmonii celku. Přitom v převaze jsou hlavně šestky  

– harmonizátoři a trojky – komunikátoři, coţ je prý moc dobré.  

Tahle parta je zkrátka šikovně poskládaná, a nejspíš právě díky své 

různorodosti nesmírně silná. Taková člověčí permakultura v praxi. 

Čísla odkládáme, protoţe se blíţíme k dolmenům, prastarým 

kamenným svatyním Ruska (některé pamatují aţ 5000 let!).  

Mají prý neobyčejně silné vyzařování, mnozí znalci uvádějí,  

ţe dokonce silnější, neţ egyptské pyramidy. Říká se, ţe je v nich 

uloţena moudrost nejmoudřejších předků. Za ţiva a dobrovolně  

se zde nechali zazdít, aby uchovali důleţité informace  

pro budoucnost. Věděli, ţe jsou Vědomí, ne tělo. Proto je fyzická  

smrt netrápila, ani nebolela. Jejich duše zde prý setrvávají ve věčné 

meditaci a otvory ve svatyních promlouvají ke všem, kteří jsou 

schopni jim naslouchat. Je hodně povrchní o dolmenech mluvit  

jako o hrobkách našich primitivních předchůdců, natoţ před nimi 

provádět různé rituály a z nepochopení je zaměňovat za modly. 

Pravda je jinde: Stačí se ztišit, otevřít srdce i mysl a upřímně 

naslouchat… O to se u dolmenů Úspěchu, Něţnosti, Lásky  

a Zdraví v lesích poblíţ Pšady, snaţíme i my.  

 

(RUSKO – POBLÍŢ PŠADY) Atmosféra kolem dolmenů vybízí  

k ztišení, meditaci a vnímání dávné moudrosti předků. Mnozí 

z nás zde mají velmi silné záţitky pocitové, a někteří i vizuální.  

Jsou to opravdu prazvláštní místa s velkou koncentrací energií. 
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Přestoţe u dolmenů je celkem hodně turistů, najdou se i místa  

a chvíle, kdy u svatyní můţeme pobýt v klidu a sami.  

  

Po návštěvě dolmenů ve zvláštně jímavém rozpoloţení popojíţdíme   

do nedalekého Těkosu, NA PRVNÍ NÁVŠTĚVU ŠČETININOVY 

RODOVÉ ŠKOLY. Michail Petrovič dnes bohuţel musel kamsi 

odjet, ujímá se nás tedy Dimitrij, Martinův kamarád z dob, kdy zde 

studoval, a také sympatické studentky Diana, Angelina a Alexandra.  

 

Přestoţe vnímáme jakousi jemnou ochrannou bariéru, moţná danou  

i velikostí naší skupiny, je zřejmé, ţe díky přítomnosti Martina, který 

zde téměř dva roky studoval a ţil, nás provázejí místy, kam se „lidé  

z venku“ asi běţně nedostanou. Na samotném Martinovi je znát,  

ţe ho ke škole váţou silné vzpomínky. Při pohledu na různá místa  

a zákoutí vnímáme jeho „návraty“ a chvílemi aţ dojetí, zejména pak 

při vzpomínání na společné školní časy s Dimitrijem.  

Procházíme budovy a areály vyzdobené kresbami, mozaikami, 

plastikami… Vše si zde děti postavily samy. A vlastně stále  

staví. Škola je takovým velkým pohyblivým a nikdy nedokončeným 

obrazem, vše zde vzniká a vyvíjí se nepřetrţitě a za pochodu.  

Nahlíţíme do dílny kostýmů, na hlavním nádvoří obdivujeme 

zručnost chlapců, kteří zde budují velké pódium, máme moţnost 

nakouknout i do pokojů dívčího a chlapeckého „korpusu“, vidět 

výuku dětí ve skupinkách a ve velkém sále s úţasem sledujeme  

dívky nacvičující kozácký tanec s šavlemi (…z toho se tedy tají dech!).  

Hrdost, čest a odvaha kozáků jsou očividně velkým a ţivým 

motivem Rodové školy. Ale, jak Alexandra dodává, ţáci se učí nejen 

kozácké a ruské národní tance, ale kaţdý sem přináší i národní tanec  

a kulturu své země. Kromě ruských dětí tu totiţ studují i ţáci z mnoha 

jiných zemí. Michail Petrovič velmi ctí duši kaţdého národa a děti 

povzbuzuje, aby ji otevřeně projevovaly. 
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(RUSKO – TĚKOS) Pár vzpomínkových fotografií Martina  

z dob jeho studia v Rodové škole (vpravo s Dimitrijem). 

  

Procházíme areálem a Dimitrij s děvčaty nám přibliţují základní 

ideu Rodové školy. Vše je postaveno na osobnosti Michaila 

Petroviče Ščetinina, který je jiţ 18 let je hlavou i srdcem školy.  

Výuka probíhá tak, ţe děti učí děti. Ty, které nejlépe pochopí látku, 

ji předávají dalším, čímţ si své znalosti upevňují a prohlubují. Kaţdý 

ţák se zde učí s motivací, ţe sám bude učitelem a látku musí ostatním 

předat co nejsrozumitelněji. To je ohromně silný motiv, díky kterému 

si děti pamatují vše systematicky a celistvě.  

Učení není přerušováno střídáním předmětů po hodinách jako  

na klasických školách, ale výuka probíhá v blocích. Například 

pokud se děti učí zeměpis, začnou světem, přes podnebí se dostanou 

k ekologii a skončí třeba u náboţenství. Takový blok probíhá týden 

nebo i několik týdnů. Jednotlivé „předměty“ se v něm navzájem 

propojují tak, aby si kaţdý odnesl obraz  c e l k u, nejen útrţky 

informací, jak to známe ze standardních škol. Je to vlastně princip 

známý jiţ z dob antiky, kdy studium bylo jediným předmětem,  

který v sobě zahrnoval vše, od matematiky, astronomie přes biologii  

aţ po filosofii. Při takovém stylu výuky jsou děti schopny udělat 

maturitu i za rok či dva!  

Martin doplňuje, ţe účinek této výuky také hodně spočívá v principu 

střídání mozkových hemisfér, kdy se zde dynamicky střídá 

psychická a fyzická činnost. Vše pak jakoby přirozeně plyne, 

změny navozují uvolnění a nikdo se necítí unavený. V podstatě  

se tu odpočívá během celého dne.  

Dovídáme se také, ţe škola je internátní, děti sem přicházejí  

nejčastěji ve věku 12–15 let a ţijí zde celý rok. Prázdniny mívají  

na Vánoce a v létě, ale vše je naplánováno tak, aby se střídaly 

postupně. Vzhledem k tomu, ţe se samy starají o chod školy,  
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je důleţité, aby zde stále někdo byl.  

Škola byla zaloţena jako experiment. Evidentně úspěšný, protoţe z ní 

vycházejí nejen chytří, ale hlavně sebevědomí, samostatní a tvořiví 

mladí lidé. Nejde tu jen o učení, jde tu hlavně o člověka.  

Při loučení s tímto inspirativním místem si uvědomujeme, jak silně 

právě zde působí definice Anastasie o smyslu lidského ţivota: 

Společné tvoření a radost pro všechny z jeho pozorování.  

 

Viděli jsme mnoho zajímavého, je jen škoda, ţe se nám nepodařilo 

zastihnout přímo Michaila Petroviče. Nicméně po telefonátu Martina 

odjíţdíme s příslibem moţného setkání pozítří. Skvělá zpráva!  

 
Areálem Ruské rodové školy nás provází Martinův přítel Dimitrij 

(vlevo dole v bílé košili). Je úţasné,co všechno zde samy děti 

dokázaly vybudovat, od staveb, po výzdobu interiéru. Kaţdý 

kousek prostoru je něčím ozvláštněn a někým „podepsán“.  

Mimochodem, našli jsme tu i Martinovy „podpisy“ ;-)  

 
Ve škole jsou krásné malby. Zajímavá je například podobizna 

kněze Svjatoslava Barse (vpravo), o němţ Alexandra, naše 

průvodkyně, říká, ţe jakoby z oka vypadl Michailu Ščetininovi.  

Odpoledne hromadně vyráţíme do bahenních koupelí v našem 

kempu v Pšadě. A je to vskutku vydařená terapie. Říkejme jí léčení 

blbnutím. Uţ při prvním plácnutí se do bláta se v nás hromadně 

probouzejí malá hravá zlobidla. Jsme atrakcí nejen sami pro sebe,  

ale soudě podle pobavených pohledů, i pro místní. Jednak  

pro společného kreativního ducha, kterým obyčejné hňácání v blátě 

pozvedáme na vyšší uměleckou úroveň, ale hlavně asi proto, ţe celé 

tohle skotačení provádíme jak nás pánbu stvořil (místní sem chodí 

zásadně v plavkách). 
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Oblečeni jen do bláta pak k velkému pozdviţení vesnických dětí,  

které si nás fotí mobilem, přecházíme od bazénu k říčce a necháváme  

na sobě bahno uschnout na slunci, neţ ho smyjeme v řece, jak nám 

bylo doporučeno. Kumulace naháčů u tůňky, kterou tu asi ještě 

nezaţili, však vyvolává značné pohoršení, zejména u maminek,  

co sem přicházejí se svými drobečky. Některé dokonce zakrývají 

dětem oči a znechuceně je odvádějí. Nahota očividně víc neţ dětem, 

vadí jim. Ale co naděláme, jiný kraj, jiný mrav. Zrychlujeme tedy 

proces odblácení a jiţ oblečení si uţíváme pocit z vyhlazené, čisté  

a úţasně hebké pokoţky. A taky příjemnou únavu.  

(RUSKO – PŠADA) Po návratu do kempu jsme si naordinovali 

místní bahenní terapii. Nechybí vzájemné masáţe, peeling, 

aplikace pleťových masek a jako završení programu (k pobavení 

všech přítomných) synchronizované akvabely bahnobely.  

Zdá se, ţe víc záţitků dnes uţ nepojmeme, ale to je omyl. Martin 

domluvil ţe za chvíli jen pro nás zatančí soubor kavkazských 

kozáků. Sbíráme tedy zbytky energie a vyráţíme do místního 

přírodního amfiteátru. Bude prima posedět tam a uţít si zdejší 

kulturu, říkáme si, nastaveni na zajímavý poklidný večer.   

A je váţně na co se dívat! Ţeny jako labutě malými drobnými krůčky 

proplouvají pódiem (na nohách mají připevněné jakési dřevěné 

špalky) a muţi kolem nich v jezdeckých holínkách krouţí jako tetřevi 

v říji a předvádějí dechberoucí kousky, výskoky, otočky, balet  

na špičkách… No, nádhera! Popíjíme (první) ruské pivo, tleskáme  

a příjemně znaveni po celodenních aktivitách si vychutnáváme  

tuhle prima kulturní tečku dne.  

Ale přichází překvapení… Odpočívání se nekoná! Umělci nás 

vytahují na pódium a vybízejí ke společnému tanci. Nejdřív soutěţíme 

ve dvojicích v napodobování jejich kreací, coţ je samozřejmě velká 

psina, protoţe ty pohyby je sloţité uţ jen sledovat, natoţ předvádět. 

Ale ve finále na pódiu řádíme Uţ všichni o 106 a jako utrţení  

ze řetězu, kaţdý po svém „kozáckém“. Loučíme se propocení  

a rozjásaní společným fotografováním a velkým potleskem.  

Ochutnáváme první ruské pivo. Ale Péťa-Čaroslav má dnes  

tak skvělou náladu, ţe mu k radosti stačí i zátky od něj     
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Nejdřív to rozbalují kozáci…  

 
…a po nich my. Ladnost a profesionalitu střídá čirá radost  

ze spontánního projevu a pohybová kreativita všeho druhu. 

Kozácké variace si nadšeně uţívají zvláště oba Péťové.  

Nebo Michael Jackson a baleťák z Labutího jezera?  

Rozhodně si dnes oba zaslouţí mít narozeniny! 

Společné foto na závěr bujarého kozáckého večera. Všichni 

propoceni na nitku, ale navýsost spokojení a vyřádění (Milan  

– vpravo – si adoptoval nejmenšího z kozáků). 
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Naše nově nabitá energie nás učinila značně neposednými.  

Naladěni divokými tanci horalů pokračujeme i v kempu, kde se 

kozácké variace zakrátko zvrhávají v nespoutané afro-dance 

provázené rytmickými údery našich skvělých bubeníků Péti  

a Honzy. Vyvrcholením celého toho tanečního mejdanu 

je dvojitá oslava narozenin obou Péťů – Machka  

i Ţivého (oba jsou dnes obzvláště Ţiví ).  

_______________________________________________ 

DUMKAP o hrdosti a rovných zádech 
Kozácký večer mě mimo zpoceného trika obdaroval i jedním 

postřehem. Ať uţ Ukrajinci a Rusové tančí, stojí, sedí či jdou, vţdy  

(na rozdíl od většiny našinců) mají hrdé, vznešené a sebevědomé 

drţení těla. A nejen tanečníci, ale kdokoli. Stačilo si dnes dobře 

všímat třeba i studentů ve Ščetininově škole. Nejen jejich záda,  

ale i jejich jednání je zpravidla přímé, rovné a hrdé. A hrdý je  

i jejich postoj k rodné zemi. Jak uvnitř – tak navenek a obráceně. 

Vidím to tak, ţe nám, Čecho-Slovákům, by neuškodilo trochu víc  

té zádové gymnastiky. Nebo trochu víc národní hrdosti?  

--------i.--------------

8. DEN: pátek, 8. 7. 2011  

Výlet k dolmenům a vodopádům na řece Ţané  

Zastávka u 130 let starého cedru v Dţanchotu 

Koupání v Černém moři s výhledem na skálu-Plachtu 

Naše mystická ukolébavka na gongy: Ahoj, Slunce! 

Dnes vstáváme o něco později, a přispat si je váţně fajn. Budí nás 

slunce (ţivelné ÍÍÍÁÁÁ-ÍÍÍÁÁÁ-ÍÍÍÁÁÁÁÁ místních oslíků), 

zpěv ptáků a vůně jídla. I velmi pohodová snídaně, kterou Milan  

s pomocníky pojali ve stylu pestrého švédského stolu, napovídá,  

ţe den se ponese v duchu příjemného zvolnění.   

 

 
(RUSKO – PŠADA) Ranní idylka v kempu. Milan uprostřed svého 

polního království připravuje náš páteční švédský stůl na ruské 

louce. Daša (vlevo) pere prádlo. Vzduchem se nese vůně mýdla, 

pohody a obilné kaše… 
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Opět míříme k dolmenům, tentokrát do vesnice Vozroţděnie, 

v údolí řeky Ţané. Moc hezké místo s přívětivou atmosférou. 

Kaţdoročně se tu konají ezoterické festivaly, na které se sjíţdějí 

„anastaziovci“ a alternativci z celé Rusi, ale i ze zahraničí (zdařilé 

vystoupení zde měli i účastníci Rodové cesty 2007 ;-). Vozroţděnie, 

v češtině znamená Znovuzrození, Obrození...  Jak příznačné!   

Dnes se tu však ţádné ezo-akce nekonají, zpívat a hrát se tedy 

nebude. Přesto je tu „ezo-duch“ cítit na kaţdém metru. Cesta podél 

řeky je lemovaná stánky s nejrůznějšími alternativními předměty, 

cédéčky s duchovní a skvělou bardskou muzikou (co na tom, ţe 

pirátsky vypálenou ;-), bylinkovými mýdly, svíčkami, cedrovými oleji,  

dřevěnými hřebeny, batikovanými šátky či hliněnými  píšťalkami.Ale 

i přes čilý obchodní ruch, to zde působí celkem poklidně. Příleţitostí  

k nákupu zajímavých dárků a suvenýrů samozřejmě rádi vyuţíváme.  

 

 
(RUSKO –VOZROŢDĚNIE) Cestou k dolmenům obdivujeme 

přírodu v údolí řeky Ţané a okukujeme stánky alternativců. 

Zdejší dolmeny jsou roztroušeny v okolních lesích, a zdá se, ţe u nich 

člověk najde trochu víc soukromí a klidu, neţ u dolmenů, které jsme 

navštívili minule. Je tu například dolmen Talentu, Moudrosti, 

Ţenský nebo Rodinné harmonie. Kaţdý s nimi komunikujeme  

po svém. Někdo medituje před otvorem dolmenu, jiný vleze dovnitř, 

další jen pohladí kameny nebo se opře o stěny a vnímá přicházející 

energie. Zajímavé a hodně intenzivní vize některým z nás přicházejí  

u Ţenského dolmenu, v obrazech, myšlenkách a někomu i ve slovech. 

Jsou to proţitky a vjemy niterné a osobní, mám-li mluvit za sebe  

– velmi čitelné, obrazné, barevné… ale také vyvolávající řadu otázek. 

Moţná se sem pro úplné porozumění budu muset někdy vrátit… 

  
Dolmeny, tajemné megalitické svatyně, byly budovány nejen 

v Rusku, ale také v západní a severní Evropě, Asii, severní Africe 

a na středomořských ostrovech. Co se nám naši předkové snaţí 

jejich prostřednictvím sdělit? Nasloucháme…  
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S dolmeny kaţdý komunikujeme po svém. Stačí se zklidnit, 

otevřít se všemu, co přichází… A někdy z tajemných kruhových 

otvorů vycházejí opravdu zajímavé věci… (Rendovi vyšla ţena).. 

V horkém dni jako je tento, nemůţe být lepší nápad, neţ vstřebat 

záţitky z dolemnů osvěţením u vodopádů na řece Ţané. Je jich  

tu celá kaskáda, a výprava za nimi by vydala i na celý den. My jste 

zašli k menšímu, ale půvabnému vodopádu nazvanému  Afroditin  

pohár lásky. Koupel v této prohlubni-poháru prý oţivuje lásku.  

Kdo by po ní netouţil!? Navíc pro tělo i smysly je tak blahodárné 

nechat se masírovat proudy chladivé horské vody, a pak se slunit  

na sluncem prohřátých kamenech vystupujících z řeky a pozorovat 

modrou oblohu. Ó, sladká lenosti! Ale moţná to nejsou jen obyčejné 

kameny… Jsme totiţ na místě opředeném řadou starověkých legend. 

Traduje se, ţe všechny velké kameny a skály na řece jsou zkamenělá 

prehistorická zvířata, která zde ţila před miliony let.  

 

 

 
„Afroditin pohár lásky“  na řece Ţané je půvabná prohlubeň  

pod jedním z  vodopádů. Voda je zde teplejší, a po koupeli v ní  

prý všechny vztahy vřelejší. Láska by se tu dala příjemně  

„tankovat“  aţ do večera! Čerpáme aspoň pár hodin.  

I to je moc fajn. (Ţe by 10. stupeň lásky Valerie Sinelnikova?) 
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Od dolmenů se jedeme podívat do nedalekého Dţanchotu  

na 130 let starý stoletý cedr. Úctyhodný Velikán vzbuzující 

respekt! Energii má úţasnou a doslova hmatatelnou, jen moc 

nezvoní. No, moţná proto, ţe není sibiřský, ale libanonský…   

 

 
(RUSKO – DŢANCHOT) 130 let starý cedr vzbuzuje respekt  

a sálá z něj silná energie. Stačí k němu na chvíli natočit dlaně.  

Je to jako by je šimralo tisíce jehliček. Hodně zvláštní pocit...  

Nabiti silou dolmenů a prastarého cedru popojíţdíme o kousek  

dál, k moři poblíţ vesnice Praskoveevka, asi 17 kilometrů  

od Dţanchotu. Zde večeříme, koupeme se a vyhříváme na slunci  

na pláţi s výhledem na impozantní pískovcovou skálu Párus  

– Plachtu vystupující z moře u pobřeţí. Byla pojmenovaná podle 

velké plachty, kterou připomíná. Je široká 25 metrů a tyčí se do výšky 

30 metrů. Zajímavé je „okénko“ asi půldruhého metru nad mořem. 

Jeho původ je dodnes nejasný, ale často se uvádí, ţe zde tento otvor 

vyhloubili v kavkazské válce vojáci pro svá děla. Kdo ví…   

(RUSKO – PRASKOVEEVKA) Dominantou pláţe, na které  

se vyhříváme, je skála Párus neboli Plachta s malým tajemným 

„okénkem“, (asi) pro dělo kanónu. Nebo pro Boţí oko zírající  

na nádherný svět za skálou!  
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V moři u skály-Plachty se skvěle plave a na pláţi příjemně lenoší. 

Nádherně relaxační tečka za příjemným dnem!  

Ale ještě není tečkám konec. Na zpáteční cestě přichází ještě jedna. 

Rudě oranţová. Je jí aţ mystický západ slunce nad mořem, 

který barvy po hladině i všude kolem rozlívá tak intenzivně, ţe nás 

nutí zastavit a to představení si jít vychutnat osobně. Kdo by chtěl 

vidět dokonalý kýč, měl by jet právě sem. Dokonalý, ale krásný,  

aţ se tají dech… Tuhle vzácnou chvilku umocňuje tichounké 

pobimbávání gongů, které někoho napadlo vytáhnout z auta.  

Jemně rozechvívají okolní vzduch a posílají slunci naši rodovou 

ukolébavku… 5, 4, 3, 2, 1…. Tak ahoj, zase zítra! 

(RUSKO – POBLÍŢ DIVNOMORSKOE) Moře je klidné a těţké  jako 

olej. Umělec  Západ na paletu vyplácal snad všechny odstíny 

červené. Rudému Slunci posíláme tichounkou gongovou rodovou 

ukolébavku a děkujeme za tohle „parádní číslo“. Je to kýč kýčů, 

ale NÁDHERNÝ!!!, ţe se aţ tají dech… 
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---------i.-------------

9. DEN: sobota, 9. 7. 2011  

Setkání s Michailem Ščetininem v Rodové škole MP3 

Dlouhý přejezd pod Moskvu, do ekoosady Kovčeg 

Nákupní zastávka v městečku Orchipo-Osipovka  

Noc v autech (…a oprava defektu na Nikolaji)  

Dnešní ráno je činorodé a rušné. Balíme stany a po třech dnech 

opouštíme zvířátkový kemp v Pšadě. Zároveň se ladíme do gala, 

protoţe dnes je významný a speciální Den: MICHAIL ŠČETININ 

POTVRDIL NAŠE SPOLEČNÉ SETKÁNÍ S NÍM V TĚKOSU! 

Jsme tedy natěšení, a zároveň hodně zvědaví, jaký tento, nejen  

v Rusku, ale i celém světě váţený a uznávaný muţ ve skutečnosti 

vlastně je. Asi nebude daleko od pravdy přirovnání, ţe stejně jako 

Komenský, je i on velkým učitelem národů, jen současnějším. Mnohé 

tušíme z Martinových vyprávění, ale jak se říká, osobní zkušenost  

je nesdělitelná. Kaţdopádně tuto návštěvu vnímáme jako velké 

privilegium a jeden z vrcholných momentů Rodové cesty 2011.  

MICHAIL PETROVIČ ŠČETININ  

se narodil 17. října 1944 v asijské  

části Ruska, v kavkazském 

Dagestánu (na západním pobřeţí 

Kaspického moře) ve vesnici Novyj 

Birjuzjak. Od malička byl muzikální 

dítě, proto ve 29 letech absolvoval 

studia v saratovském Státním 

pedagogickém institutu hudby  

a zpěvu a stal se ředitelem hudební 

školy v dagestánském městě Kizljar.  

Asi po dvou letech se přestěhoval  

do středního Ruska, kde působil jako  

ředitel základní školy ve vesnici Jasná Zor v Bělgorodské oblasti.  

Uţ zde se projevila jeho touha po „novém školství“, kdyţ se zapojil 

do programu s důrazem na hudbu, zpěv a tanec při výuce. Poté 

přesídlil do obce Zybkovo v Kyjevské oblasti, kde aţ do roku 1986, 

tedy do svých 42 let, působil jako vedoucí státního vědeckého 

experimentu a uţ díky zdejším výsledkům jeho prací začal být 

povaţován za velkého inovátora oficiální pedagogiky. Za svůj nový 

přístup získal řadu státních cen a vyznamenání, například titul 

„Významná osobnost školství Ukrajiny“ nebo „Učitel Ruska“.   

Stal se také členem Ruské akademie věd. V roce 1994 v horské 

vesničce Těkos začal tvořit svoji experimentální školu budoucnosti, 

která má vynikající výsledky a dodnes jako fungující model  

nového školství přitahuje pozornost pedagogů z celého světa.  

Studenti z Těkosu nás uvádějí do velké „lesní“ pracovny Michaila 

Petroviče. Stěny zde totiţ zdobí velkoplošné malby lesa a v místnosti 

celkově převládá zelená barva. Neţ se stačíme rozkoukat, vchází sám 

Michail Ščetinin. Vnímáme, ţe u studentů, kteří dnes mají sluţbu  

jako jeho „sekretáři“ budí respekt, ale také, ţe k němu vzhlíţejí  

s velkou láskou a úctou. To samé vidíme i u Martina, který se s ním 

zdraví, je to jako srdečné vítání s otcem. Hned z prvních dojmů  
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je zřejmé, ţe tento bodrý bělovlasý muţ plný vitality oplývá velkou 

duchovní silou a kouzlem osobnosti. Jeho oči vyzařují zvláštní jas, 

jako by byly napojeny přímo na Zdroj.  

 

  
(RUSKO – TĚKOS) „Lesní“ pracovna Michaila Petroviče.  

 

První, co ho zajímá, jsou jazyky, kterými mluvíme – tedy čeština  

a slovenština. Podle něj jsme my Slované jedním národem  

a jen se tváříme, ţe si nerozumíme. Naše základní slova přitom 

mají úplně stejný základ. Velmi nás překvapuje informací, ţe vesnice 

Těkos, kde sídlí Rodová škola, se dříve jmenovala Čekos a zaloţili  

ji Češi, kteří se zde kdysi usadili. Někteří starší obyvatelé  

se prý dodnes docela dobře dorozumí česky. Michail Petrovič  

se směje a radostně volá – Vítejte doma! (Vítáme moc rádi .)   

Poté si se zaujetím hraje se slovy a dokladuje naši jazykovou blízkost 

různými příklady. Má pravdu, většinou rozumíme i bez překladu. 

Zvlášť se pozastavuje nad slovem  ČE-LO-VĚ-K, čili člověk,  

a vysvětluje význam kaţdé ze slabik. Říká, ţe za slovy je mnohem 

více, neţ si myslíme a je přesvědčen o důleţitosti vibrace kaţdé 

jednotlivé slabiky i písmene. Pokračuje ještě mnohými jazykovými 

úvahami, z nichţ je zřejmé, ţe je to jeho srdeční téma vyvěrající  

z velké duše Slovana. A protoţe mnozí z nás uţ tak tak „stíhají“ 

sledovat stále mohutnější tok jazykových souvislostí, je od Michaila 

Petroviče moc milé, ţe sahá po garmošce a od srdce nám hraje a zpívá 

krásnou ruskou píseň. Poslouchat procítěný zpěv tohoto ruského 

barda, je stejně silný záţitek, jako „chytat jeho lingvistické míčky“.  

Na závěr našeho setkání mu předáváme dárky (obraz koně, který 

malovala Janka, knihu a další malé pozornosti) a společně se 

fotografujeme v jeho pracovně.  

(RUSKO – TĚKOS/ČEKOS) Fotografie s Michailem Petrovičem  

a studenty Rodové školy (čtyři vpravo) zůstane navţdy ţivou 

připomínkou našeho kmene Slovanů, krásy společného jazyka  

a samozřejmě – zářivé a moudré osobnosti našeho hostitele.  
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Michail Petrovič nás vyprovází aţ k autům a ještě dlouho se s námi 

srdečně loučí, kaţdému z nás přitom podává ruku a očima nám 

předává spoustu lásky. Odjíţdíme a v duši nám zůstává pocit 

jakési zvláštní a sváteční radosti z tohoto setkání.   

Michail Petrovič nás doprovází aţ k autům a zajímá se o další 

trasu naší Rodové cesty. Je rád, ţe v Moskvě pobudeme jen jeden 

den, protoţe podle něj je Moskva uţ víc evropská, neţ ruská.  

  
Loučení je dojemné a srdečné. Snad v kaţdém z nás zanechává 

silný otisk slovanské sounáleţitosti a lidskosti a ještě dlouho  

v nás nechá doznívat tajemství slova ČE-LO-VĚ-K.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Rozloučením s Michailem Ščetininem otevíráme další etapu 

cesty – čeká nás bezmála týdenní pobyt v ekoosadě Kovčeg.  

Osada Kovčeg je poblíţ Moskvy, coţ je odsud hodně daleko, máme 

tedy před sebou další náročný přejezd Ruskem směrem na sever,  

asi tak 30 hodin v autech. Ukazatel hlásí: Moskva – 1383 km.  

Odpoledne proto ještě zastavujeme v městečku Archipo-Osipovka  

na nákup místních dobrůtek, kvasu, dozásobujeme polní kuchyni  

a posilňujeme se před dlouhou cestou. Chutná nám. 
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(RUSKO – ARCHIPO-OSIPOVKA) Malá gurmánská, hygienická  

a zásobovací zastávka před dlouhým, bezmála třicetihodinovým 

přejezdem do Kovčegu. Ochutnáváme místní speciality a, jak 

zachytilo bystré foto-oko Petra, kolektivně se olizujeme. 

Odpolední cestování není tak hladké, jak bychom si přáli.  

Nejdřív absolvujeme zajíţďku po obrovském kruhovém objezdu,  

poté Sergej fasuje 1000 rublů pokuty, a na to se Nikolaj potýká  

s defektem na kole. Musíme s ním do servisu, čímţ vzniká dlouhý 

neplánovaný prostoj, navíc na nepříjemném, špinavém a hlučném 

místě. Ale víme, ţe to všechno patří k radostem a strastem cestovatele 

a čas vyuţíváme k přípravě večeře. A také k malým radovánkám  

při improvizovaném koncertu. Nejdřív na koncovky a bubínky,  

a za chvíli i na všechno moţné kuchyňské náčiní, které je schopno  

vyloudit jakýkoli zvuk. 

Jakmile je Kolja opraven a my najedení, pokračujeme směrem  

na Moskvu. Kdyţ cedule hlásí: Moskva 999 km, ulevuje se nám. 

Konečně jsme pod magickou (zdálo se nepřekonatelnou) tisícovkou! 

Noc trávíme na cestě, tu a tam se povzbuzujíc vtípky do vysílaček.  

_______________________________________________ 

DUMKAP o Rodové škole  

Moje dnešní dumka patří Rodové škole, asi nejsilnějšímu záţitku 

dnešního dne. Lákalo by mě v ní studovat a ţít? Stejnou otázku  

si dnes kladli i ostatní členové expedice a odpovědi se hodně různily. 

Někdo by tam šel hned, jiný ani náhodou.  

Osobně se mi líbí, jak škola funguje, a hlavně, ţe řád a disciplina  

v ní vznikají přirozeně a dobrovolně zevnitř, a ne autoritativně 

zvenčí. Avšak je tu jeden aspekt, který bych jako dítě moţná 

„neskousla“, a to oddělenost od rodiny. V tomto bodě se shodujeme  

s Monikou i Zorkou, které se pedagogikou zabývají profesionálně. 

Přestoţe je škola skvělá, chybí zde cílená spolupráce s rodiči  

a jejich zapojení do ţivota školy. Z dětí se stávají silné a vyhraněné 

osobnosti, které kdyţ přijedou domů, uţ se zase těší zpátky.  

Často se stává, ţe s rodiči si toho nemají moc co říct, uţ totiţ  

„vysílají na vyšších frekvencích“.  

Je pravda, ţe odsud vycházejí rovní, přímí, ţivotaschopní  

a disciplinovaní, ale otázkou je, za jakou cenu. I kdyţ nejspíš to bude 

individuální. Moţná jsou typy dětí, kterým takováto samostatnost 

vyhovuje mnohem více, neţ pevné semknutí s rodinou.   

Také jsme si kladli společnou otázku, jak bude škola postavená  

na jedné osobnosti fungovat, aţ jednou tato osobnost nebude, 

protoţe, ať chceme či nechceme, umíráme všichni. Vlastně  

jsme tuto otázku poloţili i Dimitrijovi, ale odpovědi jsme  

se nedočkali. Zřejmě citlivý bod.     
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----------i.------------

10. DEN: neděle, 10. 7. 2011 

Celý den na cestě směrem severním (na Moskvu)    

Podvečerní příjezd do Kovčegu  

Dojemný koncert osadníků na uvítanou  MP3 

Večerní návštěva bani a koupání v říčce  

První noc v Kovčegu u našich „adoptivních“ rodin  

Celý den jsme na cestě. Teď je odpoledne kolem třetí a my právě 

přijíţdíme do města Marojaroslavec. Jsme asi 100 km jihozápadně  

od Moskvy, v Kaluţské oblasti. NÁŠ CÍL – EKOOSADA KOVČEG, 

podle mapy má být v podstatě uţ „za rohem“. Avšak s přihlédnutím 

ke kvalitě zdejších cest je jakákoli vzdálenost relativní. Do Kovčegu 

vede totiţ doslova polňačka, dobrá moţná tak pro traktor nebo 

terénní vůz. Pro naše asfaltkami zhýčkaná a navíc plně naloţená auta 

šourající podvozky skoro po zemi, je to však zkouška ohněm, 

speciálně pak pro Nastěnku. Část posádky je tedy nucena vystoupit  

a jde pěšky. Popojíţděcím stylem bezmála po dvou hodinách vjíţdíme  

do Kovčegu. Ještě, ţe tu nejsou kopce, říkáme si v tuto chvíli.  

Je to vlastně úplně naopak, Kovčeg leţí v kraji rozlehlých rovin,  

a co je krásné – kolem dokola je obklopený lesy.  

 

Dostává se nám milého uvítání od Páši Orlova, který má naši skupinu 

na starosti. A vzápětí přicházejí další osadníci, rozdělujeme se  

do skupinek po jednom aţ třech lidech, a jdeme – nebo někteří  

i jedeme (osada je rozlehlá) – se ubytovat do jejich domů.  

Po několik následujících dní nám budou „adoptivními“ rodinami.  

Cestou si poprvé prohlíţíme některé pozemky a vidíme, ţe za 10 let,  

co osada existuje, uţ zde postavili mnoho domů, vybudovali cesty, 

sady, hájky, jezírka, společné studny… Je to zatím jen pohled letmý, 

ale uţ z něj je zřejmé směřování k trvale udrţitelnému způsobu ţivota 

a soběstačnosti. Těšíme se, aţ uvidíme víc.  

(RUSKO – EKOOSADA KOVČEG) K večeru po hlavní cestě 

konečně přijíţdíme do osady a rozhlíţíme se  po širokém  

a rozlehlém prostoru, kde z trávy a keřů tu a tam vykukují  

malé dřevěné nebo barevné domky. Jsme plni očekávání…    



50 
 
Po ubytování, nezbytné hygieně v místní říčce a seznámením  

se zdejšími pohádkovými kadibudkami; v podstatě klasickými 

„piliňáky“, jen tvarem připomínajícími malé pohádkové chaloupky  

si v centrálním domě pochutnáváme na ruské vegetariánské večeři, 

kterou pro nás osadníci nachytali (obědy a večeře pro nás budou 

připravovat po celou dobu pobytu). Vyměňujeme si první dojmy  

z tohoto na první pohled příjemně pospolitého místa, z domků,  

ve kterých jsme ubytovaní, okolní přírody a milých lidí. Vnímáme,  

ţe to tu skutečně ţije.V duchu porovnáváme osadu s těmi co vznikají 

u nás, ale zdá se, ţe je to zatím nesrovnatelné…  

Před námi je skoro týden v Kovčegu! Týden v osadě,  

která skutečně funguje, a zdá se velmi dobře.  

Společný dům uţ z dálky vítá přicházející přívětivou slunečně 

ţlutou fasádou. Je srdcem osady, v němţ se místní scházejí, 

zpívají, cvičí, učí děti, věnují se různým tvořivým činnostem… 

Nebo hostí návštěvy jako jsme my.   

 
Ţeny osadníků pro nás k večeři nachystaly stůl plný ruských 

vegetariánských dobrot. Těstoviny, saláty, černý chléb, čaj  

a bylinky z vlastních zahrádek. Výborné a s láskou připravené! 
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Po večeři nás místní překvapují koncertem na uvítanou.  

Je úţasné sledovat, jak všichni, včetně dětí, se s radostí zapojují  

a oddávají zpěvu. Ti nejmenší si přistrkují ţidličky blíţ k rodičům  

a spokojeně se pokyvují a broukají v rytmu písní nebo bezprostředně 

rejdí kolem. Je vidět, ţe tohle pro ně není ţádná zvláštní situace, 

osadníci si sem zřejmě chodí takto zazpívat velmi často.  

S jejich písněmi nás objímá hřejivý pocit, nadšení a silný kolektivní 

duch všech lidí z tohoto místa. Mnozí se neubráníme slzám dojetí.  

Uţ teď je jasné, ţe jsme na správném místě, a ţe toto „nové Rusko“ 

nám můţe přinést spoustu zajímavých inspirací pro smysluplný ţivot.  

 

 

Koncert na uvítanou si uţíváme. Do jeho přípravy místní vloţili 

velkou energii a radost. Všichni zpívají naplno a JEN PRO NÁS, 

včetně nejmenších. Zpěvem nás vítá i Páša Orlov (vpravo dole).  

Po koncertě nás čeká další záţitek: pravá ruská baňa.Malý dřevěný 

domek v nedalekém lese u říčky skýtá našim po cestě zmoţeným 

tělům nevýslovný komfort. Jako velká cestovní rodina a sehraný tým 

uţ dávno neřešíme nahotu a společně si uţíváme slastně relaxační  

očistné chvilky. Jedna parta (jsme rozděleni na dvě, abysme se vešli) 

jde v očistném procesu dokonce tak daleko, ţe pobyt v bani povyšuje 

na seanci provázenou zpěvem divokých melodických manter. Jejich 

prozpěvování čechrá jehličí všem smrkům a borovicím snad v celém 

 širém okolí. Martin nám zase dává lekci švihání březovými věniky,  

a tak se vzájemně oplácáváme a dělá nám to moc dobře. Jak se říká, 

není lepší očistec, neţ se vypotit a „vypráskat“ zlé duchy!  

 

Čistí, lehcí, blaţení a blahodárně zmlácení skoro za tmy vyráţíme  

do nových domovů. Vzhledem k rozlehlosti osady a k faktu, ţe jsme se 

tu ještě nestačili moc rozkoukat, někteří „hledači“ své vytouţené 

postele nacházejí aţ hluboko po půlnoci (viď, Zorko…) a absolvují tak 

neplánový noční průzkum osady. Podotýkám – rozprostírá se na 121 

hektarech a obývá ji 79 rodin! Kaţdopádně všichni nakonec svá lůţka 

nacházíme a usínáme na nich s radostným očekáváním dnů příštích…  
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_______________________________________________ 

DUMKAP... Typický muž-čina z Kovčegu  
Něco mě nutí, pozastavit nad muţi z Kovčegu. Aţ na pár výjimek, 

vypadají subtilně, jsou štíhlí a šlachovití. Ale kdyţ jsem viděla, jaká 

síla se v těch útlých tělech skrývá, ţasla jsem!!! Třeba Eduard, náš 

„bytný“ vzal moji a Andrejky krosnu (obě těţkotonáţní) a jako pírka, 

v kaţdé ruce jednu, je vynesl po rozviklaném ţebříku aţ do věţe, 

kde spíme. Typický ruský „muţ-čina“! Мужчина z Kovčegu!  

Muţi z Kovčegu však nejsou jen obdivuhodnými siláky, ale i otci. 

Děti vychovávají v duchu ryze přírodním. A vlastně je aţ tak moc 

nevychovávají, spíš jim jdou příkladem.  

V duchu si představuji mnohé „moderní“ muţe. Chodí v naţehlených 

oblecích s aktovkami a v koţených botkách do svých firem a vracejí 

pozdě večer, kdy jejich děti uţ zpravidla spí. No, kdybych byla dítě  

a mohla bych si vybrat, na 100 % skáču do náruče bosému tátovi  

v reţné haleně!  

 
Tuto fotku, která vznikla po dnešním koncertu, mám moc ráda. 

Dýchá z ní čistota, jednoduchost, pohoda. Líbilo by se mi být  

spokojeným dítkem v náručí milovaného otce a ze svého šátku 

pozorovat slunce i motýly v trávě.  

-----------i.-----------

11. DEN: pondělí, 11. 7. 2011  

S Fjodorem o vzniku ekoosady Kovčeg MP3 

Procházka po lese a povídání s Olegem 

Návštěva Sašova „dřevěného království“ MP3 

Prohlídka pozemku s krávou a kozami  MP3 

Dům, rybník a dětská oslava u Iriny a Ţeni  

Večerní relaxační koncert indické hudby MP3 

http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=мужчина
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Probouzím se do nového rána, skoro mysteriózního. Uţ dlouho  

jsem neviděla tak vzrušující Svítání... Uţívám si ho ranní cestou  

k říčce, stejně jako dalších pár „skřivanů“ z naší skupiny. Nořím se  

do všudypřítomné mlhy, kterou projasňují první paprsky slunce  

a nohy za chůze koupu v rose. Říkám si – je to sen nebo skutečnost?  

 

Svítání v Kovčegu jsou jako ze sna… Z mlhy, kterou postupně 

pohlcuje slunce se domeček za domečkem vynořuje celá osada  

a veškerý prostor se během necelé hodiny nádherně otevírá 

od jihu k severu, od východu k západu…Úchvatné divadlo! 

Po doušcích ranní rosy a po snídani, kterou pro nás připravují 

hostitelé, na místech, kde kaţdý spíme, jdeme do centrálního ţlutého 

domku na přednášku s „ředitelem“ osady Fjodorem Lazutinem. 

Povídáme si O ZALOŢENÍ OSADY KOVČEG a všech radostech  

i strastech, které zdejší začátky provázely.  

Fjodor nazývá Kovčeg experimentem, který se stále vyvíjí. Vypráví, 

jak na 121 hektarech holých polí před 10 lety vše začalo.  

Sešla se zde skupina lidí, kteří uţ nechtěli otročit systému, ale stát se 

soběstačnými tvůrci svého ţivota, rodit zdravé děti a pěstovat zdravé 

potraviny. Od začátku se drţeli základní idey z knih Vladimíra Megre: 

pro kaţdou rodinu jeden hektarový pozemek. Dnes zde  

mají takových hektarových pozemků celkem 79 a hospodaří na nich  

dohromady 140 lidí. Zbylých 42 hektarů a pronajatý les kolem osady 

obhospodařují společně.  

Fjodor zdůrazňuje, ţe jít do zaloţení osady s vizí „přišel jsem vytvořit 

rodový statek“, je málo. Aby vše skutečně fungovalo, je podle něj 

nezbytný VYŠŠÍ MOTIV: společná práce osady pro lepší svět. 

Důleţitý je vţdy Obraz celku, ne jednotlivých pozemků. 

Teprve odtud se mohou odvíjet všechny další detaily a pravidla. 

 
Fjodor Lazutin nás seznamuje se vznikem a základními 

myšlenkami ekoosady Kovčeg. Jsou to velmi cenné informace,  

z nichţ mnohé by se daly uplatnit i v našich podmínkách.  
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Schéma Kovčegu s foty osadníků ukazuje „krasopisně“ pravoúhlé 

uspořádání ekoosady. Pozemky mají po 1 hektaru, uprostřed  

a kolem jsou větší společné plochy. Osadu obklopuje les.  

Důleţitým základním krokem je ujasnit si formu vlastnictví 

pozemků v osadě, pokračuje Fjodor. V Rusku dostávají lidé zem 

zdarma; jedná se o pronájem na 50 let s moţností prodlouţení. Je pak 

na osadnících, jak se domluví o vlastnictví pozemků v rámci osady.  

V Kovčegu se domluvili, ţe vlastníkem bude „neziskovka“, 

 a jednotlivé pozemky osadníkům budou pronajímány. 

Fjodor je přesvědčen, ţe není moţné udrţet soukromé vlastnictví  

a celek současně, a tato forma se proto jeví jako ideální. Všichni tak 

prý cítí větší provázanost s celkem, neţ kdyby byly vlastníky 

pozemků. Všech 121 hektarů tedy patří společnosti, jinými slovy 

vedení osady, které spravuje vklady. Kaţdý nově příchozí dává do této 

společnosti vklad 100 000 rublů (cca 60.000 Kč) na budování 

infrastruktury a při odchodu z osady je mu tento vklad vrácen. 

Náhradu za dům a investice do pozemku si pak odcházející osadník 

kompenzuje s novým osadníkem, který po něm přebírá pozemek 

Osadníci také platí příspěvek 3000 rublů ročně (cca 1800 Kč) 

na společné práce, opravy strojů, údrţbu cest, svoz odpadů apod. 

Mimo společného domu zde mají i společnou dílnu, strojový park, 

baňu, pod společnou správu spadá i systém cest a elektrické vedení. 

Dále se Fjodor věnuje pravidlům osady. Říká, ţe podle něj by měla 

být rozpracovaná co nejjasněji a nejkonkrétněji. Jedním z prvních  

a hlavních pravidel, které si zde domluvili, je, ţe domy budou určeny 

jen pro trvalé bydlení, nikoli na víkendy. Dále se domluvili,  

ţe kaţdý bude mít určitou funkci, podle toho, co nejlépe umí. 

Dokonce tu pro určité oblasti vznikly i různé „expertní skupiny“. 

Popisuje také pravidla pro přijímání osadníků. O přijetí nových 

zájemců zde prý rozhodují aţ po 1 roce, kdy s nimi tito zájemci  

na zkoušku v osadě ţijí. O přijetí se hlasuje v tzv. velkém kruhu 

Přičemţ 1 pozemek má váhu 1 hlasu a k přijetí je třeba 75% souhlas  

(v jiných osadách poţadují i 100% souhlas).Přítomno musí být 

alespoň 51% hlasujících, tedy 41 lidí z 80. Stejným způsobem probíhá 

i vyloučení, které se týká těch, co narušují pravidla společného 

souţití (zatím prý řešili jen jediný takový případ).  
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Dále v Kovčegu respektují pravidla, ţe zde nebudou stavět pevné 

ploty, kouřit, pít alkohol, pouţívat pesticidy a chovat zvířata 

na maso. Pravidlem je i, ţe 20 % plochy osady musí tvořit les.  

 

Pevná struktura osady se projevuje nejen v jejím organizovaném 

prostorovém uspořádání, ale i v nastavení společných pravidel. 

Hovoříme také o soběstačnosti. Smysluplné je podle Fjodora stavět 

malé domy, které k ţivotu úplně stačí a sniţují náklady. Říká, ţe 

někteří osadníci z Kovčegu jsou jiţ schopni si vypěstovat všechnu 

zeleninu a ovoce sami. Z hektarového pozemku na uţivení rodiny 

prý stačí 30 % plochy, ţivé ploty zabírají asi 20 % – tedy uţ 50 % 

plochy můţe být klíčem k plné soběstačnosti. Hovoří také o potřebě  

čilé směny produktů a výrobků nebo o dostatečné ploše 

společného lesa (při 150 lidech by to mělo být asi 200 ha lesa).  

Osada by podle něj měla mít minimálně 50 lidí.  

Poučné je vyprávění Fjodora o dobrovolných pracích pro osadu. 

V tomto směru ţádné pravidlo původně neměli, protoţe očekávali,  

ţe kaţdý se zapojí automaticky a rád. Ve skutečnosti se však ukázalo, 

ţe takto uvaţuje jen 20% lidí, dalších 40 % se přidává, aţ kdyţ  

je poţádáno, 35 % nedělá nic ani na poţádání a 5 % se dokonce ideu 

společných prací ničí. Za pochodu tedy vzniklo nové pravidlo:  

1 člověk z 1 pozemku musí alespoň 1 den v měsíci pracovat 

pro celek, tzn. 12 dní v roce, nebo práci vykompenzovat penězi, 

nemůţe-li jinak. Tento přístup se prý osvědčil a funguje dobře. 

 

Tolik alespoň několik hlavních myšlenek z přednášky. 

Ještě dlouho diskutujeme a Fjodor ochotně zodpovídá všechny naše 

dotazy. A ţe jich je! Sám to s úsměvem komentuje, ţe takhle 

motivovanou a zvídavou skupinu tu ještě neměli .  

 

Po obědě vyráţíme na procházku do blízkého lesa, který má 

osada v pronájmu. Obyvatelé Kovčegu si v něm sbírají dříví na otop, 

chodí sem na houby, maliny a bylinky nebo k léčivým pramenům  

pro vodu. Našim průvodcem po lesních pěšinách je sympatický Oleg. 

Cestou na maliniště nám ukazuje krásná zákoutí lesa a vypráví svůj 

příběh, jak se dostal do osady. Jeho pointou je, ţe v tady našel novou 

rodinu, a se svou nynější ţenou si ţivot v Kovčegu moc uţívají a říkají 

si navzájem, ţe jeden druhého dostal jako „dáreček“. Krásné…  

Vede nás k velkým stromům, které osadníci zachránili před kácením. 

Vytvořili prý doslova happening, do kterého se zapojily i děti 

a všichni společně stromy ochránili svými těly.  
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V lese si po vzoru našeho průvodce Olega zouváme boty a jdeme 

bosi. Je to jako doma „u mamky v obýváku“. Je to vlastně také 

takový obývák s mechově zeleným kobercem, jen kapku větší. s

Některé stromy, zvlášť ty hodně staré (a zachráněné), 

umí vyprávět krásné příběhy. Stačí se ztišit a zaposlouchat… 

Po poetické procházce lesem jdeme navštívit několik osadníků.  

Za zmínku určitě stojí pozemek a dům Saši o Olgy, hostitelů 

Zorky. Jejich „dřevěné království“ je velkolepé a nepřehlédnutelné  

uţ z dálky. Celý dům Saša vlastnoručně postavil z hrubých a často 

různě pokroucených klád. Je to skutečný unikát! Ve stejném duchu 

vytvořil i houpačky, prolézačky a jiné objekty roztroušené po celé 

rozlehlé zahradě. Dřevo je evidentně velká Sašova vášeň. 

Ale obdivujeme i moc krásný rybníček s rákosem, a naši pozornost 

upoutává zdejší permakulturní dominanta – vysoké záhony podle 

Seppa Holzera, i kdyţ, pravda, v dost svébytném pojetí. Ze záhonů  

na všechny strany trčí kusy klád a připomínají spíš velkou 

strašidelnou protipovodňovou zátarasu. Ale i tak zřejmě skvěle plní 

svůj účel, protoţe na záhoně spokojeně roste spoustu různých bylin  

a zeleniny. Navíc vše zapadá do nenapodobitelného tesařsko- 

-futuristického konceptu Sašova ráje.  
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Dům Saši a Olgy, hostitelů Zorky, je„hotelem“ vskutku 

pohádkovým. Saša ho celý vytvořil z velkých pokroucených  

kusů dřeva, a doslova jako umělecké dílo. Jen máte pocit,  

ţe z něj kaţdou chvíli musí vylézt baba Jaga, která chraplavým 

hlasem zvolá:Ke mně vchodem, k Ivanovi zády!“ 

 
 

Od Saši přecházíme k manţelskému páru, jehoţ vášní jsou 

zase zvířata. Chovají krávu a kozy a denně se radují z čerstvě 

nadojeného mléka. Na zahradě pro nás dokonce připravili i malé 

mléčné občerstvení. Vyprávějí nám o svých plánech do budoucna, 

mezi které mimo jiné patří i výroba sýrů.  

 

Osvěţeni mlékem se přesouváme ještě na pozemek Iriny a Ţeni,  

kde mají „hotel“ Daša s Ivankou. Všude se to hemţí dětmi oblečenými 

do svátečních šatů. Dovídáme se, ţe tu dnes mají velkou oslavu 

narozenin jejich dcerky. Irina nás vede po lávce přes bahnitý rybníček 

na druhý konec pozemku, kde stojí malá dřevěná chajda, a říká, ţe 

právě tady dceru porodila. Byl to jejich první malý domek v Kovčegu, 

neţ si postavili ten současný větší. Dcerka svoji rodnou chajdu miluje 

a stále si tam chodí sama nebo s dětmi hrát. Dnes dětem Irina  

před chajdu postavila narozeninový stůl plný dobrot.  

Při cestě zpátky zjišťujeme, ţe dětská oslava se přesunula  

do rybníčku-bahňáčku. Sváteční šaty děti nechaly na břehu a hurá  

do vody! Není nad pořádnou narozeninovou koupačku v blátě! 
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Prohlíţíme si dům a pozemek manţelů, kteří v Kovčegu (jako 

jedni z mála) chovají krávu a kozy a ochutnáváme čerstvé mléko. 

U Iriny a Ţeni je dětí jako smetí. Mají tu velkou oslavu narozenin. 

Při pohledu na děti nadšené koupelí v rybníčku-bahňáčku se nám 

vybavuje naše bahenní terapie v kempu v Pšadě, za kterou jsme 

museli slušně zaplatit. Je skvělé, ţe děti z Kovčegu si dary 

přírody mohou dopřávat zdarma a kdykoli se jim zachce! 

Večer pro nás místní připravili další koncert, tentokrát spíše 

meditační, protoţe šlo o koncert indické hudby. Příjemně  

nás zklidnil, a některé skoro ukolébal k sladkému spánku…

 
Večerní koncert tradiční indické hudby, který pro nás připravili 

místní muzikanti je příjemným závěrem dnešního dne. 

Relaxujeme a mysl ladíme do blahodárných alfa-vln… 
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_______________________________________________ 

DUMKAP o Anastasii  
Dnes usínám s myšlenkou na Anastasii, sibiřskou vědmu a krásnou 

divoţenku z kníţek Vladimíra Megre. Myslím, ţe mnozí z nás jsou  

na téhle výpravě, mimo jiné, i pro její moudré myšlenky a vize, 

kterými rozpohybovala stojaté vody naší civilizace a inspirovala  

k tvoření rodových statků. Zajímá mě proto, jak tu lidé Anastasii 

vnímají. A odpovědi dostávám na kaţdém kroku. Ne ve slovech,  

ale v samotném způsobu jejich ţivota. Přestoţe kníţky o Anastasii 

jsou k vidění na poličkách skoro v kaţdém domě v Kovčegu,  

uţ se tu o ní skoro nemluví. Ale jak se zdá, ne proto, ţe by její 

myšlenky ztratily na síle, spíš proto, ţe nechtějí podporovat kult, 

který kolem ní za poslední roky vznikl. Ctí ji svým ţivotem a tuhle 

filozofii nosí víc neţ na rtech, ve svých srdcích.  

------------i.--------

12. DEN: úterý, 12. 7. 2011 

Dopolední přednáška Niny o vzdělávání v Kovčegu MP3 

Povídání u Aňi a Ilchama o domácích porodech MP3 

Jarmark výrobků z Kovčegu a nákup dárečků  

Ruské tance a chorovody s Pášou a osadníky  

Opět večerní baňa, tentokrát ryze ţenská  

Dnešní den nás čekají doslova informační ţně, ale i spoustu zábavy. 

Začínáme informacemi, konkrétně přednáškou místní učitelky Niny 

O UNIKÁTNÍM SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ V KOVČEGU.  

 

Vypráví nám o těţkých začátcích, kdy lidé v osadě věděli, ţe chtějí děti 

učit sami a jiným, neţ klasickým způsobem, ale netušili, jak na to. 

Rodina Niny byla první, která se v Kovčegu ujala výuky. Říká, ţe 

pokud chceme v dětech rozvíjet intuici a nestandardní myšlení, 

je třeba pouţít i nestandardní schémata a pokud děti mají být 

tvůrci, musíme být sami tvůrci. A právě na těchto principech 

postavili své „nové učení“. Podle ní není dobré dětem předkládat 

hotový program, je lepší tvářet ho společně s nimi. Místním dětem 

se takový přístup moc líbí, učení berou jako hru a u zkoušek, na které 

2–3x ročně jezdí do školy v Moskvě, mají výborné výsledky. 

 
Dnešní dopoledne je věnováno osadní škole. Nina nám vypráví  

o vzdělávání dětí v Kovčegu. Vyučují zde děti sami a vyuţívají 

přitom hlavně metody Anatolie Storoţeva a systému Montessori.  
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Zdejší výuka vychází hlavně ze systémů Anatolie Nikolajeva 

Storoţeva a Montessori, u kterých je důleţité přijímat informace 

nejen rozumem, jako tomu je u konvenčního školství, ale zároveň  

i skrze pocity a vůli. Základem úspěšného vyučovacího systému je 

pohled na svět. Nina zdůrazňuje, ţe bychom měli mít jasno, kam 

jdeme, co chceme v dětech probudit, a od toho odvíjet veškeré další 

učení. Hovoří také o spolupráci s rodiči, která v Kovčegu skvěle 

funguje. Díky nim děti poznávají mnoho specifických oblastí, 

například alpinismus, svět rostlin, zvířat či minerálů. Velmi důleţité, 

jak uvádí dále, je vnímat svět jako celek, ne v jednotlivostech  

(… tady nelze nevidět, podobnost s principy, o kterých včera mluvil 

Fjodor na přednášce o zakládání osady, coţ je velmi sympatické!).  

 

Velkou část Nina věnuje jazyku, významu latinky a slabikářům,  

které si tvoří samy děti. Stejně jako Michail Ščtetinin v Rodové škole, 

zaníceně hovoří o významu slov a jednotlivých písmen. Říká,  

ţe děti přirozeně cítí původní jazyk, který byl mnohem bohatší,  

neţ dnešní. Latinka je prý deformovaná verze tohoto prapůvodního 

jazyka. Poté nám ukazuje slabikáře dětí s písmeny malovanými podle 

pocitů. Za kaţdým z nich je Obraz. Je zajímavé, ţe zpravidla se děti 

shodnou v barvě i energii, kterou to které písmeno vyzařuje…  

 

V závěru Nina podrobněji popisuje praktický chod školy v Kovčegu. 

Říká, ţe se zde dle svých schopností a dovedností ve výuce střídá  

a doplňuje 10 učitelů a 10 rodičů Stírá se rozdělení: toto je škola, 

toto ţivot. ŠKOLA JE ŢIVOT! Výuka je radostná a spontánní  

jako ţivot sám. Probíhá od pondělka do pátku od 9 do 13 hodin,  

ale od 16 hodin jsou často další projekty, například divadlo, hry nebo 

sport. Výuka je koncipovaná v blocích – jeden předmět se 

vyučuje delší dobu, probere se určitý blok, poté další (podobně jako 

ve Ščetininově škole). Není ţádný ředitel, ani nikdo zodpovědný, 

za vším je kolektivní přístup. Finančně je osadní škola dotovaná 

školou, s kterou mají smlouvu (škola v Moskvě, do které jezdí s dětmi 

na zkoušky), ale této podpory se chtějí co nejdříve vzdát, protoţe 

škola si díky ní diktuje poţadavky, s nimiţ oni často nesouhlasí.  

 

Kdyţ slyším slova Niny, a vidím zdejší radostné a spojené děti,  

jen v sobě tiše zvolám – to je ono! Kdybych byla dítě a mohla  

se rozhodnout, kde se chci učit, neváhala bych ani chvilku!  

 

 
Děti si tvoří i své vlastní slabikáře.Velmi důleţité jsou při tom 

pocity a asociace, které vyvolávají jednotlivá písmena.  

Za kaţdým písmenem je Obraz, má svoji barvu a vyzařování.   
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Loučíme se s Ninou a z centrálního domu přecházíme  

do domku Ani a Ilchama. Popíjíme bylinkový čaj s medem  

a zavařeninou, a Aňa, příjemná maminka 3 dětí, na naše  

přání vypráví O DOMÁCÍCH PORODECH.  

Říká, ţe stejně jako porod, je důleţitá uţ příprava před početím. 

Rodičem by se měl stát jen ten, kdo po tom opravdu touţí. Lidé často 

říkají –dítě bude, aţ dostavíme dům, doděláme ten či ten projekt,  

ale mnohem důleţitější je, co nám říká tělo. Je dobré vnímat 

inspirace a znamení, vytvářet Obraz dítěte a komunikovat s ním  

(ano, i to je prý moţné). Uţ dlouho před početím bychom měli 

hromadit energii krásy, třeba uměním nebo procházkami v přírodě. 

Rodit doma, je prý něco úplně jiného, neţ rodit v porodnici. To můţe 

Aňa jistě dobře porovnat, protoţe nejstarší dcerku rodila ještě  

v městské nemocnici a obě mladší děti uţ doma, v Kovčegu.  

Je přesvědčena, ţe nemocnice působí jako stresový faktor a způsobuje 

mnoho problémů. Například její dcerka narozená v nemocnici  

je mnohem častěji nemocná, neţ ostatní děti. Ale na druhou stranu 

Aňa otevřeně hovoří o domácím přirozeném porodu jako o zkoušce 

ţivotních schopností, kterou vydrţí jen silní. Pokud prý ţeny  

v rodině po tři generace rodí v nemocnici, dochází u nich k degeneraci 

schopností rodit přirozeně. Zároveň však dodává, ţe přirozený 

porod vyţaduje přirozený přístup k ţivotu – dobré stravování, 

pohyb, srdečnou a otevřenou komunikaci… pokud prý ţena půjde 

tímto směrem, vše je zvládnutelné.  

 

Je tu s námi i Ilcham a vše poslouchá, samozřejmě nás proto  

napadá, zeptat se na roli muţe u porodu. Odpovídá, ţe on byl  

u porodů svých dětí rád. Cítil, ţe se tím hodně posílila jejich vzájemná 

důvěra a ţe jako partneři jsou si teď mnohem blíţ. Aňa k tomu 

dodává, ţe i pro ni byla jeho přítomnost důleţitá. Je přesvědčena,  

ţe kdyţ je otec při porodu mimo, ţivot rodiny se odvíjí úplně jinak. 

Mluví také o důleţitosti společné přípravy na porod. S Ilchamem 

chodili na procházky, koupali se, uţívali si baňu, cvičili ásány z jógy, 

Bojaršinivu gymnastiku (tu si zde v příštích dnech vyzkoušíme i my)  

a mysleli pozitivně. Při porodu ji manţel byl velkou oporou. Hladil ji, 

masíroval a uklidňoval. Aňa dodává, ţe některé ţeny z Kovčegu,  

které se obávají komplikací, si k porodu přizvou porodní bábu.   

 

Stav před porodem popisuje na příkladu své dcerky Nasti. Stahy 

pocítila aţ po 42 týdnech. Kdyţ přišly, roztopili pec, aby v místnosti 

bylo komfortních 36 °C. Sedět ani leţet, jak radí v nemocnici,  

Aňa nemohla, naopak, pomáhalo jí chodit. Napustili dětský bazén 

 s teplou vodou a vzala si homeopatikum na urychlení porodu. Říká, 

ţe v nemocnici je ţena oběť – píchnou jí injekci, a pak jen čeká, aţ její 

utrpení skončí. Je to prý škoda, protoţe kaţdá ţena se můţe naučit 

uvolňovat a uklidňovat, opouštět strachy a věřit ve vlastní sílu. Říká, 

ţe pokud bolest při porodu násilně nepotlačujeme, mění  

v pomocníka, který nám sám radí jakým způsobem se pohybovat  

a co dělat. Před porodem ţena tvoří endorfiny, které chrání dítě před 

bolestí. Pokud však uměle vytěsní bolest, ta naopak přechází na dítě. 

 

Dále popisuje samotný porod. Dcerka Nasťa se narodila do vody, 

nechali ji samotnou vyplavat. Báli se, ţe nedýchá, ale vše bylo  

v pořádku. Tuto fázi je prý třeba nechat prostě proběhnout. Kdyţ 

přestane pupeční šňůra pulsovat, je třeba dítě přiloţit k prsu a začít 

kojit. Stále je spojené s pupeční šňůrou i placentou. Čím klidnější  

je porod, tím později vychází placenta. V nemocnici vše probíhá 

rychle, ale doma je krásné, proţít si vše v klidu. Pupeční šňůra  
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se můţe oddělit zajímavým rituálem, kdy oba rodiče plamenem 

svíčky placentu oddělí. Je to prý perfektní dezinfekce. Placenta se pak 

zakopává pod rodový strom na pozemku. Po porodu je také velmi 

dobré dítě vynášet ven a „čistit" ho na slunci.   

 

Posloucháme pozorně, vše je tak zajímavé… Zaznívá ještě mnoho 

cenných informací, například o bakteriích a čistotě při domácím 

porodu. Aňa bakterie povaţuje za přirozenou součást ţivota i těla. 

Říká, ţe jejich hubením v nemocnici se dosáhne jen toho, ţe vydrţí 

jen ty nejodolnější. Schopnost vypořádat se s bakteriemi si dítě  

zafixuje prý uţ dvě hodiny po porodu.  

 

Témat a otázek je tolik, ţe to na jednu návštěvu nestačí, někteří z nás 

se proto domlouvají, ţe se k Aně vypraví později ještě jednou.  

 
Aňa a Ilcham, sympatičtí rodiče tří dětí, nás ve svém útulném 

domku hostí bylinkovým čajem s medem a Aňa přitom vypráví  

o domácích porodech.V Kovčegu uţ doma rodí všechny ţeny  

a zatím se nesetkaly s ţádným neřešitelným problémem.  

Porody v příjemné atmosféře domova jsou pro zdejší ţeny 

nádherným a neopakovatelným záţitkem.  

Odpoledne se opět scházíme v kruhu a harmonizujeme vzájemné 

energie. Kaţdý říká co má na srdci, a co by chtěl sdělit ostatním. 

Zaznívají pozitiva a zase pozitiva. Je skvělé, jak jsme vyladění.  

Jen já tentokrát přicházím později, protoţe naši „bytní“ Eduard  

s Olou, se mi dlouho a celkem vehementně snaţili sjednat rande  

s jejich kamarádem z jiné osady (váţně netuším proč). Ale docela  

mě pobavila představa mě jako ţeny ruského statkáře se 120 hektary 

polí, stádem krav, mnoţstvím lesů a rybníků. No, snad jsem 

neodmítla nejúţasnější nabídku svého ţivota…  

Ladění v kruhu. Čaroslav pomáhá naše kolektivní sdílení 

rozpohybovat dynamickým vlněním hedvábných šátků.  
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Večer nás obyvatelé Kovčegu pozvali do podkroví jejich centrálního 

domu, kde pro nás připravili jarmark. Máme tak skvělou moţnost 

prohlédnout si a nakoupit nejrůznější osadní výrobky – rubášky, 

masti, bylinky, šperky, dešťové tyče, plstěné výrobky, kníţky a další.  

Jarmark, který pro nás připravili osadníci je skvělou ukázkou 

toho, jak tvořivě se dají vyuţít volné chvíle a dlouhé zimní večery 

v osadě. A také čím vším je moţné si finančně přilepšit k ţivobytí.  

Po jarmarku následuje večer plný zábavy, při kterém nás Páša  

na trávě před hlavním domem učí ruské lidové tance,  

tzv. chorovody, které dříve slouţily k vzájemnému seznamování 

mladých lidí. Všichni se tedy důkladně seznamujeme a uţíváme  

si zajímavých pohybových a konverzačních chvilek. Do reje bosých 

nohou na trávě se postupně zapojují i další obyvatelé Kovčegu.  

Ruské ţeny tancují s úţasnou grácií a tance provázejí zpěvem.  

 

Hvězdným tanečníkem večera je však náš milý Jarda, který svými 

(z jeho pohledu jistě nechtěnými, ale pro nás přesto explozivními) 

výroky opět perlí a osvěţuje atmosféru večera. Zejména jeho hláška  

– Kdyţ ono je to takové intimní, ţe?, zaznívající poté, co nám Páša 

předvedl tanec končící polibkem s partnerkou, který po něm máme 

opakovat, všechny přítomné paralyzuje smíchy. Ale nejvíc jeho 

dnešní taneční partnerku Ladu. Vše korunuje Jardovo éterické 

provedení tanečních figur vedle v záchvatech smíchu umírající Lady. 

Pro samé chechtání uţ ani nevím, jestli Lada po onom intimním tanci 

zůstala políbená či nepolíbená. Jarda je prostě fenomén!  

 

Chorovody s Pášou se rozbíhají nesměle, ale brzy se přidávají 

další a  zábava nabývá obrátky. Zvláště s příchodem Jardy. 
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Po bujarém večeru s tanečky přichází víc neţ vhod uklidňující  

baňa, tentokrát výhradně ţenská. Naše malá dámská skupinka 

(já, Zorka, Péťa a Lada) si uţívá relaxaci v příjemně komorním kruhu 

s Aňou a několika dalšími místními ţenami.  

Díky Aně na vlastní kůţi zaţíváme celou řadu rituálů, které z pobytu  

v bani dělají skutečný obřad. Dovídáme se zajímavé informace  

o věnikách – metličkách svázaných z větviček různých 

stromů. V Kovčegu je pro všechny připravuje právě Aňa.  

 

Baňa v lesíku u říčky vydá ze všechny masáţní i kosmetické 

salony světa! A zcela určitě i za všechny psychoterapeuty.  

 

Za nejvhodnější povaţuje ty z břízy a dubu, o kterých říká,  

ţe dodávají sílu, energii a navíc výborně podporují dýchací systém  

a detoxikaci. Habr dle jejích slov zase uklidňuje a snímá z člověka 

nervozitu a neklid. Větvičky na věniky sbírá v červnu, na svátek  

Svaté trojice, svazuje je a zavěšuje pod strop přímo v domě nebo  

na půdě. Připraví jich vţdy kolem stovky, coţ je mnoţství, které  

na jeden rok vystačí pro osadu. Asi 10–20 minut před pouţitím  

tyto věniky přímo v potírně namáčí do vědra s vodou, aby změkly,  

a poté se jimi vzájemně popleskáváme po celém těle. I ostatní ţeny  

v bani potvrzují jejich silně očistné a detoxikační účinky. Navíc se  

z věniků šleháním vylučuje příjemná vůně. Aňa nám ukazuje, jak 

věniky můţeme rozprostřít i na obličej. Je to prý skvělá omlazovací 

kúra pro pokoţku a navíc tak člověk můţe vdechovat léčivé látky 

přímo z listů. Stokrát účinnější, neţ všechny pleťové masky!  

Ale je dobré věniky takto přikládat i na srdce či plíce. Jedna z ţen  

se zvedá a doplňuje do misky z vodou pár kapek éterických olejů. 

Také jimi si pobyt v bani ţeny rády zpříjemňují. Dnes vybraly směs 

petitgrainu, jasmínu a citronové trávy, ale v oblibě tu mají také 

levanduli, eukalyptus, cedr a mnoho jiných esencí. 
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Baňa v Kovčegu je chrámem očisty těla i duše. Voní dřevem, 

březovými, dubovými věniky a éterickými oleji.  

 

 
 

Procedura pomalu končí, ale Aňa pro nás má ještě jedno překvapení. 

Bere vodu, ve které byly namočeny věniky, a v které je vyluhováno 

spoustu léčivých látek z těchto rostlin, jak říká – ani kapka nazmar,  

a jednu po druhé nás od hlavy aţ k patě polévá. Prý je to výborná 

ozdravná kúra pro pokoţku a vlasy. Léčivou březovo-dubovou 

vodu si na sobě necháme co nejdéle schnout a jen lehce dosušujeme. 

Po pár doušcích lahodného kvasu, o který se s námi Aňa dělí,  

v povznesené náladě odcházíme do našich domků a pelíšků.  

Cítíme se jako po několikadenním pobytu v luxusních lázních!  

 
Cestou z bani se doslova vznášíme. Naše lítací pocity umocňuje 

nádherné slunce zapadající za lesy Kovčegu. Euforie bez hranic!  
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-------------i.---------

13. DEN: středa, 13. 7. 2011

Prohlídka permakulturní zahrady u Fjodora   

Fjodorova přednáška o přirozeném chovu včel MP3 

Tradiční ruské panenky a tvoření s Julií  

Návštěva u Iriny a povídání o bylinkách  

Nácvik našeho zítřejšího koncertu  

Improvizovaný večer s jazzem, bubny a šátky  

Tento den se nese ve znamení včel, panenek, bylinek a hudebních 

improvizací. Program je opět nadupaný k prasknutí, coţ je dobře, 

protoţe v Kovčegu je tolik zajímavého a inspirativního! 

 

Rána v Kovčegu si kaţdý vychutnáváme po svém. Někdo sladce 

spí, jiný se ranní rosou brouzdá po louce a zdraví Slunce, Janka 

zase chodí pozdravit a pod sedlem „provětrat“ místního koníka.  

Ráno přicházíme k Fjodorovi Lazutinovi na přednášku o včelách,  

ale ještě před ní nás provází jejich pozemkem s permakulturní 

zahradou. Podle mého, jednou z nejzajímavějších, které jsou  

v osadě k vidění. A asi i nejlépe udrţovaných. Seznamuje nás 

s rostlinami v ţivém plotu, hlohem, kalinou, javorem, jablíčkovou 

šípkovou růţí, muchovníkem, svídou krvavou, divokou višní  

a dalšími. Ţivé ploty jsou 3–4 metry široké a úmyslně zde nekosí 

ani trávu a nechává je zarůst, je to taková divoká část, jak říká. 

Od ţivého plotu přecházíme dovnitř pozemku, kde míjíme četné 

záhony s nejrůznější zeleninou. Vzhledem k tomu, ţe Fjodorova ţena 

je vitariánka, spotřebují zeleniny opravdu kvanta, a líbí se jim být  

v tomto směru soběstační. Ukazuje nám také kompostovací kupky,  

na kterých sázejí dýně a chloubu jeho ţeny – bylinkovou zahradu. 

Jsou na ní snad opravdu všechny bylinky, které si člověk dovede 

představit. Fjodor nás jako správný včelař upozorňuje také  

na mardovniky, speciální medonosné bodláky všude kolem.  

Po prohlídce stromové školky s malými cedříky, nás vede  

do zahradního domku, kde si budeme povídat o včelách.  
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Fjodorův dům je skromný, ale jeho rodina v něm má vše 

podstatné pro soběstačný ţivot. Peťo – Čaroslav v bylinkové 

zahradě Fjodorovy ţeny se diví, jak vysoká je tahle divizna. 

Na zahradě u Fjodora se nám moc líbí. Je na ní vidět lásku  

a péči. Dominantní plodinou je tu jednoznačně mrkev, oblíbená 

zelenina jeho ţeny-vitariánky. Mrkev nalevo, mrkev napravo… 

Včelky nás hodně zajímají, zvláště pak PŘIROZENÝ CHOV VČEL, 

na který je Fjodor specialista. Sjíţdění se k němu na přednášky  

a pro zkušenosti lidé z celého Ruska i ze zahraničí, a dokonce o tomto 

způsobu včelaření napsal kníţku. Proto se na tohle dnešní „medové“ 

povídání s Fjodorem moc těšíme. V dřevěném zahradním domku,  

kde sedíme, je příjemně. Vlastně je celý uzpůsobený na přednášky  

a kurzy o včelách. Všude po stěnách jsou obrázky s touto tematikou, 

ukázky pláství, rámečků a dalších včelařských předmětů.  

 

Fjodor především hovoří o faktu, který není obecně aţ tak známý,  

ale přitom je při správném chovu včel nezbytné z něj vycházet.  

Říká, ţe produkce medu představuje jen 5% uţitku včel, 

hlavním, 95% uţitkem je jejich schopnost opylování.   

A dokládá to informací, ţe celá jedna třetina potravin, které jíme,  

je závislá na opylování včelami. Hovoří o extrémním úbytku včelstev, 

například v Rusku prý v 15. století bylo 50 milionů domácích včelstev, 

dnes je to jen 2,5 milionu. Připomíná také proroctví známé bulharské 

vědmy Vangy: Pokud ze světa zmizí včely, další rok uţ nebude svět.  

Před tím, neţ prý člověk přišel s pesticidy, začal rostliny pěstovat  

ve velkých monokulturách a pouţívat GMO (ve Francii zjistili v pylu 

při analýze 30 druhů pesticidů!), včely ţily bez jakýchkoli zásahů 

celých 5 milionů let. Měli hnízda ve starých vykotlaných stromech, 

ale na takové uţ v přírodě moc nenarazíme. Vymoţenosti posledních 

století se podepsaly na úbytku včelstev a jsou důvodem, proč včely 

dnes mohou ţít pouze u lidí. Ale i chov u lidí má svá úskalí.  
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V „moderním“ včelařství jde bohuţel hlavně o co největší produkci 

medu a dochází k mnoha nepřirozeným zásahům, například  

k umělému rozmnoţování, přikrmování a podobně. Fjodor proto 

preferuje přirozený chov včel, co nejvíce napodobující 

přírodní prostředí. Říká, ţe je jednoduchý, ale přesto  

je k němu třeba mít určité znalosti.  

 

 
Paseka plná včelích domečků. Fjodor jich má přes stovku!Včelky 

chová zejména kvůli opylování rostlin, med je aţ druhotný.  

Dále popisuje strukturu roje. V jednom roji je prý asi 100.000 

dělnic, které ţijí kolem 40 dní, 100–1000 trubců, ti ţijí 2–3  měsíce  

a jejich jediným úkolem je oplodnění, a 1 matka, která se doţívá 8 let. 

Kdyţ je matka mladá, v jednom určitém dni třikrát vyletí z úlu ven  

a spojí se s trubcem. Vytvoří si rezervoár, díky kterému pak rodí 

celých 8 let! Denně umírá 2,5 tisíce včel, proto musí denně naklást 

2,5 tisíce vajíček. Tak to jsou skutečně zajímavá čísla…   

Fjodor včely nepřikrmuje, stáčí jen tolik medu, aby ho zůstalo dost  

i pro včely. Nezasahuje do jejich rozmnoţování, a vůbec provádí 

minimum zásahů do včelího hnízda. Včely nechává rojit, protoţe 

je to pro ně prý velmi důleţité. Moderní včelařství rojení zamezuje,  

proto pak bývají včely agresivní.  

Ptáme se také na problémy s varroázou, infekční onemocnění  

včel způsobené roztočem, coţ je velký problém včelstev u nás.  

Při přirozeném chovu problémy s varroázou prý nemají.  

Po přednášce se přemísťujeme k loučce s včelími domečky. 

Fjodor jich má kolem stovky. Pozorujeme včely ze speciální prosklené 

osmistěnné „pozorovatelny“ a Fjodor nás obléká do ochranných 

včelařských kukel. Pak nás vede k jednomu z domečků, otvírá jeho 

stříšku a ukazuje uspořádání rámečků a plástve na nich. Někteří jdou 

mezi včely i bez ochrany, ale i to je bez problémů, Fjodorovy včely 

jsou přátelské. Jen před blíţící se bouřkou, kapku znervózněly…  

 
Fjodor nám popisuje včelí domečky a poté je jde malé skupince 

ukázat v reálu. My ostatní vše sledujeme z včelí pozorovatelny.  
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Fjodor ve svém veselém včelím skafandru. Oblékl sebe a pak  

i nás, aby nám svoje milované včelky mohl ukázat pěkně zblízka. 

Zatím, co se zabýváme včelami, obloha se dramaticky zatahuje  

a my proţíváme první pořádnou ruskou bouřku. Krátkou, silnou 

a osvěţující. Jak rychle přišla, tak rychle odešla.  

Fjodor nám také ukazuje svoji knihu o přirozeném chovu včel  

nazvanou VČELY PRO RADOST. Jsou v ní podrobně popsané 

všechny potřebné informace k přirozenému včelaření doplněné 

vtipnými ilustracemi. V roce 2011 ji vydalo ruské nakladatelství 

„Dilja“. Knihu si u něj mnozí z nás zakoupili. Pokud by se našel 

někdo, kdo by měl chuť zajistit překlad a vydání této knihy  

do češtiny, bylo by to skvělé!  

Kdyţ jsme odcházeli od Fjodora, dozvěděli jsme se ještě, ţe jeho 

rodina patří mezi několik málo 100% soběstačných rodin v osadě. 

Ostatní většinou musí alespoň tu a tam dojíţdět za prací do Moskvy 

nebo jiných větších měst, aby domácí rozpočet podpořili. Pozdravili 

jsme se i s jeho ţenou, která právě na verandě domku zpracovávala 

čerstvou zeleninu. Od Fjodora víme, ţe jiţ několik let je vitariánkou, 

coţ znamená, ţe její jídelníček tvoří pouze syrová rostlinná strava, 

především ovoce, zelenina, ořechy a semena. I to je velký krok  

k soběstačnosti.Vitariánství praktikuje v osadě prý uţ hodně lidí,  

a stále jich přibývá. Tato informace mě osobně hodně potěšila, 

protoţe syrová strava je i pro mě přitaţlivý směr. Také si myslím,  
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ţe „ten nahoře“ nám dal všechno, a jeho dílo uţ není třeba 

jakkoli přetvářet. Proto mě zaujala i kniha na toto téma, kterou 

jsem v Rusku objevila: SYROVÁ STRAVA – NOVÁ ŠANCE  

PRO TĚLO. Vydalo ji v roce 2010 ruské nakladatelství „Dilja“,  

stejně jako Fjodorovu knihu, Také překlad této knihy by jistě více  

otevřel toto zajímavé téma nás.  

 

 
Moc zajímavé ruské kníţky – jedna o včelách, druhá  

o vitariánství. Kdyby se našel šikovný překladatel  

do češtiny, bylo by to skvělé. Pro případné zájemce  

o překlad jsou k dispozici, můţete se informovat  

na mé adrese: jana.chrastecka@seznam.cz 

Po záţitcích s včelkami jsou na řadě záţitky s panenkami. Ale ne  

obyčejnými panenkami z nějakého obchodu, ale s ručně vyráběnými 

TRADIČNÍMI RUSKÝMI PANENKAMI. Na malý „workshop 

kukel“ nás k sobě pozvala sympatická Julie, která se jejich sbíráním 

po celém Rusku a tvořením zabývá uţ mnoho let. Ve svém krásném  

a novotou ještě vonícím dřevěném domě s velkou (váţně skvělou!) 

pecí, pro nás nachystala čajové občerstvení a výstavku svých panenek. 

Jsou opravdu různorodé, a moc zajímavé je, ţe kaţdá z nich má 

nějaký svůj speciální účel, jak popisuje Julie. Některé mají 

přitahovat blahobyt, jiné udrţet lásku, další podpořit zdraví… 

Je to vlastně takové malé pozitivní vúdú . 

 

Je velmi zábavné, kdyţ jednu z panenek zkoušíme sami vyrobit.  

Julie vybrala jednodušší typ, tedy jsme to zvládli úplně všichni. 

Vyráběli jsme malé látkové zajíčky, které děti mohou nosit na prstě  

a svěřovat jim svá tajemství, přání či trápení. Něco jako malé osobní 

vrbičky nebo „telefonky“ na nebeskou linku důvěry.   

Kromě panenek u Julie obdivujeme i její zbrusu novou pec. 

mailto:jana.chrastecka@seznam.cz
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Sympatická Julie nás vrátila do dětských let. Její dům je totiţ 

plný panenek, přesněji řečeno – tradičních ruských panenek.  

Učí nás vyrobit  zajíčka, kterého děti mohou nosit na prstě  

a pouţívat jako malou osobní vrbičku nebo „telefonek“ na linku 

důvěry. „Telefonky“ se povedly, dívejte (foto vlevo dole)! 

 
 

S Radem, protoţe nás oba zajímají rostlinky, jsme si domluvili 

MALOU BYLINKOVOU NÁVŠTĚVU U IRINY (hostitelky Daši  

a Ivanky). Bylinky jsou totiţ její velkou láskou, zajímá se o ně a také  

je pěstuje. Provádí nás po pozemku a ukazuje své zelené radůstky, 

mátu, meduňku, šalvěj… a mnoho dalších. Většina z nich se hojně 

vyskytuje a pouţívá i u nás. K zajímavějším, pro tuto oblast asi 

typičtějším „kytkám“ se dostáváme při popíjení tradičního ruského 

Ivan čaje a prohlíţení Irininých knih o bylinkách. Jejím oblíbencem  

je třeba sabelnik, coţ je zábělník bahenní. Je to bylinka, která 
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pomáhá zastavit krvácení, má protikřečové a hojivé účinky. Také nám 

ukazuje ačítok, neboli rozchodníkovec nachový, tučnolistou 

rostlinu, která při vnitřním poţití můţe díky obsaţeným alkaloidům 

vyvolat zvracení, ale zevně spolehlivě funguje na zacelení ran; její 

listy se přikládají na zanícenou kůţi, hemoroidy a spáleniny. V zimě  

se Irině, hlavně pro děti, osvědčuje kalina, která má vynikající 

účinky na dýchací systém a také vrba jíva, jejíţ kůra je vlastně 

přírodní, a tedy dokonalejší formou aspirinu. Je výborná  

na sníţení horečky a zmírnění bolestí kloubů, hlavy a zubů.  

Mimochodem, chutný Ivan čaj, který zde popíjíme se připravuje  

z kypreje, coţ je česky vrbovka úzkolistá. Roste na prosluněných 

pasekách všude kolem Kovčegu (stejně jako u nás) a Irina, podobně 

jako většina zdejších osadníků jej připravuje podle tohoto postupu: 

____________________________________________________________________

Recept na pravý ruský Ivan čaj 
Nejdříve se natrhá větší mnoţství listů vrbovky a nechá se jeden den 

zavadnout. Pak se listy promnou v rukou nebo dřevěným válečkem, 

aby trochu pustily šťávu, rozloţí se na čisté plátno, které se pak 

svine do ruličky, zatíţí kameny a dá na teplé místo. Listy se zapaří  

a fermentují (kvasí za podpory přítomných mikroorganizmů).  

Za 4 dny, ale pokud je velké teplo, tak i za 2–3, se smotky rozbalí  

a důkladně dosuší. Listy po tomto procesu zhnědnou aţ zčernají  

a změní i vůni. Celkově tento čaj připomíná čínský čaj. 

_______________________________________________ 
Ivan čaj prý odstraňuje psychické napětí, tíseň, úzkost, nespavost, 

působí protizánětlivě, chrání sliznice trávícího traktu (skvěle působí 

například při ţaludečních nebo dvanácterníkových vředech)  

a napomáhá při průjmu. Ale dá se pouţít i zevně, například  

na vymývání ran a nehojících se ran či bércových vředů. 

Při loučení nám Irina kaţdému do rukou vtiskne… co asi?   

Dva úhledné balíčky z pravým ruským ručně připravovaným  

Ivan čajem z Kovčegu! Moc milý dárek…  

 

 

 
Irina vypráví o svých oblíbených bylinách – vrbovce úzkolisté 

(z které zde dělají oblíbený Ivan čaj), zábělníku bahenním, mátě, 

rozchodníku, kalině a mnoha dalších.   

Po obědě se scházíme k prvnímu nácviku koncertu pro Kovčeg. 

Místní nám svým vystoupením nasadili laťku pěkně vysoko! Ještě,  

ţe máme Petera-Čaroslava, který jako náš spolehlivý Kukoo (kulturní 

koordinátor) přesně ví, jak nás kdy povzbudit a motivovat. Nabádá 

nás, abychom koncert nebrali tak váţně, ţe nejde o profi výkony,  
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ale o to dát od srdce to nejlepší, čeho jsme schopni (ne víc). Nekazit si 

tu radost z dávání zbytečnými obavami, ponechat všemu 

uvolněnost… Pomohlo to. Hned se začínají rojit nejrůznější nápady 

na písničky a nácvik se pěkně rozbíhá… Čerešničky, čerešničky, 

Rozvíjej se poupátko, Slnko slniečko, Holka modrooká, To ta 

Heľpa… a samozřejmě naše srdeční songy od Ţiarislava… Ţivá je ţivá 

voda, ţivý je vietor vzduch, ţivá je matka Zem, ţivý je ohňa duch…  

Díky, Péťo Ţivý! Mimochodem, myslím, ţe dnešní kokoo-rada  

je univerzální, schovám si ji ;-)   

 

V duchu hudby a tance se nese i zbytek dne. Ilcham, Aňa, Páša  

a další muzikanti a zpěváci z Kovčegu nás pozvali do hlavního domu  

na večerní jazzový koncert. Ilcham posílá od klavíru do publika 

sviţné jazzové melodie (hraje opravdu brilantně!), Aňa zpívá a všichni 

si podupávají a ladí se do pohody. Ladu s Péťou tyhle nakaţlivé rytmy 

nenechávají dlouho sedět a začínají spontánně tančit. Radostně se 

pohupujícími boky uvolňují atmosféru natolik, ţe zakrátko se k nim 

přidávají i ostatní. Zapojují bubny, flétny, chrastítka, zkrátka vše,  

co je po ruce, a koncert se rázem mění ve spontánní improvizované 

muzicírování, při kterém jazz střídá spoustu dalších ţánrů. 

Vzduchem létají a vlní se hedvábné látky mezi kterými nadšeně 

pobíhají děti. Nádherně ţivelná show!  

 
Tak trochu jazz, trochu etno, bubínky a cingrlátka a do toho 

pohybová improvizace s hedvábnými šátky... Dnešní koncert 

nabral nečekané obrátky. Zapojili se všichni, i děti. Bylo to dílo 

okamţiku. Spontánní, rozverné, dovádivé. Zkrátka Odvaz! 

 

Někteří po tomto výkonu jdeme svá rozdováděná těla uklidnit do bani 

nebo zchladit do říčky (odkud nás však brzy vyhánějí ovádi) a odtud 

míříme přímo do postelí trochu se vyspat. Ráno totiţ brzy vstáváme. 

Jedeme na výlet do Moskvy!  
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_______________________________________________ 

DUMKAP … nebo pohádka před spaním?  
Usínám ve věţi plné vlaštovčího švitoření a přitom si vybavuji 

příběh, který nám vyprávěli Ola s Eduardem, u kterých teď  

s Andrejkou bydlíme. Velmi romantický příběh... 

  

Ola, okouzlena knihami o Anastasii a vizí ţivota v rodové osadě, 

přijela před osmi lety do Kovčegu. Byla pevně rozhodnuta vytvořit 

zde svůj Prostor lásky, přestoţe byla bez partnera. Vedena svými 

sny s pomocí přátel z osady si zde postavila dům – osmibokou věţ 

inspirovanou její oblíbenou mandalou. Šest let zde hospodařila 

úplně sama. Přiznává, ţe pro ni bylo nesmírně těţké, ţít bez muţe.  

Posiloval ji jen jakýsi vnitřní pocit, ţe je na správné cestě.  

Ale pak přišel Den, který vše změnil. A doslova z minuty na minutu. 

Při návštěvě svého vzdáleného rodného města, potkala Eduarda, 

starého kamaráda z dětských let. Byl o dost starší. Ola si pamatuje,  

ţe kdyţ jako malé batole lezla pod stolem, rodiče Eduardovi, který  

v té době byl jiţ větším chlapcem, říkali ukazujíc pod stůl – to bude 

jednou tvoje nevěsta! Všichni se tomu tenkrát smáli a brali to jako 

velkou legraci. Ola s Eduardem si spolu jako děti hrávaly,  

ale později, jak uţ to bývá, se jejich cesty rozešly a kaţdý si ţil svůj 

ţivot jinde. Kdyţ Ola uviděla po dlouhých letech Eduarda, úplně se  

s ní zatočil svět. A něco podobného proţil i Eduard. Nedovedli si to 

vysvětlit, ale prostě se to přihodilo. Byla z toho láska jako trám.  

Brzy měli svatbu a Eduard se za Olou přistěhoval do Kovčegu, 

protoţe i jeho přitahoval přírodní ţivot v osadě.  

Nelze si nevzpomenout na slova Anastazie, ţe kaţdý má někde  

na světě svého dokonalého partnera, svou druhou polovinu. Ola,  

zdá se, tu svou uţ našla. Společně velebí pozemek a „vlaštovčí věţ“ 

 a na všechno jsou teď DVA. Zatím… Plánují  velkou rodinu.  

 

Ale to je druhá část krásné pohádky…  

Kdyţ odjíţděli na svatební cestu, na jejich domě si vlaštovky 

postavili hnízdo. A tak si tehdy jen tak z legrace řekli, ţe kolik  

hnízd tam bude, aţ se vrátí, tolik budou mít dětí. A osud  

k nim byl skutečně štědrý. Kdyţ se vrátili, těch hnízd tam  

napočítali celkem:  O S M N Á C T ! 

Co s tím? Se smíchem říkají, ţe jejich plán je jasný: dál se milovat, 

postavit ještě jeden větší dům a pak rodit, rodit, rodit, rodit, rodit, 

rodit, rodit, rodit, rodit, rodit, rodit, rodit, rodit, rodit, rodit, rodit, 

rodit, rodit.  A radovat se ze ţivota.  
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--------------i.--------

14. DEN: čtvrtek, 14. 7. 2011 

Celodenní výlet vlakem do Moskvy   

Návštěva Klubu Anastasie (1. parta)   

Dopoledne v „srdci Moskvy“ (2. parta)   

Společné setkání na Rudém náměstí  

Zvláštní odpoledne v centru Vjačeslava Bronnikova MP3 

Rozchod v Moskvě (…a málem zapomenutá Ivanka) 

Noční – úplňkový – návrat do Kovčegu 

DNES JE DEN M – DO MOSKVY JEDEM!, naskakuje mi  

nad ránem malá dětsky přiblblá slovní hříčka. Nicméně vyjadřuje 

podstatu.Vstáváme velmi velmi brzo, v 6.00 musíme stihnout  

vlak z Malojaroslavce. Nastěnku vyměňujeme za malý terénní vůz  

a polňačku z Kovčegu tentokrát zvládáme hladce. Na nádraţí jsme 

včas, dokonce nám ještě zbývá i něco času na veselé hry v kruhu.   

Cesta do Moskvy ubíhá rychle a příjemně. Interiér vlaku připomíná 

spíš letadlo, pohodlné sedačky s místenkami, koberečky, záclonky, 

a všude překvapivě čisto. Ujíţdíme do ruské metropole (nebo spíše 

evropské? – jak tvrdí Michail Ščetinin), okny proudí čerstvý vzduch  

a pohrává si s blankytně modrými záclonkami, coţ fascinuje Ladu. 

Po dvou hodinách povídání, dospávání a modrého vlání jsme v cíli. 

(RUSKO – MALOJAROSLAVEC) Čekání na perónu na vlak  

do Moskvy si krátíme Peterovými interaktivními hrátkami  

v kruhu. Máme rádi kruhy. A rádi si hrajeme. 

Detail ruského vlaku s modrými záclonkami. Věnováno Ladě . 

PS: Ano, ano, při jízdě krásně vlají…  
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Na moskevském nádraţí se rozdělujeme na dvě party. Jedna  

vyráţí do srdce Moskvy, kde má v plánu kochat se místními 

pozoruhodnostmi, druhá míří do moskevského Klubu Anastasie.  

Ale kousek cesty – moskevským metrem – máme společný.  

 

Hektičnost, chaos, strach a anonymita… Uţ při vstupu do metra  

se nelze ubránit těmto dojmům. Lidé jakoby uzavření do sebe, nikdo 

na sebe nechce zbytečně upozorňovat. Všude postávají „milicioněry“ 

a ostříţím zrakem filtrují své okolí. Pokud se jich člověk na něco 

zeptá, nejsou dvakrát přátelští. Proplétáme se lidmi, kteří se jako 

velká ţivá řeka valí chodbami metra, bedlivě se hlídáme, abysme se 

se v tom mumraji neztratili a rozhlíţíme se kolem. Jsme v podzemí, 

ale vše evokuje spíš představu okázalého paláce, z něhoţ dýchá 

velkolepost starých časů. Působivé klenby, mramorové sloupy, 

pompézní lustry, mozaiky, ozdobné dlaţby… Svým způsobem krásné,  

i kdyţ se nemůţu ubránit dovětku – aţ bizarní. Prý se tomu zde říká 

„pohřebiště moskevských klášterů“, protoţe mramor pochází  

ze staveb, které nechal v 30. letech zbourat Stalin. No, osobně  

se docela těším, aţ nás eskalátor vyplivne napovrch.  

(RUSKO – MOSKVA) Metro ruské metropole dýchá starými časy  

a jejich okázalou noblesou. Rozzářené lustry, výpravné mozaiky 

a dlaţby… Trochu jako podzemní palác.  

 

Klub Anastasie trochu déle hledáme. Jsme docela překvapeni,  

kdyţ někteří lidé, jichţ se ptáme na cestu, sklopí oči, zrychlí krok  

a beze slova nás míjejí. Co to je? Strach? Nezájem? Spěch? 

S nezodpovězenými otázkami se ještě chvíli prodíráme ulicemi 

Moskvy a nakonec – Heuréka! – klub nacházíme.  

Je to zvláštní prostor v suterénu jednoho z obytných domů. Uvnitř  

je trochu těsno a ne zrovna moc útulno. Všude kolem na policích  

i stolcích cedrové zboţí – oříšky, oleje, mýdla, zubní pasty, ţvýkačky, 

ale také řada nejrůznějších knih, cédéček, stejně jako reklamních 

předmětů. Všemu vévodí velký plakát Anastasie.  

Dvě ţeny, které nás v klubu přivítaly, se nám sice snaţí odpovídat  

na naše četné dotazy, ale jako zkušené byznysmenky na nás zároveň 

vyvíjet i slušný obchodní tlak. Bohuţel cedrové misky a lţíce, kvůli 

kterým nás sem jelo více, právě nemají, ale i tak si (k jejich i naší 

radosti) odnášíme plné tašky jiných cedrových pokladů.  

Co určitě stojí za zmínku, je mapa Ruska na chodbě centra, kde jsou 

vyznačeny všechny fungující rodové osady. A je jich na ní zakresleno 

jako máku, zvláště v okolí Moskvy. Povzbudivý pohled!  
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Moskevský Klub Anastasie jsme si asi představovali trochu 

jinak. Cedrové misky a lţíce nemají, nicméně v zelených 

igelitkách s logem Zvonících cedrů si odnášíme kvalitní sibiřské 

oleje, semena, zubní pasty, ţvýkačky a další cedrové poklady.  

Parta, která ve stejnou dobu pobývala na Rudém náměstí,  

si svůj čas příjemně uţívala. V pravoslavném kostele se nořili  

do sugestivních tónů ruských chorálů, byli se oblaţit krásou 

pohádkového chrámu Vasilije Blaţeného, přepestrého  

skvostu východní architektury, a také si prošli GUM, zdejší 

legendární obchoďák.  

 

Po ukončení našich turisticko-kulturně-nákupních misí se všichni 

máme setkat na Krásnoj plóščadi. „Rudá parta“ odpočívá na dlaţbě 

před Mauzoleem a uţ nás vyhlíţí. Za zdmi z mramoru a labradoritu 

odpočívá i Vladimír Iljič. Ten zase nejspíš vyhlíţí svůj vlastní pohřeb. 

Ale Rusko se i dvacet let po rozpadu Sovětského impéria dohaduje  

– pohřbít, či nepohřbít Lenina? Jak vidět, jeho kult je stále ţivý.  

Ještě nějaký čas se kocháme krásami ruské matičky, sochami, 

kašnami, fontánami a dalšími skvosty poblíţ Rudého náměstí… 

 

 
Legendární Kreml, „marcipánový“ chrám Vasilije Blaţeného, 

nejslavnější ruský obchoďák GUM a další a další pozoruhodnosti 

– to je Rudé náměstí, 70.000 m2 nahuštěné esence ruské kultury.  

A samozřejmě sem patří i Mauzoleum Lenina. Dnes u něj drţí 

čestnou stráţ Renda. Samopal nechal doma, je pacifista.  
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Ale uţ nás volá další zajímavý program, a tak míříme opět  

k metru a přesouváme se do jiné části Moskvy. Jedeme  

do CENTRA VJAČESLAVA BRONNIKOVA, novodobého  

ruského mága. Víme, ţe tento člověk dokáţe slepým navracet  

zrak, jsme tedy hodně zvědaví, jak to vlastně dělá.  

VJAČESLAV MICHAILOVIČ BRONIKOV  

je ruský vědec a senzibil, který ještě před 

několika lety byl téměř neznámý. Vše se však 

změnilo, kdyţ představil svoji metodu extra- 

-senzorického vnímání, pomocí které i ti,  

co jsou od narození slepí, se mohou naučit  

vidět. Ne očima, ale „mozkem“. Tento 

alternativní způsob vidění prý daleko 

překračuje schopnosti normálního zraku. 

Vjačeslav Michailovič od malička trpěl 

koktavostí, byl tichý a nerad komunikoval. 

Kolem 10 let se u něj projevily zvláštní schopnosti – detailně dokázal 

zachytit události, které se odehrávaly daleko od něj. Teprve kdyţ 

později váţně onemocněl a k jeho problému s koktavostí se přidala 

ztráta sluchu a pohybové koordinace, začal vyuţívat své schopnosti. 

Nikdo neví, co v něm se tenkrát odehrávalo, jisté je, ţe v této fázi 

objevil něco převratného. Nejenţe byl schopen sám sebe vyléčit,  

ale dnes, kdy svou techniku rozvinul, je schopen úspěšně léčit  

i stovky dalších lidí.  

V Centru Vjačeslava Bronnikova se nás ujímá jeho kolegyně  

a vysvětluje nám principy této zázračné metody. Říká, ţe pomáhá 

nejen zrakově postiţeným, ale mohou ji vyuţívat i normálně vidící 

lidé, kteří si chtějí rozšiřovat své schopnosti. Díky speciálnímu 

tréninku lidé dokáţou aktivovat běţně nepouţívaná centra  

v mozku tak, ţe fungují podobně jako sonary u delfínů  

či netopýrů, čili na principu ultrazvukových vln, které se odráţejí  

od předmětů. Lidské oko je prý v podstatě velmi primitivní  

a vidí jen 5 % toho, co je moţné. Vidění pomocí biopočítače  

– našeho mozku – je daleko obsáhlejší a dokonalejší. Aby však člověk 

rozvinul speciální schopnosti „vidění mozkem“, je třeba úspěšně 

absolvovat všech 18 stupňů této metody.  

Výklad je velmi zajímavý, jen pro rychlou frekvenci ruských slov  

a mnoho abstraktních pojmů celkem náročný. Nicméně vesměs 

shodujeme, ţe v podstatě jde o to, ţe stejně jako svaly, můţeme 

cíleně trénovat mozek a vnímání energií. Zkoušíme také různé 

cviky z této metody, abychom pocítili vlastní „neviditelné“ energie. 

Například o sebe třeme dlaně a pak se zavřenýma očima přibliţujeme 

jednu k druhé. A opravdu, celkem zřetelně většina z nás cítí ta místa,  

kde dlaně naráţí na odpor energie. Docela účinné cvičení  

k pochopení principu… 

 

Asi po hodině mezi nás přichází i samotný Vjačeslav 

Bronnikov, a prezentace dostává NEOČEKÁVANÝ SPÁD. 

Zajímá se o naši Rodovou cestu, coţ je milé, zdá se. Ale poté,  

co dovídá, proč jsme v Rusku, přechází do jakéhosi zvláštního transu 

a jeho slova dostávají alarmující podtext. Upozorňuje, ţe uţ není  

čas na nějaké cestování, procházení se a jiné zbytečnosti, protoţe  

svět se řídí do  k o l o s á l n í  tragédie a všechny nás čeká  

velmi velmi velmi smutný osud. Pro dokreslení situace líčí i různé 

konkrétní katastrofické scénáře, vypráví o praktikách vládnoucí elity 

a o podzemních městech, které se připravují pro „vyvolené“,  

aţ to tady vypukne. Sám prý veškerý čas věnuje strategiím  
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a technikám přeţití, práci s myslí a energií, protoţe to je  

podle něj  j e d i n é, co je teď důleţité.  

Čaroslav uţ nevydrţí, a ptá se (a jak to vnímám, tak za nás všechny)  

– A máte nějaký  p o z i t i v n í  program pro budoucnost?  

Vjačeslav Michailovič na to, ţe postavit se k situaci čelem a na vše  

se připravit, je podle něj hodně pozitivní! Obestoupeni kolem něj  

v těsném půlkruhu, drţíc jeho zanícenou a fatální energii „na uzdě“, 

ale i tak trochu jako opaření, posloucháme a hlavou se nám honí… 

Jak to proboha myslí? Je to zastrašování? Varování? Nebo upřímná 

snaha o pomoc lidstvu, jen trochu nešťastně podaná? Myslím,  

ţe všichni víme o praktikách mocných, nejsme naivní. Cítíme,  

co se kolem děje, kdo tahá za nitky. Ale i tak… Je řešením ve strachu  

se připravovat na konec světa!? Třást se o poslední minuty ţivota!?  

Centrum opouštíme se smíšenými pocity a řadou otázek.  

Vjačeslav Bronnikov je ještě dlouho tématem našich hovorů.  

Je zajímavé, v jak široké škále se pohybuje naše vnímání jeho 

osobnosti – od „černého mága“, přes „chlapíka s pěkně načechraným 

Egem“ aţ po „celkem zajímavého člověka, kterého jsem ale moc 

nechápal“. Kaţdopádně intenzivně rozvířil, rozčeřil a rozpohyboval 

naše myšlenky, a to je vlastně moc dobře. Pohyb je vývoj!    

Vjačeslav Bronnikov v poněkud alarmujícím rozpoloţení  

(a zároveň, i se svojí kolegyní, v obranném postoji … nelze si 

nevšimnout řeči těla). Chce nás „zdravě nakopnout“, varovat,  

povzbudit či zastrašit? Opouštíme jeho zázračné centrum  

ve zvláštní náladě a spoustou nezodpovězených otázek…    

S hlavou plnou prazvláštního setkání s Vjačeslavem Bronnikovem  

si před návratem do Kovčegu dáváme ještě krátký rozchod  

před moskevským nádraţím. Vyuţíváme čas k občerstvení  

a nákupu nějakých těch ruských dobrůtek a dárků za zbylé rubliky.  

V domluvený čas se zase všichni scházíme před nádraţím. Všichni,  

aţ na jednoho člena výpravy: schází nám Ivanka! Naposledy byla 

viděna v blízkém supermarketu u pokladny… Co teď? Vlak má za pár 

minut odjet, a Ivanka nikde. Napětí vrcholí, nervozita stoupá a my  

vymýšlíme záchranné akce. Jako Hrdina Dne se v tuto chvíli 

projevuje Michal (Maxim), který se ochotně nabízí, ţe na Ivanku 

počká a cestu do Kovčegu spolu vyřeší po vlastní ose. Uţ to vypadá, 

 ţe skutečně dojde na tuhle „akci brod“, kdyţ tu se zpoza rohu řítí 

Ivanka s jazykem aţ na vestě, pár vteřin před odjezdem vlaku, tedy 

doslova o (.) (.) Naše, a evidentně i její, úleva je veliká. A co se vlastně 

stalo? Při placení nákupu se jí zablokovala kreditka u kasy, tedy 

varianta – nechám nákup v krámě,a maţu na vlak – byla nemoţná. 

Bohudík se vše vyřešilo, kreditku nakonec odblokovali, Ivanka 

doběhla a drama skončilo. Jsme komplet!  
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Do Kovčegu se vracíme kolem půlnoci. Z uspěchané, neosobní  

a přelidněné Moskvy je to jako návrat do klidné a hřejivé náruče 

blízkého přítele. Byl to hektický den, plný záţitků, ale také 

rozvířených energií, spěchu, tápání a hledání… Na druhou stranu, 

názorněji jsme ten propastný rozdíl mezi poklidným ţivotem  

v přírodě a vystresovaným velkoměstem nemohli pocítit.  

Dokonalý celodenní záţitkový kurz! 

Někteří z nás ještě jdou smýt prach cest do bani. Je co umývat.  

Navíc měsíc je dnes v úplňku, a to je prý očista mnohem účinnější.  

_______________________________________________ 

DUMKAP o úplňku  
Nazdárek! – zdravím Měsíc po cestě k naší vlaštovčí věţi. Ve své 

úplnosti si v temném sametu nebe trůní jako diamant. Před 14 dny, 

kdyţ jsme vyjeli, bylo novolunní. Od té doby se Měsíc zvětšuje 

(nadechuje), a právě teď je na samém vrcholu (maximálně 

nadechnutý). Zvláštní je, ţe na vrcholu je i naše cesta. Tuhle 

paralelu však Martin naplánoval úmyslně, jak se bez mučení 

přiznal. A já myslím, ţe moc dobře udělal, protoţe uţ jsem i sama 

sebe mnohokrát přesvědčila, jak moudré je „vézt se na Měsíční vlně“.  

Vše pak plyne jednodušeji, radostněji a přirozeněji…  

Tedy pokud máme za sebou tu náročnější část cesty (nádech),  

od zítřka by se mělo vše uvolňovat a jít samospádem (výdech).  

Uvidíme…  

 

Souběţně s vrcholící fází Měsíce vrcholí i program naší cesty.  

Elegantně se vezeme na Měsíční vlně… 

---------------i.-------

15. DEN: pátek, 15. 7. 2011  

Návštěva u Michaila a Iriny a hovory o vztazích 

Okouzlující dům umělců Tamary a Olega 

S Alexem o obličejové gymnastice Bojaršinova MP3  

Náš koncert pro Kovčeg (…a velký aplaus!)  

Zdá se, ţe s ubývajícím Měsícem má tento den ambice, stát se 

skutečně příjemně oddechovým. Na dopoledne pro nás Páša  

domluvil prohlídku dalších dvou pozemků v Kovčegu.  
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U Michaila a Iriny, původně inţenýra elektrotechnika  

a vysokoškolské učitelky, si po krátké prohlídce jejich pozemku  

a domu sedáme kolem ohniště a povídáme si zejména o vztazích,  

tedy o tématu, které jsme s nikým ze zdejších zatím moc neprobírali.  

Jen není jisté, zda právě tento pár je pro tohle povídání tím pravým.  

Za milého, ale nemluvného a poněkud těţkopádně působícího 

Michaila (svým vzezřením připomínajícího ruského bohatýra  

Ijlu Muromce) totiţ často mluví jeho temperamentní ţena  

a vkládá mu do úst „správné“ odpovědi. Ale Michail se přesto  

brzy zapojí, a my se dovídáme potřebné informace…  

Říkají, ţe mnoho párů, které sem přicházejí budovat rodový statek, 

nápor počátečních potíţí nezvládnou, a rozcházejí se. Avšak páry, 

které společně vydrţí těţké začátky při budování statku, 

zpravidla vydrţí uţ všechno, smějí se Michail s Irinou. Sami  

patří mezi ty šťastné, kterým se podařilo tímto testovacím ohněm 

úspěšně projít. A jak se shodují, jejich vztah to velmi upevnilo  

a posílilo. Naučili se jeden druhému být pevnou oporou a společně 

překonávat problémy. Irina a Michail jsou jedni z prvních, kteří se 

Kovčegu usadili, v tomto směru tedy mají bohaté zkušenosti.   

 
(RUSKO – KOVČEG) Dopoledne trávíme u Michaila a Iriny,  

kteří v Kovčegu ţijí uţ od zaloţení osady. Říkají – ţivot v osadě 

 je tím nejspolehlivějším testem vztahů. Pokud pár zdolá veškeré  

potíţe při budování rodového statku, uţ ho nic nerozdělí.  

Dům ruských umělců Tamary a Olega, herečky a známého 

ruského stepaře, je asi „nejvymazlenějším“ domem, který jsme  

v osadě zatím viděli, a dokonce jedním z mála, který je postaven  

ze slámy. Majitelka domu je velmi vstřícná a s úsměvem nás zve 

dovnitř, kde pro nás nachystala čaj a zeleninové pohoštění z vlastní 

zahrady. Také nám pouští video, kde jsou zachyceny všechny důleţité 

momenty budování jejich domu. Interiér domu je velmi příjemný  

a útulný. Je zařízený v jednoduchém moderním stylu.  

Poté nás Tamara provází po pozemku. Na kaţdém kroku je znát,  

ţe zde ţije finančně dobře zajištěný pár, avšak očividně je zároveň  

vše do nejmenších detailů, vytvořeno s láskou, radostí z tvoření  

a vytříbeným vkusem, coţ ani u majetných lidí nemusí být pravidlem. 

Vypovídá o tom nejen samotný dům a jeho zařízení, ale také baňa,  

v níţ majitelé mají loţnici (protoţe dům je poměrně malý, zvolili toto 

netradiční řešení, – a mimochodem, velmi jim vyhovuje), perfektně 

udrţované skleníky, zajímavě upravené cestičky z dřevěných špalků, 

opravdu luxusní sklep plný nejrůznějších zavařenin (Tamařina velká 

vášeň), nově vznikající jezírko nebo hájek sibiřských cedrů. Velmi 

zajímavé jsou také zeleninovo-bylinkové záhony před domem,  

jejichţ tvar zrcadlově i velikostí kopíruje osmiúhelníkový tvar  

domu. Zkrátka na tomto pozemku je na co se dívat a inspirace 

přicházejí z kaţdičkého místa.  
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Pozemek Tamary a Olega, ruských umělců, patří mezi špičku, 

toho, co jsme v Kovčegu viděli. Originální osmiboký „slamák“, 

úţasný sklep a skleníky, srubová baňo-loţnice a mnoho dalšího. 

 
Zeleninové a bylinkové záhony Tamary a Olega věrně kopírují 

osmiboký půdorys domu. Vtipné! Majitelé jsou zkrátka umělci 

nejen ve své profesi, ale i v tvorbě svého ţivotního prostoru.  

Ještě před obědem nás čeká seznámení s velmi zajímavou ruskou 

metodou. V centrálním domě se setkáváme s Alexem Gernajevem, 

zdejším zaslouţilým otcem šesti dětí, dědečkem 4 vnuků, jogínem,  

ale zejména lektorem tzv. BOJARŠINOVY OBLIČEJOVÉ 

GYMNASTIKY. Této metodě se věnuje uţ 30 let a její účinky  

si nemůţe vynachválit. Vysvětluje nám, ţe její podstatou  

je tvořivá mysl zaloţená na pocitech a emocích. Jedná se  

o jednoduché cviky, prováděné nejlépe vleţe, při kterých se hodně 

pracuje s emocemi, dechem a hlasem. Viditelné výsledky  

prý přicházejí uţ po 5 hodinách cvičení.  

Dále říká, ţe jsou dva způsoby koncentrace – první instinktivní, daný 

reakcí na nebezpečí, druhým je pozitivní způsob koncentrace, 

který je sloţitější, ale právě touto metodou si ho lze osvojit.  
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Celý systém vyvinul ruský herec Alex Vasilijevič Bojaršinov,  

nejspíš proto, ţe právě herci mají největší dar představivosti  

a schopnosti vţívat se do pocitů. Při tvorbě metody vycházel  

z ruské klasické literatury, divadla a indické jógy.  

 

Poté nám Alex pouští ruské filmy a na výrazech herců a zpěváků 

demonstruje procítěnost a zároveň uvolněnost jejich projevu. 

Dodává, ţe čím opravdověji člověk vystupuje, tím je pro druhé 

atraktivnější a tím hlouběji dokáţe působit na lidské emoce.  

Tedy i v běţném ţivotě je dobré k věcem přistupovat opravdově, 

uvolněně a pozitivně – kdyţ třeba pečeme chleba, tak to dělat  

s radostí a pozitivním vyladěním, stejně jako kdyţ hladíme dítě  

nebo sázíme stromy. Při pozitivním ladění v těle dochází  

k chemickým změnám, uvolňují se endorfiny, hormony radosti,  

a člověk zapomíná na bolesti i strach (…zde nám samozřejmě dochází 

i souvislost s úterním vyprávěním Ani o porodech. Je jeho ţačkou ;-)). 

 

Po krátké ukázce Bojaršinovy gymnastiky, kde jsme si vyzkoušeli 

proţívání celé škály různých nálad a pozitivních emocí, nám Alex 

ukazuje zajímavé fotografie. Jsou na nich různí lidé z osady (většinu  

z nich uţ známe). Nabádá nás, abychom si všimli jejich obličejů,  

neţ začali s touto metodou pracovat, a dnes, kdy uţ ji déle praktikují. 

A musíme uznat, ţe rozdíly jsou veliké. Na současných fotografiích  

z kaţdého z nich skutečně vyzařuje mnohem větší radost, sebejistota, 

sebevědomí a spokojenost. Opravdu jsou o poznání opravdovější .  

 
Bojaršinova metoda v praxi: třeba smích? To nám jde.  

A od srdce. Kdyby se za smích rozdávaly metály, „Zlatého 

Bojaršina“  by nejspíš dostal Milan.  

Uvolněn Bojaršinovou gymnastikou se po obědě schází náš soubor 

písní a tanců k poslednímu nácviku před večerním koncertem.  

Zpěv, pravda, je poněkud zběsilý a chvílemi připomíná hlasité 

protesty Greenpeace, jak trefně glosuje Daša. Ale zapojuje se Péťa, 

která naše rozhýkané těleso bravurně usměrňuje a věci (konečně!) 

začínají mít hlavu a patu.  

JE VEČER, ČAS KONCERTU... Ve svátečních šatech i náladě,  

ale stále i trochu s obavami, zda „to dáme“, vstupujeme před početné 

osazenstvo Kovčegu. Díky povzbuzením Čaroslava – zpívejte   

p r o   n ě,  s radostí a ze srdce! – se zakrátko uvolňujeme a zpíváme, 

jak nejlíp umíme. Našim přátelům představujeme průřez českou  

a slovenskou písní, od společné (samozřejmě československé)  

hymny, přes lidovky, tanec polky a čardáše,Čaroslavovo Slnko, 

slniečko, aţ po pohádkový song z Pyšné princezny. Všechno skvěle 

propojují a vylaďují Zorka s Čaroslavem svými moderátorskými 

kousky. Zorka dokonce brilantně, napůl rusky a napůl ve znakové 

řeči, převypráví osadníkům celou Pyšnou princeznu. Je úţasná!  

Jen kapku naráţí, kdyţ chce před další písní publiku přiblíţit jméno 

Čaroslava v ruštině. Vylézá z toho prostě  Č u d o s l a v.   Vypadá to, 

ţe nejvíc se líbí naše improvizace s koncovkami, bubnem, všelijakými 

štrnglátky, chřestítky a – no jasně, všude kolem vlajícími hedvábnými 

šátky. S gradujícím tempem si uţíváme své velké finále.  
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Sklízíme velký aplaus provázený hlasitým skandováním „Maladci! 

Maladci! Maladci!“ A taky si odnášíme nálepku „Úţasní cikáni  

z Pákistánu“, jak se později dovídáme od Eduarda, našeho hostitele 

ve věţi. Je totiţ letitým vášnivým fandou rómské muziky, a naše 

improvizované číslo, to pro něj byl – naprosto jasný Pákistán!  

(…A já věřím, ţe se váţně vyzná, protoţe zná i naše rómské hvězdy 

jako je Věra Bílá nebo Ida Kellarová. ) 

Poslední zkouška před koncertem. Ladíme, ladíme…  

(Koncert je komplet zaznamenán na videu Rendy).  

________________________________________________ 

DUMKAP o místě pro Život 

Mohla bych ţít v ruské osadě? Třeba v takové jako je Kovčeg?  

– přemítám na sklonku dne (vlastně uţ jsem nad tím jednou lehce 

uvaţovala, kdyţ mi nabízeli toho ruského ţenicha se stádem krav;-). 

Na představě ţít v ruské osadě je mnoho lákavého, přiznám. Ruský 

člověk je srdečný, druţný, zpravidla čestný a přímý a kdyţ je třeba, 

umí tvrdě makat. V osadě se nekouří, nepije alkohol, nejí se tu maso 

a nezabíjí zvířata… Bylo by mi mezi nimi nejspíš dobře. Navíc  

v sobě mám po dědovi i nějaký ten ruský gen a prababička,  

babička i mamka se narodily a část ţivota proţily v Rusku. 

Je to veliká a rozlehlá země, širý prostor, břízky a modré nebe.  

To by se mi taky líbilo, mám ráda prostor. A svobodu… ta je tady 

taky asi větší, neţ u nás, zvlášť co se týká pozemků (dostávají je 

zdarma) a přírodního stavění (kaţdý si tu prakticky postaví,  

co se mu zlíbí).  

Co mi tedy brání?  P o c i t   d o m o v a. Ten mám jen v Česku.  

Je to pocit něčeho důvěrně známého, přátelé, rodina, krásný český 

jazyk, a také malebnost a různorodost české krajiny, kopce a hory, 

které tak miluji… Ale pokud by mě osud přesto někdy zavál  

do nějaké osady v Rusku, uţ bych aspoň věděla, do čeho jdu.  

Díky Rodové cestě.  

Širé ruské pláně, lesy, modré nebe nad hlavou… Jak by se tu ţilo?  
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----------------i.------

16. DEN: sobota, 16. 7. 2011

Loučení s Kovčegem… dojemné a srdečné  

Večerní příjezd do osady Slavnoe   

Originální přivítání, koláč a ruský boršč 

Relaxace ve „stanové bani“ a koupání v říčce  

Kovčeg je skvělé místo pro ţivot. Dnes odjíţdíme a je nám z toho 

trochu smutno. Za bezmála týden, který jsme zde proţili, jsme  

objevili spoustu půvabných tváří tohoto místa, krásných lidí  

a širokých pohostinných ruských srdcí… A myslím, ţe také po okraj 

naplnili hlavní účel této mise – odvézt si zkušenosti a inspirace  

pro soběstačné přírodní ţití a budování ekoosad u nás. 

Po snídani, ranním balení věcí a naloţení bagáţe se do hlavního 

domu přicházíme rozloučit s osadníky z Kovčegu. Na sobě máme 

bílá trička Rodové cesty a v srdci hřejivý pocit z blízkosti lidí,  

s kterými je nám dobře. Loučíme se kaţdý svými slovy, kaţdý, jak to 

cítíme… Vybavuje se mi Bojaršinov a opravdovost proţitku, kterému 

nás včera učil Alex, a mám pocit, ţe právě to, se tu teď odehrává. 

Vzájemně si upřímně vyměňujeme spoustu milých postřehů, přání, 

poděkování a malých dárečků. Pak jdeme s Pášou a ostatními  

před dům, kde společně tančíme a zpíváme píseň na rozloučenou. 

Ještě posledních pár chvil si uţíváme vzájemnou přítomnost. 

Z Kovčegu odjíţdíme dopoledne. Máváme osadě a vyráţíme vstříc 

dalším dobrodruţstvím…  

 
Poslední společné chvíle s osadníky z Kovčegu. Jsou dojemné, 

vřelé a srdečné. Bude se nám stýskat… До свидания, Kovčeg! 
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_______________________________________________  

DUMKAP o dětech Kovčegu 

 

Mít spoustu kamarádů, velkou 140člennou rodinu, moci běhat  

po 121 hektarech luk, zahrad a lesů, koupat se v rybníku či v říčce, 

kdy se mi zlíbí, chodit do školy, ve které nezvoní a hrají se tam hry… 

Myslím, ţe být dítětem v Kovčegu je moc fajn. Uţ od DVOU let se prý 

volně pohybují po osadě. A je to na nich znát. Jsou radostné, hravé, 

spontánní, rádi zpívají, tancují, tvoří a malují. Nebojí se výzev 

ţivota, nebojí se, ţe něco zkazí, nebo řeknou něco nevhodného… 

Tyhle děti nejsou ochočené systémem. A asi nikdy nebudou.  

Jsou to děti Kovčegu,  s v o b o d n é  děti zrozené osadou. 

 

 
До свидания, děti Kovčegu! Bylo nám s vámi moc hezky. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Před námi je asi 200 km cesty do osady Slavnoe, jedné  

z největších ruských osad rozprostírající se na 750 hektarech!  

Čeká nás zajímavé srovnání, protoţe hodně rozlehlý nám připadal  

uţ Kovčeg se svými 121 hektary. Těţko se představuje 6 takových 

Kovčegů vedle sebe (nebo 107 Rudých náměstí). Je zřejmé,  

ţe z našich „stísněných“ prostorů, kde kaţdý kousek země někomu 

patří, jsme zvyklí na úplně jiné vnímání prostoru i vzdáleností,  

neţ člověk z širých ruských plání.  

Ruský člověk, kdyby bloudil jako dnes my, asi by jen mávl rukou,  

200 kiláků sem, 200 tam… Někdy se to na ruských silnicích  

pěkně zamotá, a tak cestu, kterou jsme původně plánovali ujet  

za 3 hodiny, natahujeme skoro na 7. Ale uţ jsme se tu v Rusku  

i my naučili nad ledasčím mávnout rukou. A konec konců, nějaké  

to bloudění patří k údělu cestovatelů. Na kaţdý pád jsme blízko cíle  
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a máme dobrou náladu. Navíc nám uţ naproti přijíţdějí osadníci  

ze Slavnoe. Veselí, usměvaví, nekonvenčně oblečení. Celé jejich 

vzezření i auto působí hodně free, a tak skoro unisono zvoláme  

– Jé, jedeme do hippie osady! Nevím, jak v jiných autech, ale  

v Koljovi jsme plni očekávání zajímavých free a hippie záţitků  

a posíleni trefně vybranou free muzikou, kterou nám Honzík,  

náš „rytmusman“, mixuje z CD přehrávače. A tak na duši divoce  

a rozevlátí, prašnou cestou mezi poli a lesy přijíţdíme do Slavnoe. 

Uvítání je velkolepé! Začíná cedulí s česky psanou zdravicí  

VÍTÁ VÁS OSADA SLAVNOE!, za kterou, jak tušíme, asi bude 

„legendární uprchlík“ do Ruska, kuchař Rodové cesty 2007  

Martin Kautz, který tady ve Slavnoe zůstal se svou láskou Oljou  

a domů uţ nikdy nedojel. A taky, ţe ano, jak se za chvíli dozvídáme. 

Usměvavý Martin nám přichází vstříc a srdečně se s námi zdraví.  

Přidává se i jeho ţena s dětmi, celá skupina osadníků v ruských 

lidových oblecích a všichni nás radostně nás vítají ovocným koláčem. 

Skvělí Michailo a Olga Ladamirovi nás zdraví i písní, a to hned  

na několik způsobů – španělsky, tyrolsky, čínsky, indicky i zvuky 

domorodé Afriky, coby jejich kosmopolitní sousedé z osady. 

Vskutku originální! Poté nás všichni zvou ke společnému chorovodu  

a po tanci také ke stolu s teplým ruským borščem. Milou pozorností 

hostitelů jsou luční květiny na všech stolech a cedulky s (opět) 

českými nápisy „Dobrou chuť“. A nám chutná vskutku báječně!  

Moţná Slavnoe není aţ tak hippie, ale uţ teď se nám tu líbí.  

  
(RUSKO – SLAVNOE) Uvítání na mezinárodní úrovni v podání 

Ladamirových a jejich přátel z osady dává tušit, ţe tahle osada  

je vskutku  s v ě t o v á. 

Uvítací ovocný koláč je chutný a všichni místní milí. Zdravíme se 

Martinem Kautzem (vpravo v bílém), „emigrantem“ z předešlé 

Rodové cesty. Bezmála tři roky spokojeně ţije ve  Slavnoe  

se svou krásnou Oljou (vedle něj), a dnes uţ i s jejich dětmi.   
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Večer vyráţíme k nedaleké říčce do bani, uţít si po dlouhé cestě 

trochu relaxace a také hygieny. No, nedaleké… Jak se to vezme.  

Pro osadníky „za rohem“, pro nás poctivé dva tři kilometry cesty.  

Zase jsme u té relativity, ale uţ se pěkně za pochodu a по-русски 

učíme „načítat“ prostor. V Tverské oblasti (nad Moskevskou oblastí) 

se prý buduje dokonce osada na 5.500 hektarech (…to je 55 km2)!  

Tak to je teprve sousto pro představivost. Je to osada velká jako celé 

jedno české město, třeba Děčín i s okolím.  

 

Baně zde mají netypické – stanové. Ale uvnitř je celkem příjemně. 

Alespoň v našem prvním „baňostanu“. V druhém jim na kamna 

vytekl parafín ze svíčky, tak si nedobrovolně dopřávají i trochu  

té aromaterapie naruby. Po napaření hurá do říčky, příjemně  

se zchladit. Cesta k říčce je jako ze snu, lemovaná světly svíček.  

Ale vzhledem k tomu, ţe uţ je tma jako v pytli, je to opatření nejen 

romantické, ale i nezbytné. Unavení, ale zato čistí a voňaví,  

v pozdních nočních hodinách zalézáme do svých stanů a bivaků.   

 
Stejně jako Kovčeg, i Slavnoe má svou baňu. Vlastně rovnou dvě. 

Jen tak trochu nomádské. Zdejší „baňostany“ jsou určitě skvělou 

věcí pro ty, kteří by si svůj „domek očisty“ chtěli vozit na cesty. 

Prodávají se kompletně i s kamny (www,mobiba.ru). 

Uááá uíííííí…“Jak malí Jardové“ dovádějí naši kluci v říčce. Není 

úţasnější pocit, neţ se rozpaření z bani vrhnout do chladivé vody,  

_______________________________________________ 

DUMKAP… Čas není čára, ale KOULE 
S posledním pohledem na hvězdy, neţ zavřu víčka, dumám o čase. 

Mám pocit, ţe ačkoli rozumem odděluji jednotlivé záţitky, dny, noci 

a úseky cesty, v podstatě je to jen proto, abych měla co napsat  

do cestovního deníku. Slíbila jsem, ţe se o záţitky podělím, tak  

se (horko těţko) snaţím. Ale čas na téhle cestě ale ubíhá zvláštně  

a úplně jinak, neţ čas doma. Události střídají jedna druhou  

tak rychle, aţ evokují pocit, ţe čas není čára, tedy cesta  

z bodu X  do bodu Y, ale koule . Je to jako dívat se  

http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=по-русски
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do roztočeného větráku… Kdyţ se točí hodně rychle, taky nejsou 

vidět jednotlivé vrtulky. Je jen  k o l o, které tvoří. A tak díky téhle 

expedici asi začínám víc chápat, jak to myslí ti, kteří tvrdí,  

ţe čas vlastně neexistuje. V kouli totiţ není důleţité ţádné od–do  

a jak dlouho ještě, protoţe koule ţije jen z intenzity proţívání.  

-----------------i.-----

17. DEN: neděle, 17. 7. 2011 

S Martinem Kautzem o stavbách a ţivotě v osadě MP3 

Návštěva (polo)zemljanky Irmišinových  

Osvěţující procházka k prameni  

Prohlídka originálního „slamáku“ Ivanovových  

Setkání s Jurou a Olegem, zakladateli osady MP3 

Koupání, bouřka a dvě kouzelné duhy 

Koncert na louce u říčky, chorovody & disko MP3 

Noční návštěva u Martina a Olji 

První ráno v osadě Slavnoe dospáváme včerejší noc, ale s prvním 

sluníčkem nás to stejně vytahuje ze stanů a spacáků. Kolem švitoří 

ptáci a od cesty se rozléhá dusot koňských kopyt při ranní vyjíţďce 

jednoho z osadníků. Snídáme obilnou kaši s ořechy a sušeným 

ovocem, vyjma těch, kteří se v posledních dnech potýkají  

s cestovatelským průjmem (pro ty Milan připravil suchou rýţi ;-)) 

První ráno ve Slavnoe. Mezi břízkami procitáme do slunečného 

dne a pod modrou plachtou snídáme kaši s ovocem (nebo rýţi ;-))

 

Popíjíme čaj a povídáme si s Martinem Kautzem, který  

má pozemek kousek odtud. Vlastně nás jen přišel krátce informovat  

o dnešním programu, ale vše se nakonec zvrhlo v asi hodinovou ţivou 

debatu O PŘÍRODNÍM STAVITELSTVÍ A ŢIVOTĚ V OSADĚ.  
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Martin nám vypráví o svém podnikání zaměřeném na stavby 

slaměných domů a často se roztomile ztrácí při hledání českých 

výrazů (inu, za dobu, co ţije v Rusku uţ dokonale splynul se zdejšími 

lidmi i jejich jazykem). Říká, ţe v Rusku se staví hlavně ze dřeva,  

ale to zpravidla nebývá moc kvalitní, a také je jen málo mistrů,  

kteří postaví opravdu dobrý dřevěný dům. Ve slaměných domech 

 – samanech – vidí budoucnost. „Slamáky“ postavil pro svou 

rodinu a několik dalších lidí v osadě i jinde. Jsou levné, flexibilní, 

výborně tepelně izolují a jsou příjemné „na omak“ i pro ţivot.  

Při stavbách upřednostňuje kompaktní, kruhové a oblé tvary 

před obdélníky nebo dokonce různými šesti, osmi a x-úhelníky  

– u těch se prý stavba prodraţí, někdy aţ o třetinu. Hovoříme také  

o hlíně, kterou pouţívá na vnitřní a vnější omítky. V Slavnoe  

je prý půda těţká, jílovitá a nepropustná, coţ je dobré při stavění, 

protoţe všude kolem je dost materiálu, ale na druhé straně špatné  

pro pěstování plodin. Zmiňuje velké výhody hliněných omítek, 

jejich pruţnost, odolnost při střídání teplot a snadnou opravitelnost. 

Osvědčené směsi na omítky si zde sami předem připravují do pytlů. 

Popisuje nám také svoji vychytávku na ukotvení domů, dostáváme 

se ke stavbám z „pláství“, tzv. fullerovým geodetickým kopulím, 

které jsme v osadě zahlédli, a mnoha jiným technologickým tématům.   

 

Zajímá nás otázka vody v osadě. Všichni tu prý mají kopané 

studny. Pouţívají na ně betonové skruţe a kopou je ručně; loni jich 

tu prý vykopali 50 (jednu studnu hlubokou 9 metrů a širokou 1 metr 

ve dvou lidech prý zvládnou za 2 dny!).  

Ptáme se také na zelené střechy, protoţe ty jsme tu nikde neviděli.  

Zatím je prý nikdo nedělá, protoţe v osadě nejsou lidi, kteří by se tím 

zabývali. Hovor se stáčí i na solární panely. V Kovčegu měli 

přivedenou elektřinu, ale co tady? Dovídáme se, ţe zdejší osadníci  

elektřinu řeší zpravidla 2–6 slunečními bateriemi napojenými 

na autobaterii, coţ při nenáročné spotřebě vystačí pro celou rodinu 

na svícení, ledničku a praní. Martinova rodina má (jako jediná  

v osadě) vlastní elektrocentrálu na naftu, díky které si mohou 

dopřát více energetických poţitků, ale ani tak to nezneuţívají  

a s energií hospodaří velmi účelně. Teplou vodu? Tu prý osadníci 

nepotřebují, všichni zde chodí pravidelně do bani, směje se.  

Od energií se přirozeně dostáváme i k otázce, jak Martin jako Čech 

snáší kruté ruské zimy. Říká, ţe docela dobře. Zaţil prý i zimu, kdy 

po tři měsíce bylo 20 °C pod nulou, ale vzhledem k suššímu vzduchu, 

neţ je v Česku jsou zde i takovéto zimy mnohem snesitelnější.  

 
Martin nám předává spoustu technických zajímavostí, ale úplně  

mimoděk také jeden vjem hluboce lidský: LÁSKU K DĚTEM. 

Kamkoli se totiţ hne, tak s dětmi na zádech, na ramenou… Stejně 

jako Olja… Ať uţ v náruči či v šátcích, Kautzovic děti jsou šťastné!  
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Otázek by bylo ještě nespočet, ale čeká nás další program…  

Vše o čem Martin povídá, jedeme omrknout do terénu – vyráţíme  

do nitra osady na prohlídku dvou velmi zajímavých domů. 

Na první návštěvu se obzvláště těšíme. Na naší cestě jde totiţ  

o první, a nejspíš i poslední, zemljanku neboli zemnici,  

kterou uvidíme. Nejvíc natěšený je asi Jarda, protoţe vidět 

ruskou  zemljanku, bylo jeho velkým přáním.  

Uţ při příchodu na pozemek zjišťujeme, ţe se vlastně jedná spíš  

o polozemljanku, nebo ještě výstiţněji dům částečně (asi 0,5–1 metr) 

zapuštěný do země a z boků překrytý zemí. Je obehnaný příkopem 

(ten je hluboký asi 1,5 metru, moţná i více), do kterého se za dešťů 

stahuje voda. Irmišinovi, majitelé tohoto zajímavého domku,  

si pochvalují zejména tepelný komfort, který takový typ stavby 

skýtá, a to v létě i v zimě. Zvou nás podívat se dovnitř. Přestoţe 

prostor je poměrně stísněný, mají zde všechno, co k ţivotu potřebují 

– stůl, postele, kuchyňku, kamna, minikoupelnu i nějaké ty úloţné 

prostory. Velmi příjemné je velké okno přes celou zadní stěnu 

domu, které do tohoto poněkud tmavšího prostoru vnáší potřebné 

světlo. Rostlinky před oknem světlo přicházející zvenčí změkčují  

a zpříjemňují klima v domě. Podlahy zde jsou částečně dřevěné  

a částečně kamenné. Je zřejmé, ţe majitel je zručný řezbář, protoţe 

všude kolem je mnoho vyřezávaných ozdobných detailů. Vyřezávané 

skříňky a různé jiné dřevěné drobnosti si u něj někteří kupujeme  

i jako dárečky domů. Krásná poctivá ruční práce! 

Irmišinovi nás provázejí také po zahradě, kde mají záhony  

se zeleninou a bylinami, studnu (opět zdobenou dřevěným 

„krajkovím“) a ukazují nám svoji chloubu – pitomnik, neboli školku. 

Školku se semenáči stromů má prý v osadě uţ hodně lidí, semenaření 

tu organizuje jeden z osadníků, který ve velkém dováţí a rozděluje 

semena. Dole v zahradě naši pozornost poutá zelená stromová 

loţnice, v postatě pódium-postel ze všech stran chráněné hustě 

olistěnými břízami. Právě tam sladce spinkají dcerky majitelů.  

Moc pěkné! 

 

 
Zemljanka Irmišinových působí v terénu zajímavě. Majitelé si 

pochvalují její klima i tepelný komfort.Ţije se v ní prý moc dobře.  
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Uvnitř je poměrně těsno, ale mají zde vše potřebné k ţivotu. 

 Velké okno v zadní části do domu přivádí příjemné světlo. 

Před prohlídkou dalšího domu máme chvíli času, jdeme se tedy projít 

k místnímu prameni, osvěţit se a nabrat si čerstvou vodu na pití. 

Tato část osady je opravdu půvabná… Najednou si uvědomujeme,  

ţe všudypřítomné rozlehlé ruské pláně plné břízek a náletů po dlouhé 

době střídá příjemně zvlněná krajina s loukami a krásnými vzrostlými 

stromy. Připomíná nám domov, naše stráně, louky, lesy, kopce…  

a to příjemně hřeje u srdce. Kouzelný střípek do mozaiky záţitků!  

Na zpáteční cestě se zastavujeme ještě v dřevěném domku u jedné 

místní ţeny, která z hlíny tvoří zajímavou a originální keramiku. 

 

Před prohlídkou druhého domu se jdeme projít k prameni.  

Zdejší zvlněná krajina nám velmi připomíná naše luhy a háje.  

 
U osadnice bydlící poblíţ si prohlíţíme její originální keramiku. 

Ivanovovi, majitelé druhého domu se jiţ vrátili, vyráţíme tedy  

na domluvenou návštěvu. Jejich dům je uţ z dálky velmi 

pozoruhodný. Je to kruhový slaměno-hliněno-dřevěný dům 

zajímavý zejména svou koncepcí ve stylu matrjošky – jakoby jeden 

menší dům byl zapasován uvnitř většího. Tento dojem vzniká díky 

vnějšímu zastřešenému dřevěnému ochozu, který se obtáčí téměř 

kolem celého „vnitřního“ domu. Ochoz majitelům slouţí jako sklad  

a dílna, vnitřní část je obytným srdcem domu. Tento dům, zejména 

zvenčí, čeká ještě mnoho dokončovacích prací (asi jako většinu 

zdejších domů), ale vnitřní prostor jeho tvůrci jiţ spokojeně obývají.  
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Netradiční „dům-matrojška“ ze slámy, hlíny a dřeva. Vnitřní 

kruhovou stavbu Ivanovovi obestavěli ještě dřevěným ochozem. 

Ten jim slouţí jako dílna a sklad, uvnitř – v srdci domu – ţijí. 

Ochoz jejich domovu poskytuje ochranu a větší pocit bezpečí.  

Uvnitř je velmi příjemná atmosféra, a na hliněný dům také 

poměrně dost prostoru (vejdeme se do něj úplně všichni; průměr 

domu je 9 metrů). Je vidět, ţe hlínu majitelé domu opravdu milují  

a lásku k ní vtiskli nejen do misek, talířů, konviček a nejrůznějšího 

nádobí na policích, ale plasticky a kreativně si s ní pohráli  

i na stěnách svého příbytku. Ţivotní prostor si v podstatě 

vymodelovali na míru. Jsou zde různé spací, úloţné a jiné 

výklenky, velká pec, poličky a schůdky zabudované do stěn… 

vše příjemně měkké a zaoblené. Líbí se nám také kolébka zavěšená 

od stropu na lanech a mnoho dalších vtipných detailů. Je zkrátka 

úţasné, vybudovat si dům svýma rukama a jen a jen podle vlastních 

nápadů. Dům, ve kterém není ani jeden ostrý roh ;-).  

 

Svůj dům si Ivanovovi vymodelovali doslova na míru.  

Kaţdý záhyb a detail zde má svůj účel, ale i půvab. 
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Po obědě se naše jídelna pod modrou plachtou mění v posluchárnu. 

Přicházejí za námi Jura Kuliš a Oleg Miněv, zakladatelé osady 

Slavnoe, a s nimi Martin Kautz, aby si s námi povídali  

O VZNIKU OSADY SLAVNOE A ŢIVOTĚ V NÍ. 

Osada Slavnoe má 750 hektarů (ţlutě a zeleně jsou označeny 

společné prostory). Jiţně od potoka se rodí další dvě osady, které 

pomáhá zakládat Jura Kuliš. I se Slavnoe mají 1.800 hektarů.  

 
Zajímavé srovnání Slavnoe s Kovčegem nabízejí nákresy Janiny 

(budoucí architektky), ukazující prostorové uspořádání osad. 

Rozvolněně koncipované Slavnoe, kde se les prolíná s pozemky, 

versus přísně pravoúhlý Kovčeg pevně semknutý mezi lesy 

(nepřirozený typ osídlování). Je zřejmé, jak prostor věrně odráţí  

i charakter osad: uvolněnost a rozevlátost versus jednota, řád, 

struktura a pravidla. (Ukaţ mi, kde ţiješ, povím ti, jaký jsi ) 

Jura vypráví o začátcích, kdy s jedním kamarádem motivováni 

knihami Vladimíra Megre začali nadšeně budovat osadu. Praktická 

cesta byla ale mnohem náročnější, neţ jejich představy. První 3 roky  

se zabývali vykupováním pozemků od bývalých kolchozníků – byla  

to pole, která 15 let leţela ladem a zarůstala nálety. Skoupili jich 

celkem 750 hektarů. Další 2 roky pracovali na půdě a rozdělili ji  

na jednotlivé pozemky po 1,2 hektaru (0,2 ha přidávali na hranice  

a průjezd). Pak chodili lidé a vybírali si parcely, které se jim líbily. 

Někdo koupil jednu, někdo dvě nebo i čtyři. Ţádná pravidla 

neexistovala, krom základního megreovského: hospodařit 

na vlastní půdě, mít dobré sousedské vztahy a ţít v čistotě 

(těla, vztahů i myšlenek). Ale i toto pravidlo se časem skoro 

vytratilo… Slavně nedopadla ani snaha o organizaci osady,  

kdy byla vytvořena nekomerční skupina, která měla za cíl 

zprostředkovávat komunikaci mezi osadníky navzájem a zároveň 

mezi osadou a státem. V podstatě se však činnost této skupiny 

postupně zredukovala na konání výročních valných hromad, kde  

se řeší hospodaření, přijímání nových členů a další věci týkající se 

chodu osady. Navíc lidé, kteří byli v čele této organizační skupiny, 
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začali svých funkcí zneuţívat k prosazování osobních zájmů.  

Problém Jura vidí i v tom, ţe trvale zde ţije pouze 30 rodin  

ze 160, ostatní dojíţdějí, zpravidla na víkendy. A to není  

pro společné budování osady ideální, jak se dnes ukazuje. Vidí to  

i jako příčinu toho, ţe došlo k rozdělení osady na dva tábory  

– jedni své pozemky vnímají jako prostředky ke společnému tvoření 

osady, druzí jako moţnost někam šikovně uloţit peníze. Jura dodává, 

ţe u dvou nových osad, které zakládají v sousedství Slavnoe nastavili 

pravidla tak trochu šalamounky, s úmyslem rozdělit lidi do osad 

podle toho, k jakému myšlenkovému táboru inklinují. Ale to se 

nepodařilo. Oleg vidí řešení v tom, ţe je prostě třeba učit se 

vzájemnému souţití i přes rozdílné pohledy na věc.  

 

Kaţdá cesta v sobě skrývá nekonečný potenciál moţností.  

Naše reakce se přirozeně nesou v duchu otázek – a co byste dnes 

udělali jinak? Oleg odpovídá, ţe určitě by to byla důkladněji 

propracovaná pravidla, a hlavně na papíře, nejen ústní.  

A dále hovoří o nadějích, které všichni vkládají do nového Zákona  

o Rodových osadách a statcích. Tvoří se jiţ 10 let a nyní  

je téměř připraven ke schválení. Je za ním zejména Vladimirský fond 

v čele s Vladimírem Megre. Hlavní myšlenky zákona jsou, ţe kaţdá 

rodina můţe mít pozemek ne menší neţ 1 hektar, pozemek ani 

produkce z něj nepodléhají zdanění, pozemek slouţí k ţivobytí,  

můţe se předávat z pokolení na pokolení a není moţné ho rozdělit.  

Oleg se zmiňuje rovněţ o důleţitosti setkávání s jinými osadami. 

Osadníci jezdí kaţdoročně na Kruh osad do Kovčegu, on je osobně  

v kontaktu s Fjodorem a nad zákonem i jinými věcmi hodně diskutují.  

 

Oleg s Jurou nás seznamují také se situací společného zázemí  

a projektů v osadě. Hovoří o velkých společných pozemcích, které 

zatím nejsou vyuţité, ale jiţ mají v plánu se jimi zabývat. Stejně jako  

se snaţí získat větší společný dům, do svávajícího se totiţ vejde nejvíc  

30 lidí, přičemţ osada má lidí 300. V budoucnu by chtěli také vyřešit 

vlastní vzdělávání dětí. Zatím děti vozí do školy. I kdyţ, jak dodává 

Martin, individuální snahy o učení dětí v osadě uţ se objevují.  

 

Někteří osadníci ve Slavnoe vyuţívají malé větrné elektrárny.  
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Tématem, které nás zajímá je také soběstačnost. Dovídáme se,  

ţe 100% soběstačný zde ještě není nikdo, protoţe všechny síly zatím 

směřovaly k budování osady. Lidé zde zpravidla začínají tak, ţe 

koupili pozemek, 2–4 roky ve městě tvrdě pracují a šetří na dům,  

to je největší poloţka (hypotéky zde nejsou), další 1–2 roky staví dům 

a teprve teď první z osadníků postupně řeší co dál a zvaţují moţnosti 

své soběstačnosti. Někdo se vrací do města, jiný dojíţdí, další zůstává.  

Dostáváme se také k systému údrţby cest. Martin vysvětluje,  

ţe 8 km hlavních společných cest zde bylo vybudováno uţ při zaloţení 

osady. Vnitřní cesty mezi pozemky si lidé budují a financují sami. 

Osada se dělí na 7 polí a kaţdé z polí si sponzoruje své vnitřní cesty.  

A probíráme ještě spoustu dalších věcí z osadního ţivota…  

 

Po besedě dlouho debatujeme, a také porovnáváme Slavnoe  

a Kovčeg. Říkáme si, jak velmi rozdílně se můţe utvářet ţivot  

ve dvou osadách, přestoţe obě začínaly na stejných anastasiovských 

principech. Je jisté, ţe menší osadu lze organizačně uchopit mnohem 

snadněji. Ale ať je osada malá či velká, ukazuje se, jak důleţitá jsou 

pravidla pro přijímání nových osadníků. Zdá se, ţe pravidla co nejvíce 

konkretizovat – čili svůj Obraz namalovat v detailech – jak to udělali 

v Kovčegu, je cesta, která se vyplácí. Zvlášť zásadní se pak jeví 

pravidlo, ţe by lidé na svých pozemcích měli trvale ţít. Nelze 

nesouhlasit s Fjodorem, ţe pak všichni mají mnohem větší motivaci  

ke společnému tvoření v osadě, protoţe si tvoří svůj vlastní domov.  

A to je úplně jiné, neţ ţít v „rekreační“ osadě, kam většina lidí jezdí 

jen na víkendy a na prázdniny.  

Slavnoe je osadou, která nabízí zdánlivě mnohem větší svobodu,  

je tu moc krásně a člověk není „sešněrován“ tolika pravidly (skutečně 

tak trochu hippie osada), ale díky velké roztříštěnosti lidí a názorů  

se tu tak nějak do pozadí odsouvá vyšší smysl, o kterém mluvil  

Fjodor v Kovčegu: společná práce osady pro lepší svět. 

V Slavnoe čekají na nové zákony, ale já si v duchu říkám:  

Vyřeší vše nový zákon? Je všespasitelný?  

Díky besedě se zakladateli osady Slavnoe nám dochází, jak moc  

důleţitá jsou PRAVIDLA pro přijímání osadníků. Zde se jimi 

příliš nezabývali, a tak je dnes osada z velké části „víkendová“  

a také názory zdejších lidí na samotný smysl osady se různí.  

Je velké horko a dusno, po přívalu tolika informací a filozofických 

debatách není proto lepší nápad, neţ se zajet osvěţit a vykoupat  

do jezírka na řece. Zeleň okolních stromů poskytuje příjemný  

stín, voda blahodárně chladí a my naháči se v ní nadšeně rochníme. 

Osvěţeni se přesouváme na jedno místo, jen kousek odtud,  

pod Velkou Borovici. Je mohutná, krásná a také speciální  

– je to takové přírodní centrum, kde se místní scházejí posedět  

a popovídat nebo si zazpívat u ohně. Také my přicházíme kvůli  
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zpěvu, a to večernímu. Opět nás totiţ čeká večerní koncert, tentokrát 

společný s osadníky ze Slavnoe, tak se chceme ještě trochu sezpívat. 

Uţ se chystáme začít, ale tu vidíme, ţe obloha se zatáhla a ţene se  

k nám velká bouřka. Tak tak stíháme před deštěm utéct do aut.  

Jiţ „pod střechou“ sledujeme to velkolepé představení, hlasitě hřmí, 

nebe křiţují blesky a z oblohy se valí voda. Krásná letní bouřka!  

V Rusku druhá, co nás potkala. A po ní ještě krásnější duha. A hele  

– volá kdosi, támhle leze druhá! Objevují se s posledními kapkami 

deště na ještě dramaticky temném nebi. Zíráme na tu nádheru…  

 
Osvěţeni koupelí v jezírku jdeme pod Velkou Borovici nacvičovat 

večerní koncert. Ale přichází náhlá letní bouřka. A po bouřce… 

…na obloze zjevuje se krásná duha. A hele, za ní leze druhá!   

Sklánějí se k Velké Borovici, krasavici v kapkách deště snící… 

(Pokus o rým. Smím?) 

Protoţe čas na nácvik našeho vystoupení jsme prokoukali na duhy, 

jdeme na večerní koncert pod širým nebem opět připraveni  

– improvizovat. Loukou mezi lesy se rozléhají harmonicky vyladěné 

hlasy Michaila a Olgy Ladamirových, kteří (bohudík) nás svým 

zpěvem těší podstatnou část koncertu. Zpívají jímavé písně o přírodě, 

lásce, domově a modré obloze, aţ to rozechvívá srdce. Později mezi 

písně Ladamirových a vystoupení dalších osadníků vstupujeme také 

my. Zpíváme a tančíme vše, co si pamatujeme z Kovčegu. Jen díky 

únavě, která na nás doléhá, to dnes opravdu není „to pravé ořechové“. 

Přítomným se to ale i tak líbí a odměňují nás potleskem.  

Naší kulturní záchranou jsou opět Zorka, a dnes hlavně Čaroslav  

– ten svým poetickým one man show… Kde bolo, tam bolo,  

bolo jedno zrkadlo, á to zrkadlo bolo všade okolo… a dalšími  

kousky roztleskává a dojímá místní asi nejvíc. Peťo, vďaka!   

Ti, co vydrţeli, a nešli spát, jsou odměněni veselou národní zábavou. 

Osadníci zapalují oheň a aţ do tmy nás učí jejich oblíbené tance, 

zpěvy a chorovody. Vytahují nás z cestovní únavové letargie  
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tak dokonale, ţe kdyţ po národních tanečcích louku ovládne hravé  

RusKé DisKo, tedy přesněji: ДиСко МузЫкА, všichni se  

uţ lehce euforicky zmítáme v tanečních rytmech. Na dece uprostřed 

lučního parketu jsou rozloţeny nápoje a (výborné!) vitariánské 

pochoutky, které nám přinesla jedna z místních ţen, s chutí  

si tedy dopřáváme i vítaný dopink. Zkrátka večer nakonec končí  

na jedničku, únava neúnava. A vlastně ještě tak docela nekončí… 

 

 
Večerní koncert pod širým nebem zahajují Michailo a Olga. 

Zpívají o široké řece, lesích, horách a loukách plných kvítí… 

Zpěv, tance, chorovody… Celý večer se skvěle bavíme, místní nás 

učí mnoha novým tanečkům. Ale opět není nouze, ani o naše 

oblíbené improvizace. Čaroslavovo „Zrkadlo“ má velký úspěch! 

 

Na zpáteční cestě ještě několik z nás přijímá pozvání na noční 

návštěvu u Martina a Olji, jediné zdejší česko-ruské rodiny.  

U čaje, medu, ořechů a jiných dobrot v jejich útulném slaměném 

domku posloucháme (krásný a romantický) příběh o tom, jak se 

seznámili, zamilovali, jak to vlastně bylo s Martinovým zběhnutím  

z Rodové cesty 2007, jak zaloţili rodinu a jak se jim zde ţije…  

Vedle nás na bílé koţešině sladce spinká jejich malý synek Svjetik  

a spokojeně oddechuje. Příjemní lidé, příjemný dům, příjemné 

povídání. Potěšeni na srdci odcházíme nad ránem...  

 

Aţ, kdyţ jsem po uši zalezlá ve spacáku mi dochází, ţe jsem  

(asi někde při tom řádění na louce), ztratila svůj oblíbený  

křišťálek. Tak snad ho najde někdo, komu přinese radost,  

říkám si, uţ napůl v říši snů smířená se ztrátou… 

http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=музыка
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------------------i.----

18. DEN: pondělí, 18. 7. 2011 

Návštěva u Miněvových, prvních osadníků Slavnoe 

Rozloučení s osadou a rodinou Martina Kautze 

Příjezd na „daču“ Eleny Udalovy poblíţ Moskvy  

Ubytování na zahradě a koupání v řece  

Přednáška o socionice s paní Elenou  

Ráno je plné slunce a ve vzduchu se vznáší loučení. Dnes osadě 

Slavnoe zamáváme, a popravdě, moc se nám nechce, je tady tolik 

věcí, které by stálo za to vidět a poznat! Naše cesta ale pokračuje. 

Před odjezdem nás čeká ještě jedna moc zajímavá návštěva…  

Po snídani a naloţení bagáţe do aut jedeme na prohlídku slaměno- 

-hliněného domku Olega a Aliny Miněvových, prvních 

osadníků Slavnoe. Olega uţ známe ze včerejší besedy, dnes se navíc 

dovídáme, ţe je bývalým námořním důstojníkem, ostatně jeho 

pokrývka hlavy o lásce k moři vypovídá dost jasně. Alina, jeho ţena, 

dříve přednášela dějiny na vysoké škole, ale jak sama říká, ty lţi  

uţ nemohla dál předávat, uţ dávno cítí, ţe vše je trochu jinak.  

S Olegem ve Slavnoe uţ 8 let vedou spokojený ţivot, starají o zahradu 

a sad, chovají zvířata (mají vlastní kozí mléko a vajíčka), postupně 

si zvelebují dům a radují se z prostého ţivota.  

 

Slaměno-hliněný dům Olega a Aliny zvenku sice vypadá trochu 

jako partyzánský bunkr, ale uvnitř je moc příjemný a útulný.  

 

Miněvovi mají i zajímavé podnikatelské plány – chtějí zde rozhýbat 

agroturistiku, aby by k nim mohli jezdit lidé, kteří mají touhu 

zkusit si ţít v osadě, pečovat s nimi o zvířata, zapojit se do prací  

na pozemku a zároveň odpočívat a relaxovat uprostřed přírody,  

třeba při vyjíţďkách na koni, kterého ho tu mají.  

Zvenčí dům Miněvových (ostatně jako většina zdejších domů) 

vyţaduje ještě nespočet dodělávek, ale uvnitř uţ je velmi útulně  

a zabydleně. Stejně jako u Ivanovových, i zde si tvořivě pohráli  

s hliněnými omítkami a vyladili kaţdou maličkost. Mají tu také 

hodně krásných dřevěných detailů, zejména na oknech a dveřích.  
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Na kaţdém kroku je zřejmé, ţe Miněvovi jsou milovníci zvířat, 

stejně jako permakuturních „vychytávek“.Zajímavý je například 

kráterový záhon podle Seppa Holzera, který v jednom místě 

nabízí podmínky pro rostliny s nejrůznějšími nároky. 

  

Velkou vášní této sympatické rodiny je očividně chov zvířat. 

Provádějí nás po pozemku a ukazují pečlivě udrţované výběhy  

a příbytky pro slepice, kozu, prasátko a koně. Kdyţ míjíme jejich 

kráterový záhon, který podobně jako vyvýšené záhony nabízí  

v jednom místě podmínky pro rostliny s nejrůznějšími nároky, Oleg 

se nadšeně rozhovoří také o jejich směřování k permakultuře  

a o Seppu Holzerovi, rakouském sedlákovi a velkém „guru“ 

evropské permakultury. Osadníci se s ním prý setkávají osobně, 

protoţe do Ruska často jezdí, a čerpají od něj mnoho cenných 

inspirací. A zvláště ve Slavnoe, kde je velmi hutná jílovitá půda,  

je kaţdá moudrá rada tohoto typu dobrá, vysvětluje Oleg. 

 

V domě obdivujeme spoustu zajímavých dřevěných detailů, 

například zdobení na oknech nebo na vchodových dveřích.  
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Naši pozornost přitahuje také fóliovník připomínající kosmickou loď. 

Dovídáme se, ţe jde o tzv. geodetickou kopuli (o této konstrukci 

jsme uţ mluvili s Martinem Kautzem), jejíţ tvary vycházejí z posvátné 

geometrie a je vlastně napodobeninou přírodních struktur. Oleg nás 

zve dovnitř, a je to nádhera! Kromě toho, ţe celý prostor působí téměř 

magicky, je zde spoustu zeleniny, květin a bylin, kterým se tu očividně 

daří. Například zde mají naprosto ukázková skoro obří rajčata. Oleg 

hovoří o konstrukci, která je celá ze dřeva a také o velkých výhodách 

tohoto tvaru, který vytváří ideální energetické klima pro rostliny  

a podporuje jejich růst a kvalitu. Konstrukce, ačkoli působí velmi 

subtilně, má prý neobyčejnou pevnost a stabilitu a dobře snáší vítr, 

déšť i sníh. V Americe, kde tento systém vymysleli (konkrétně 

architekt a velký vizionář Buckminster Fuller), a jinde ve světe  

uţ geodetické kopule nabízejí jako stavebnici, ale vytvořit je takto 

ručně je samozřejmě velmi náročné. 

 

Určitě by stálo za to vyzkoušet si, jak se v takovém domě-kopuli ţije, 

říkáme si, kdyţ se loučíme s hostiteli. Přejí nám šťastnou cestu, ale 

Alina volá… ještě chvilku počkejte, a přibíhá s malým ručně šitým 

polštářkem, který mi tiskne do rukou jako dáreček (opravdu netuším, 

proč si vybrala právě mě, ale je to od ní moc milé, i ona je mi 

sympatická). Dávám jí na oplátku přívěšek s malým růţenínovým 

andílkem a při tom se mi vybaví ztráta mého nejmilejšího křišťálu, 

včera na louce. Směje se od ucha k uchu a říká, ţe u nich platí,  

ţe tam, kde něco cenného ztratím, tam se brzy vrátím.  

Je to prý jasné znamení osudu. Zvláštní a silná chvilka (…zvlášť kdyţ 

mi dochází, ţe právě nedaleko odsud, v Jasnoj Poljaně, vyrůstal  

v dětském domově můj děda Alexej – Rus, prý nádherný člověk, duší 

básník a filozof. Bohuţel si ho vzala válka a nikdy jsem ho nepoznala).  

 
Fóliovník Olega a Aliny připomíná tajemnou kosmickou loď,  

ale jde o čistě pozemskou stavbu. Tato geodetická kopule vychází 

z posvátné geometrie a napodobuje přirozené struktury. Dle 

majitelů tento tvar výborně podporuje růst a kvalitu rostlin.  
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Martin s Oljou a dětmi nás provázejí aţ za osadu, kde se všichni  

v kruhu srdečně loučíme. Poté nasedáme do aut a ještě dlouho 

máváme, máváme, máváme… a uvědomujeme si, kolik jsme  

ve Slavnoe – vlastně za jediný den a půl – proţili věcí.  

_______________________________________________ 

DUMKAP o domech  
Dnes jsem hodně přemýšlela o ruském přírodním stavitelství, které 

by se stejně tak dalo nazvat ruskou lidovou tvořivostí. V osadách  

je k vidění snad  ú p l n ě  v š e c h n o!  Velké domy i pididomky 

nejrozmanitějších tvarů, stylů a konstrukcí. Někdo zapojuje 

kreativitu velmi svérázně… Viděli jsme kozí chlívek s nápisem 

SALON ORIFLEME, v zeleném houští ukrytý malý HORNBACH,  

či srubové shopping centrum OBI. Ale, jak nám brzy došlo, nebyly to 

malé obchoďáčky, ani osadní kosmetické salony, ale normální 

příbytky pro lidi, případně zvířata. Osadníci díky této „výzdobě“ 

vlastně vykonávají bohulibou recyklaci – zuţitkovávají bilboardy 

vyhozené z dálnic. Co na tom, ţe to drásá oči nejednoho krasomilce? 

V Rusku nejsou hypotéky, a tak domy – kromě výjimek, kde jsou 

majitelé movití – vznikají doslova „za pochodu“ metodou co dům 

(nebo v tomto případě častěji – skládka nebo les) dal. Jejich majitelé 

bydlí i několik let třeba pod střechou z igelitů, jak by mohly vyprávět 

třeba Péťa s Ladou, které v podobném domku pobývaly v Kovčegu. 

Zde v Rusku lidé dostanou zdarma pozemky, půdy tu mají habakuk  

a s nějakými stavebními povoleními si také hlavu nelámou.  

S trochou nadsázky – mohou si vlastně postavit kdekoli cokoli.   

U nás je to zas opačný extrém, dobré pozemky se těţko shánějí,  

jejich ceny stoupají, úřední šiml pádí stále rychleji – a často i kouše.  

Ale přesto, jako většina optimistů věřím, ţe se to u nás uţ brzy  

změní k lepšímu. Kdybych měla najít nějaké plusy na přírodním ţití 

a stavitelství v českém prostředí, určitě by to byl větší smysl  

pro estetiku, a taky ekologii, kterou v Rusku téměř neřeší. Zkrátka 

mají hodně prostoru a odpady je vţdy kam vyváţet… VELKÁ ZEM.  

 

 

 
Klasický, futuristický, pohádkový, maskovaný, energetický  

nebo chráněný zemí…. Ruské osady jsou doslova ţivou 

vzorkovnicí moţností, v čem se dá bydlet. Trochu to evokuje  

ono americké – Vítejte ve světě neomezených moţností!  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dalším cílem naší cesty je „dača“ paní Eleny Udalovy  

v Sorfinu, kde nás čeká zajímavá přednáška o socionice.  
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Od dopoledne, kdy jsme vyjeli z osady Slavnoe se pohybujeme  

stále v okolí Moskvy. V podstatě ji objíţdíme z jihu na sever.  

Asi po osmi hodinách různých cestovních peripetií se v podvečer 

blíţíme do městečka Sorfino, přesněji do jakési jeho odlehlejší  

části s mnoha vesnickými domy a moderními chatami poblíţ  

malebné vodní plochy. Jeden z půvabných víkendových domků  

patří i naší hostitelce, paní Eleně  

Vychází nám vstříc a srdečně nás vítá. Je s ní také její syn a další dva 

mladší spolupracovníci. Při dnešní večerní přednášce se chystáme 

proniknout do tajů socioniky, zajímavé typologické metody lidských 

charakterů. Ale ještě před tím se jdeme osvěţit do místního jezera, 

navečeřet se a na zahradě si připravit svá místa na spaní.  

Je to poklidný a příjemný červencový podvečer…  

 

 
(RUSKO – SOFRINO) Odpoledne nás na své půvabné, psím vínem 

porostlé „dače“ vítá známá představitelka socioniky (typologie 

lidských charakterů) Elena Andrejevna Udalova se svým synem 

a spolupracovníky. Usídlujeme se v zahradě a v bani, osvěţujeme 

se koupelí v nedalekém jezeru a večeříme Milanovy dobroty. 

Se zapadajícím sluncem si na zahradě rozkládáme karimatky, 

kuklíme se do kapucí a dek, aby nás neuštípali draví komáři, mlsáme 

sladké ruské „konfety“ od paní Eleny a posloucháme její přednášku  

O SOCIONICE – TYPOLOGII LIDSKÝCH CHARAKTERŮ. 

Mnohé z nás do metody uţ lehce zasvětil Martin, který je jejím 

konzultantem v Česku, a právě u Eleny Udalové se této typologii učil. 

 

Socioniku zaloţila Litevka s dosti dlouhým jménem – Aušra 

Augustinavičiutě. Vycházela přitom zejména z Jungovy typologie, 

jejíţ platnost potvrdila na mnoha lidech různých profesí. Avšak 

uchopila ji v mnohem srozumitelnější podobě (je to něco jako překlad 

Junga do lidské řeči ;-)Paní Elena nám vysvětluje základní princip 

metody. Říká, ţe stejně jako si kaţdý odpovíme – jsem muţ nebo 

ţena, dokáţeme v sobě definovat i čtyři základní lidské 

„krajnosti“. Zjednodušeně řečeno, vše o naší povaze se skrývá  

za těmito otázkami:  

Jsem racionální nebo iracionální?  

–    Pokud jsem racionální, jsem logický nebo etický?  

–    Pokud jsem iracionální, jsem intuitivní nebo senzorický?  

   Jsem extrovert nebo introvert?  
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Večerní pohoda, ruští komáři a ruské „konfety“ u paní Eleny  

na zahradě. Posloucháme, přemýšlíme, hledáme se...   

 

Poté se těmto osmi základním lidským charakteristikám 

věnuje blíţe a uvádí jejich hlavní rysy. Ve zkratce:    

Racionální typ upřednostňuje rozumové poznání, rád si věci 

plánuje a také je dotahuje, je disciplinovaný a mívá stabilní výkon.  

– Logický typ miluje analýzu, systém, pořádek a fakta, nerad mluví 

o citech a často na druhé působí chladně. 

– Etický typ je pocitový, dobře načítá emoce, je vášnivý, rozhoduje 

se na principu sympatický-nesympatický, dobrý-špatný. 

Iracionální typ začíná hodně věcí najednou, ale zřídka je dokončí, 

je zvídaný, zajímá se o novinky, zpravidla vše dělá bez příprav. 

Intuitivní typ ţije hlavně v minulosti a budoucnosti, zajímá  

o mnoho věcí, které však musí mít praktické vyuţití, je vynalézavý, 

nemá rád rutinu, ale často je váhavý a nekonkrétní.   

– Senzorický typ je milovníkem fyzických rozkoší, dobře cítí svoje 

tělo, ţije teď a tady, je praktický, rád se věcí dotýká a pracuje rukama. 

Extrovertní typ je zacílený na vnější svět, iniciativní, kontaktní, 

aktivní, otevřený, lehce se seznamuje a rád pracuje v týmu. 

Introvertní typ je ponořen do svého vnitřního světa, hůře  

se seznamuje a má úzký okruh přátel, působí spokojeně a zamyšleně, 

libuje si v tichu a samostatné práci, nemá rád neočekávané.  

Elena Udalova dále vysvětluje a na příkladech dokresluje tvoření  

typů v socionice. Jde o 16 ZÁKLADNÍCH TYPŮ OSOBNOSTÍ, 

které vznikají kombinací zmíněných charakteristik (k jejich  

přiblíţení mi pomohla také Martinova skvělá skripta socioniky):  

hDON QUICHOTE – »VYNÁLEZCE«  

Intuitivně-logický extrovert. Myslitel a vášnivý čtenář se zájmem 

o vše nové a neobyčejné, nositel zajímavých a perspektivních ideí. 

Veden intuicí proniká do hloubky událostí a dokáţe předvídat jejich 

vývoj, své vize se snaţí logicky zdůvodnit. Hůře se však orientuje  

ve vztazích, druhé často šokuje svou otevřeností a upřímností.   

cDUMAS – »PROSTŘEDNÍK, USMIŘOVATEL«  

Senzoricko-etický introvert. Labuţník ţivota a všech krásných  

a příjemných věcí, které přináší, uţívá si je a rád je předává i druhým. 

V komunikaci je příjemný, humorný a nenucený. Je mírumilovný  

a diplomatický, konfliktům se umí vyhnout nebo je humorem zvrátit 

ve vtip. Těţko se však nutí k nezajímavé těţké, ale nutné práci. 
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iHUGO – »NADŠENEC«  

Eticko-senzorický extrovert. Velmi veselý, hovorný a přátelský,  

má silně vyvinutý smysl pro spravedlnost, dokáţe se vcítit do druhých 

a nikdy nikoho nenechá na dně. Je skvělým hostitelem, těší ho starat 

se o druhé. Miluje výlety, zábavnou společnost, hospůdky a kluby. 

Potíţe mívá s organizováním času a nepřiměřeným plýtváním energií. 

wROBESPIERRE – »ANALYTIK«  

Logicko-intuitivní introvert. Osobnost strukturního analytického 

rozumu, která umí stručně a logicky vysvětlit kaţdé téma. Nehodnotí 

lidi dle sympatií, ale podle účasti na společné věci, je vţdy nezaujatý  

a spravedlivý. Miluje intelektuální výzvy a nové nápady. Mívá však 

potíţe v komunikaci a často postrádá ţivotní pruţnost a dynamiku. 

kHAMLET – »HEREC «  

Eticko-intuitivní extrovert. Člověk silných emocí s vnitřním 

světem plným protikladů. Pro opravdové a hluboké city je schopen 

hodně obětovat. Je velkým poetou, který emoce proţívá i obrazně, 

dramaticky a někdy i tragikomicky. Má silně vyvinutou předvídavost 

a také řečnické nadání, ostatní umí nadchnout. Špatně se srovnává  

se situacemi, které mu přinášejí trápení a nepříjemné pocity.  

bGORKIJ – »INSPEKTOR, PRAGMATIK«  

Logicko-senzorický introvert. Ctí pořádek, disciplinu a pravidla, 

nestrpí ţádnou nezodpovědnost. Upřednostňuje rozum a rozhoduje 

se na základě logiky a emocí. Je pevný a vţdy ví, kam směřuje. Vyniká 

organizačním talentem a schopností cokoli pečlivě propracovat, dbá 

na dodrţování pořádku. Jeho nároky ale bývají přehnané. Často také 

postrádá takt, uvolněnost a schopnost odpoutat se od stereotypů. 

xŢUKOV – »MARŠÁL, PŘEMOŢITEL« 

Senzoricko-logický extrovert. Charakterizuje ho pevná vůle, 

zodpovědnost, rozhodnost, pruţné reakce a schopnost s vynalézavostí 

a účelnou chladnokrevností zvládat kritické situace. Překonávání 

překáţek je pro něj výzvou. Je skvělým vůdcem s velkými cíli, které 

neztrácí z dohledu pro detaily. Mívá však potíţe s nedostatkem taktu 

a diplomacie a často zapomíná na citové a romantické stránky ţivota. 

rJESENIN – »ROMANTIK, LYRIK«  

Intuitivně-etický introvert. Romantik tělem i duší, milovník 

krásy a umění. Tvůrčí osobnost s velkou fantazií, která nesnese 

uniformitu, šeď a rutinu. Do jakékoli situace vnáší lehkost, eleganci, 

originalitu, povznesenou náladu a optimizmus. Má smysl pro humor 

a schopnost empatie. Stále proţívá širokou škálu emocí. Někdy se 

však ve svém snění můţe ztrácet a skrze ušlechtilé myšlenky se 

vzdalovat realitě. 

mNAPOLEON –»POLITIK, VELVYSLANEC«  

Senzoricko-etický extrovert. Sebevědomý vůdce s vynikajícími 

organizačními schopnostmi, vyzařuje z něj síla a podnikavost. Nebojí 

se převzít zodpovědnost za řízení lidí při řešení velkých úkolů. Cítí, 

kdo jaké má schopnosti a umí je vyuţít, ale zároveň se vţdy postará, 

aby všichni byli spokojení. Je zářivou osobností strhávající na sebe 

pozornost. Těţko ale snáší osobní kritiku a často mu schází trpělivost. 
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gBALZAC – »KRITIK, POZOROVATEL«  

Intuitivně-logický introvert. Má výborné „radary“ na budoucí 

události a díky vyvinuté představivosti je umí do detailů i vysvětlit.  

Je dobrý taktik, ale rozhoduje se opatrně, je rád „nohama na zemi“. 

Uváţeně si plánuje svůj čas a váţí si pohodlí. Někdy se však projevuje 

jako skeptik a pesimista. Také často ztrácí cíl pro detaily.  

yLONDON – »PODNIKATEL, PRŮKOPNÍK«  

Logicko-intuitivní extrovert. Lákají ho všechny odváţné projekty 

a moderní technologie, rád čeří stojaté vody s vášní uvádí do pohybu 

nové myšlenky. Jeho myšlení je velmi praktické, konkrétní a jeho 

činy rychlé aţ okamţité. Rád riskuje a baví ho překonávat těţkosti.  

Pro své aktivity však často zapomíná na odpočinek. Problém má také 

s dodrţováním kaţdodenních rutinních činností. 

vDRAISER – »OCHRÁNCE«  

Eticko-senzorický introvert. Nestrpí jakoukoli nespravedlnost  

a zlomyslnost ve vztazích. Je pevný, konkrétní a rozhodný. Přímo 

nekompromisně umí bránit sebe i svojí rodinu. Je vytrvalý, nebojí se 

práce a své prostředí i vztahy udrţuje v pořádku. Má však sklon činit 

unáhlené závěry a příliš vycházet ze zaţitých stereotypů. Také nemá 

moc trpělivosti s chybami druhých. 

nSTIERLITZ – »ADMINISTRÁTOR, VEDOUCÍ« 

Logicko-senzorický extrovert. Střízlivý realista vycházející z 

faktů a logiky, skvělý organizátor a šéf. Váţí si kvalitní práce, nestrpí 

lenost a nedisciplinovanost. Sám je pracovitý a poctivý. Vţdy ví,  

co chce a houţevnatostí toho i dosáhne. Často je ale zbytečně 

konzervativní a drţí se přeţitých názorů, vše neočekávané  

ho pak snadno „rozhodí“. 

jDOSTOJEVSKÝ – »HUMANISTA«  

Eticko-intuitivní introvert. Smyslem jeho ţivota jsou dobré  

a vřelé vztahy mezi lidmi. Snaţí se prospívat nejen slovy, ale i činy. 

Jeho hlavní vizí je harmonický bezkonfliktní svět. Pokud někdo 

potřebuje pomoc, nikdy neřekne „ne“, jeho problémem však je,  

ţe „ne“ neřekne ani těm, kteří si podle něj pomoc nezaslouţí.  

fHEXLEY –»PORADCE, REPORTÉR«  

Intuitivně-etický extrovert. Jeho ţivot řídí silná intuice a hojně  

ji uplatňuje hlavně v kontaktu s lidmi. Umí vycítit jejich nedostatky, 

ale i poukázat na jejich talenty a přednosti. Je velkým motivátorem, 

který dokáţe lidi obdivuhodně podnítit k dosaţení cílů a umí vytvořit 

atmosféru důvěry a otevřenosti. Hůře je na tom se svou přílišnou 

emotivností, stejně jako s trpělivostí a dotahováním věcí do konce. 

pGABEN – »MISTR, ŘEMESLNÍK«  

Senzoricko-logický introvert. Člověk harmonie, krásy, srdečných 

vztahů a ohleduplnosti. Vyznává zdravý ţivotní styl a komfort, a to 

nejen fyzický, ale i ve vztazích k lidem. Hrubost, nedostatek taktu  

a vřelosti ze strany okolí ho hluboce zraňuje. Má silně vyvinutou 

pracovní logiku, díky které mistrně zvládá své činnosti. Jeho chuť  

k práci a tvorbě občas brzdí sklony ke skepticizmu a melancholii. 
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Posloucháme, a kaţdý (pokud nám to uţ Martin neřekl) horečně 

přemýšlíme – Kam patřím já? Jaký jsem typ? A zkoušíme se někam 

zařadit… Do našich úvah však vstupuje paní Elena, která říká,  

ţe člověk sám sebe většinou odhadne špatně, protoţe o sobě má 

zkreslené představy nebo se hodnotí podle toho, jakým by chtěl být, 

neţ podle toho, jakým skutečně je. Proto je vţdy na místě zkušený 

konzultant socioniky. S kaţdým je třeba cíleně pracovat, pozorovat 

jeho reakce, odpovědi na různé otázky, coţ je dost dlouhý a náročný 

proces. Ona sama zařazení člověka do určitého typu prý vţdy 

konzultuje i s přítomnou kolegyní Nasťou, která dle socioniky jejím 

protikladem, aby si potvrdila nezaujatost a správnost svého určení. 

Na závěr dodává, ţe člověk, který zná svůj socionický typ získá klíč  

k sobě samému, k lepšímu pochopení a přijetí sebe sama, bude  

vědět, kam se nasměrovat ve svém osobním rozvoji, jak si vybrat 

zaměstnání, které by ho naplňovalo. Ale také mu to pomůţe lépe 

chápat mezilidské vztahy, proniknout do podstaty fungování 

pracovních týmů nebo najít partnera, který by ho vhodně doplňoval.  

 

Roztroušeni po zahradě, zalezlí po uši do spacáků, usínáme plni 

myšlenek z přednášky. S posledním pohledem na červencové noční 

nebe si říkáme – mít takový klíč, je určitě fajn. A co teprve vědět,  

jak s ním zacházet ;-)  

 Kdo jsem? Inspektor Maxim Gorkij, vynálezce Don Quijot, 

analytik Robespierre, prostředník Dumas, romantik Jesenin? 

Nebo někdo další z celkem 16 charakterových typů? Paní  

Elena Udalova, její spolupracovníci a Martin se nám  

v tom snaţí udělat jasno. 
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_______________________________________________ 

DUMKAP o lidských povahách  

  

 
No, nebylo by skvělé ţít v pokoji vyzdobeném takovouhle barevnou 

mozaikou?! Co střípek, to nějaký můj milý člověk. Co střípek, to milá 

vzpomínka na někoho (…třeba jak byl zadumán při přednášce  

o socionice kdysi kdesi v Rusku ;-). Co střípek, to příběh. Myslím,  

ţe by to byl hóóóódně velký parádní pokoj! Jenţe já ty lidi raději  

IN NATURA. …Tedy někdy – jsem introvert.  

Moje úvahy o lidských povahách vlastně nastartoval Martin  

uţ ve Slavnoe. Pařili jsme se s malou rodovou skupinkou u kamen  

v bani, a zároveň se nořili do tajů socioniky. Docela mě zarazilo, 

kdyţ Martin-Balzac říkal, ţe Čaroslav a já jsme jasní Dumasové 

skupiny, protoţe teď se, já snílek, cítím spíš jako Jeseninka. Ale kdyţ 

nad tím hlouběji přemítám, musím mu dát za pravdu. Skutečně 

asi víc neţ intuitik jsem senzor, který se do věcí rád zahrabe 

rukama, ţije teď a tady a moc neplánuje. A ţe jsem „prostředník“ 

nejspíš dokazují i tyto řádky, které píšu pro všechny, kdo je chtějí 

číst. A baví mě to, protoţe cítím, ţe něco  p ř e d á v á m.   

Nemám ráda „šuplíčování“, ale myslím, ţe socionika je typologie 

hodně zajímavá a určitě by stálo za to, prozkoumat ji aţ na samé 

dno. Kdyby nic jiného, určitě by to byla sonda velmi dobrodruţná. 

Snad tedy Martin nabídne nějaké kurzy, protoţe je asi zatím jediný,  

kdo se socionikou u nás více zabývá…   

-------------------i.---

19. DEN: úterý, 19. 7. 2011

Ranní rozloučení se Sorfinem, pokračujeme na východ  

Návštěva novodobé ruské pyramidy Alexandra Goloda 

Podvečerní koupání v přehradě Vazuzkoe 

Noční přejezd hranic s Lotyšskem  



Ráno se loučíme se Sorfinem, Elenou Udalovou a jejími kolegy.  

Před námi je opět celý den v autech. Jedna vyhlídka na zajímavou,  

a moţná i vzrušující, zastávku tu však je: po cestě, u města Jurevo, 

bychom měli narazit na  p y r a m i d u.  Přesněji řečeno, novodobou 

pyramidu, kterou (stejně jako dalších 16 pyramid v Rusku a po celém 

světě) zde nechal postavit moskevský miliardář Alexandr Golod. 

Proč? Prostě protoţe věří, ţe pyramidy pomohou celému lidstvu  
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a vytvoří ze světa lepší místo pro ţivot, jak sám říká. Za jeho vírou  

je samozřejmě i řada konkrétních vědeckých výzkumů, které  

zejména na poli energetiky otevírají nevídané moţnosti. A ţe jde  

o skutečně silnou energii, dokazují například i měření vojenských 

radarů, která nad jeho pyramidou v ruském Tverském regionu  

poblíţ jezera Seliger zachytila sloup neznámé energie široký  

kolem 500 metrů a vysoký přibliţně 2 kilometry!  

Stále se pohybujeme v okolí Moskvy, ale náš cestovní okruh  

jiţ stáčíme po novorossijské magistrále západním směrem,  

tedy směrem k domovu. Kolem poledne se před námi skutečně 

objevuje... Uţ z velké dálky je vidět: 44 METRŮ VYSOKÁ BÍLÁ 

KRÁLOVNA-PYRAMMIDA! Tyčí se uprostřed zelené pláně,  

s hlavu zapíchnutou v oblacích. Zejména Renda, který se o pyramidy 

zajímá, je ve svém ţivlu. Míříme k nejvyšší Golodově krásce, 

vychutnat si její energie pěkně zblízka, „z očka do očka a tělo na tělo“.  

Je vystavěná ze sklolaminátu, bez kousku kovu, váţí 55 tun a náklady 

na její výstavbu se prý vyšplhaly na více neţ milion dolarů! 

(RUSKO – JUREVO) Nevím, co má Renda za sny, ale tenhle  

by byl moţná zajímavý… Za hezkého dne přijet v červeném fáru 

ke svému bílému rodinnému domku s velkou zahradou ;-)  

 

Uvnitř je to hodně zvláštní. Kromě toho, ţe celý ten sklolaminátový 

ţlutobéţový svět působí opravdu impozantně, uţ po kratším pobytu 

zjišťujeme, ţe kaţdého z nás pobyt zde ovlivňuje úplně jinak, jedni  

se cítí malátní, ospalí a pospávají na lavičkách u obřích globusů 

uprostřed pyramidy, druzí neregistrují vůbec ţádné změny, a další  

se cítí doslova nabití energií. Zajímavé...  

Z informačních tabulí se dovídáme, ţe Alexandr Golod koordinuje 

skupiny ruských vědců, v čele s Ruskou národní akademií věd,  

a tyto výzkumy uţ po čtyřech letech přinášejí pozoruhodná zjištění.   

Jen namátkou… Pobyt v pyramidě prý zvyšuje imunitu, výrazně 

urychluje hojení tkání, sniţuje radiaci a patogenní účinek 

virů a bakterií (například 40 % myší nakaţených smrtelnou  

dávkou myšího tyfu při pobytu v pyramidě zůstalo naţivo), sniţuje 

agresivní chování, coţ bylo prokázáno na 5000 ruských vězních.  

V pyramidě údajně dochází také ke spontánnímu nabíjení 

kondenzátorů a zvýšení odolnosti uhlíkových struktur, 

například diamanty vystavené účinku pyramidy jsou tvrdší a čistší.  

V pyramidě nezamrzá voda (to se děje aţ při 38 °C pod nulou) 

a po léta si zachovává nezměněné vlastnosti. Výzkumy hovoří také 

o pravděpodobném vlivu na utlumení seizmické aktivity, protoţe 

v okolí pyramid místo velkých zemětřesení vţdy zaznamenali  

jen mnoho drobných otřesů. A pro nás, kteří se zajímáme o rostliny  

a jejich zdravé pěstování je zvláště inspirující zjištění, ţe osivo  

v pyramidě za 1–5 dní vykazuje 20–100% nárůst výnosů,  

v závislosti na druhu semene. Vzrostlé plodiny jsou prý navíc velmi 

zdravé a odolné, zejména vůči suchu. Tyto unikátní tvarové zářiče  
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jsou evidentně plné neuvěřitelných moţností. Člověka zákonitě 

napadá otázka – proč se tak málo vyuţívají v běţném ţivotě?  

Skoro kaţdý z nás odchází s nějakým energeticky nabitým kamínkem 

na krku nebo s lahví léčivé pyramidální vody. A nejspíš i z otazníky  

v hlavě – co je skutečně za touto mocnou energií? Píše se totiţ 

ledacos. Například špičkový ukrajinský vědec a „pyramidolog“ 

Krasmoholovec se domnívá, ţe pyramida slouţí jako ladička, 

která přenáší vibrace planety a rozechvívá i vše ostatní.  

Čas všechny teorie jistě ověří.   

 
(RUSKO – JUREVO) Energie v pyramidě jsou silné – někoho 

aktivují a nabíjejí, jiného uspávají. Uvnitř pyramidy je kromě 

velkých globusů také spoustu stánků, kde si nakupujeme  

léčivou pyramidální vodu, kameny a jiné „čarodějné“ dárečky.  

 
  

Nabití energií pyramidy (…někteří moţná i kapku vybití) 

pokračujeme v cestě směrem západním – na hranice s Lotyšskem.  

Navečer zastavujeme na krátké protaţení a vykoupání  

u přehrady Vazuzkoe poblíţ města Zubcov. Voda blahodárně 

chladí a koupel v ní činí naše další putování o poznání příjemnějším. 

Pokračujeme dál… klidně a v pohodě. Vyjma neplánované noční 

havarijní zastávky. Avšak s defektem na kole Sergeje si  

naši chlapci hravě poradili a nocí pokračujeme v cestě.  

Lotyšsko uţ je na dosah…  

  
(RUSKO – PŘEHRADA VAZUZKOE) Příjemné podvečerní 

koupání vystřídala uţ méně příjemná noční oprava defektu  

na Sergejovi. Ale vše je opraveno (naši chlapci jsou šikovní).  

a jede se dál…. Do Lotyška uţ je to, co by kamenem dohodil.  
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--------------------i.-- 

20. DEN: středa, 20. 7. 2011 

Vítej, překrásné Lotyšsko!  

Zastávka v malebném kostelíčku v Nitaure 

Prohlídka Amatciems, centra „přírodního luxusu“ MP3 

Přejezd do hotýlku v přímořském městečku Saulkrasti 

Pohodový večer v restauraci, pizza, vínko, pivo…  

 

(LOTYŠSKO) Severská krása, svěţí zeleň, čistota, kam 

 se podíváš… Uţ na první pohled je tato země okouzlující.  

 

Hranice překračujeme někdy nad ránem. Sbohem milé Rusko,  

vítej krásné Lotyšsko! Probouzíme se do průzračného dne,  

uţ na první pohled i pocit více severského. Rozhlíţíme se z auta  

po modrém nebi, sytě zelených lesích a loukách, upravených 

domcích, zahrádkách, kostelíčcích… Proplétáme se úhlednými 

vesnickými silničkami a dochází nám, jak moc je představa mnohých 

našinců o této zemi zkreslená. Většina z nás za hranicemi čekala jen 

jakési volné pokračování Ruska. Ale všechno je úplně jinak. Lotyšsko 

vyzařuje úplně jinou atmosféru a září naprosto svébytnou severskou 

krásou. To, co člověka upoutá na první pohled, jsou nádherné lesy 

(pokrývají prý celou polovinu země), moře, malebné vesničky  

a hlavně – všude je ukázkově čisto! Kaţdý kousek země  

je s láskou opečovaný a je vidět, ţe lidé si tu nesmírně váţí 

přírody. Uţ se těšíme, aţ poznáme z této země více…   

V Lotyšsku lidé o kaţdý kousek země pečují s láskou. Lesy, louky, 

jezera, moře… Přírodu si velmi cení. Je to cítit na kaţdém kroku.
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Je časné odpoledne. Jsme stále na cestě, ale tušíme, ţe uţ musíme být 

někde blízko osady Amatciems, do které směřujeme. Zase trochu 

bloudíme, ale někdy je bloudění fajn, protoţe člověka můţe zavést   

na pěkná místa. My jedno takové objevujeme ve vesnici Nitaure  

– kamenný kostelík, který jakoby vystoupil z pohádky. Na chvíli 

zastavujeme a jdeme dovnitř prohlédnout si staré obrazy, svaté ikony 

a nasát trochu zdejší poklidné a přívětivé nálady.  

 
(LOTYŠSKO – NITAURE) V pohádkovém kostelíku obdivujeme 

svaté obrazy a ikony a vychutnáváme si Boţský Klid. Malá 

kouzelná „bloudící“ zastávka cestou do osady Amatciems.  

 

S pomocí místních, ale přece. Konečně jsme na místě, které jsme 

hledali a na které jsme tak zvědaví. Plni očekávání vjíţdíme do 

AMATCIEMS – POZORUHODNÉ OSADY NA LAGUNÁCH 

UPROSTŘED LESŮ. Uţ předem jsme byli připraveni, ţe to bude 

„jahůdka“ na našich výpravách po stopách přírodního ţití. A zdá se, 

ţe je to přímo jahůdka z luxusní zahrádky. Rozhodně nabízí něco 

úplně odlišného, neţ co jsme zaţili v Kovčegu nebo osadě Slavnoe.  

A to je moc dobře. Je třeba osahat si oba póly, aby člověk pochopil 

kouzlo středu, říkají moudří. A tak jdeme prozkoumat severní.  

Ten nahoře. Má o dvě tři nuly víc, neţ jiţní ;-)  

A dost připomíná Hobitín z Tolkienova Pána prstenů.  

(LOTYŠSKO – AMATCIEMS) Uţívat si nejvyššího komfortu  

a současně krás divoké a čisté přírody na modrých lagunách? 

Vše je moţné, chcete-li. Stačí (alespoň) 300.000 € a pak  

uţ jen zajet do Lotyšska vybrat si svůj Dům Snů.  
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Vítáme se s Laurou Zvirbule, mluvčí osady a dcerou hlavního tvůrce 

Amatciemts, a ta nás seznamuje s filozofií tohoto unikátního 

rodinného projektu. Nachází se 80 km od Rigy, hlavního města 

Lotyšska, buduje se asi 5 let a architekti se na něm vskutku „vyřádili“. 

Přestoţe je celé toto místo vytvořeno uměle, má charakter 

přírodní rezervace, coţ je ojedinělý a naprosto originální přístup.  

Laura říká, ţe vše začalo domem pro jejich rodinu, postupně se však 

začali přidávat přátelé a stavět si domy vedle nich. Bylo jich stále víc, 

a tak se zrodila myšlenka: vytvořit uprostřed krásné přírody 

osadu, která bude zároveň nabízet komfort města, čili 

elektřinu, internet, vytápění, teplou vodu, nejrůznější sluţby…. 

Zkrátka vše potřebné pro pohodlí moderního člověka.  

Území má 300 hektarů a zatím je zde postaveno 90 domů.  

Jsou to domy dřevěné, tedy domy které dýchají a jsou zdravé  

pro člověka. Laura zdůrazňuje, ţe se nejedná o standardní 

developerský projekt, kde se něco vytvoří a předá. Amatciems  

je tvořen za pochodu, a developeři, její otec, ona a dva starší bratři, 

jsou ţivou součástí projektu. Pečlivě plánují kaţdý nový dům, zvaţují, 

jak bude zapadat do celkového obrazu krajiny a jiných domů, jaký  

z něj bude výhled a spoustu jiných detailů. V návrzích dbají na to,  

aby z kaţdého pozemku byl přístup do některého z jezer, 

případně i do menšího soukromého jezírka.Všude jsou zaoblené, 

většinou doškové střechy. I ty jsou architekty tvořeny cíleně tak,  

ţe svým tvarem kopírují okolní kopce (vznikají naváţkou zeminy  

z vydolovaných jezírek).  

  
Mapa osady Amatciems – 300hektarového ráje na lagunách 

uprostřed lesů. Jde o ojedinělý developerský projekt v uměle 

vytvořené přírodní rezervaci. Jedinečná práce s vodním ţivlem! 

(V zeleném kruhu je společný dům a centrum osady.) 

Domy zde předávají v různých fázích, nejpozději však ve fázi 

hrubé stavby, čímţ dávají kaţdému majiteli prostor, aby si dům 

dotvořil podle vlastních představ.  

Přestoţe koncept osady je dán, Laura dodává, ţe jsou otevřeni 

jakékoli novým zajímavým nápadům, s kterými přijdou jejich 

klienti. Pokud ladí s hlavní myšlenkou, zpravidla není problém  

je realizovat. Nejtypičtějšími obyvateli osady jsou prý rodiče- 

-podnikatelé ve věku kolem 40, s asi desetiletými dětmi, kteří ţijí  

v Rize nebo Moskvě a sem jezdí na víkendy a prázdniny.  

Ale v podstatě se zde lze setkat s lidmi nejrůznějších profesí, 

věku a národností – zejména s Lotyšany, Rusy, Italy a Belgičany.  
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Amatciens je místo se zvláštní, kouzelně zádumčivou náladou, 

moţná aţ lehce melancholickou... Nejspíš odráţí i povahu 

samotných Lotyšanů. Jak říká i Laura – jsou národ introvertů.  

Zajímají nás také energie, voda a odpady v domech. Elektřinu 

prý odebírají ze státní sítě, v rámci osady mají kabely rozvedené pod 

zemí. Kaţdý dům má vytápění prostřednictvím vlastním vlastního 

tepelného čerpadla. Vodu čerpají z centrální 200 metrů hluboké 

studny, opět je do jednotlivých domů rozvedena trubkami pod zemí. 

Odpady zde řeší klasickým centrálním svozem. Původně chtěli 

budovat u všech domů čističky, ale vzhledem k tomu, ţe ty se musejí 

pouţívat průběţně, a spoustu domů je v provozu jen o prázdninách,  

z tohoto sešlo. Samozřejmě myslí i na bezpečnost – kaţdý dům má 

vlastní alarm a v některých částech osady se na noc zavítají závory.  

Dále Laura popisuje pravidla osady Amatciems, například,  

ţe pozemky zde nesmějí mít ploty. Speciální nařízení platí pro psy  

– nesmějí být vázáni na řetěz a venku by měli chodit na vodítku, 

volně mohou běhat pouze v prostoru ohraničeném elektrickým 

ohradníkem a na noc musí být vţdy v domě. Důvodem je, ţe celá 

vesnice leţí uprostřed lesů a volně se zde pohybuje divoká zvěř,  

tedy je neţádoucí, aby ji psi honili a rušili. Také záhonky a trávníčky  

si lidé mohou tvořit jen kolem domů, všude jinde upřednostňují 

divoké luční a lesní rostliny. Další pravidla jsou, ţe zde nelze chovat 

zvířata ve velkém (pro obchod) a nelze zde podnikat, to znamená 

zřídit si truhlářskou dílnu, kancelář a podobně.  

 

Ptáme se také na ceny zdejších domů. Dostává se nám odpovědi,  

ţe ceny pozemků jsou 20–30 € za m2 a ceny za dům kolem  

1000 € za m2. Velikost pozemků se pohybuje kolem 0,5 hektaru. 

Nejlevnější dům s pozemkem se zde dá pořídit kolem 

300.000 € (coţ je dnes cca 7–8 milionů Kč). Dále se 

samozřejmě platí náklady na provoz, ty jsou individuální podle 

konkrétní spotřeby. Kaţdý dům měsíčně platí rovněţ 18 € na údrţbu 

cest, odvoz odpadků, sekání trávy a podobné práce týkající se 

společných prostor. Kaţdý si pak podle přání a moţností  

připlácí další sluţby, které zde nabízejí, například úpravy zahrady, 

hlídání dětí nebo úklid domu. Od příštího léta chtějí sluţby rozšířit  

i o pronájem domů, a také mají v plánu vybudovat na kraji osady 

wellness hotel pro turisty. Plány vskutku velkolepé!  

Zajímáme se, zda se zdejší lidé někde setkávají nebo něco tvoří 

společně. Laura říká, ţe většinou sem jezdí podnikatelé a pracovně 

hodně vytíţení lidé, kteří víc neţ po společném setkávání, touţí  

po klidu a soukromí. Doplňuje, ţe je to tak trochu i lotyšským 

charakterem, protoţe prý jsou národem introvertů. Nicméně  

v poslední době, kdy se v Amatciems usazují více i cizinci, zájem  

o společné akce stoupá. V centrálním domě proto chtějí zbudovat  
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kavárnu, kde by byl prostor pro setkávání, oslavy a podobně.  

V domě je k dispozici také velká konferenční místnost. Společně 

mohou lidé trávit čas například také na golfovém hřišti.  

Nejbliţší je odtud jen 30 km, ale přesto mají v Amatciems  

v plánu vybudovat vlastní hřiště.  

 

 
Laura, dcera tvůrce Amatciemts, nás seznamuje s filozofií tohoto 

pozoruhodného rodinného projektu. Hovoří anglicky, Zorka 

překládá.Poté si prohlíţíme společný dům a obdivujeme, jak 

kaţdý detail je dobře propracován a odpovídá filozofii celku. 

 
Komu imponuje spojení přírody s komfortem a moderními  

technologiemi (z velké části skrytými pod viditelným povrchem) 

musí se v Amatciems cítit jako v ráji.  

Po hodině plné zajímavých informací, jsme se z terasy společného 

domu vydali na procházku osadou. Samozřejmě jen po hlavních 

cestách, jak nás Laura upozornila, protoţe zdejší lidé jsou prý velmi 

hákliví na své soukromí. To chápeme. I tak ale vidíme spoustu 

zajímavého, obdivujeme elegantní přírodní domy, dokonalé střechy 

z došků, citlivé usazení domů mezi kopci, jezírky a lesy, a vůbec celý 

tento modrozelený kultivovaně divoký svět.    

 

 Při procházce osadou obdivujeme cit, s nímţ je vytvořena.  

Vše zde vzniká v naprosté harmonii s okolní přírodou.  
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Většinou míjíme prostorné a velkolepě pojaté přírodní domy,  

ale v lese u jezera objevujeme i jeden malý sympatický srubík…

Osada se stále rozšiřuje, v okolních lesích vznikají umělá jezírka 

(a díky nim umělé kopce). Tvoří se atraktivní parcely, na nichţ  

se staví atraktivní domy. A spoustu jich tu je stále na prodej…  

Loučíme se s Amatciems, komfortním, tichým a poeticky zadumaným 

rájem a plni zvláštních dojmů směřujeme k moři, do městečka 

Saulkrasti, kde máme na dnešní noc zamluvený hotýlek. Těšíme se 

na koupání v chladivém Baltu, ale právě teď asi víc na dobré jídlo, 

teplou sprchu a pohodlnou postel. Amatciems svými luxusními 

prstíky moţná zaklepal na dveře, za kterými kaţdý nosíme kus toho 

zhýčkaného konzumenta. MONEY, MONEY, MONEY… Must be 

funny… In the rich men´s Word… (PRACHY, PRACHY, PRACHY… 

musí být zábava… ve světě boháčů…) zní z našeho přehrávače  

„na plný koule“. No jo, Honzík vybírá muziku, a zase to skvěle vystihl! 

Všechny pocity z dnešního odpoledne zabalil do jednoho úhledného 

songu od ABBY. Nikolaj se směje od kola ke kolu a přitom se plácá  

do stehen a z plna hrdla pěje z Agnetou, Björnem, Bennym a Anni- 

-Fridou. Peťka z Ladou, si však překřikujíc se se svými kručícími 

ţaludky uvědomují, ţe jsme dnes ještě skoro nejedli a tak se jejich 

song mění v protestsong. Přidávají se další a nabírá to na intenzitě. 

Chudák Milan, sedí ve vpředu a chytá rány. Kolektivní hlad je prevít.  
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Aspoň pro tuto chvíli je částečně ukojen chlebem, sýrem a zeleninou.  

Přijíţdíme k hotelu a jásáme! Příjemné místo s teplými sprchami, 

splachovacími záchody, restaurací a bazénem! (Ááááách) Venku se 

spustil pěkný slejvák, ale my si teď v suchu a teploučku nadšeně 

uţíváme náš příděl komfortu. Vonící čistotou a vymydlení se 

setkáváme ještě dole v restauraci. Někdo si dává pizzu, jiný  

vínko, další pivo. Zkrátka, příjemný odpočinkový večer. 

 

(LOTYŠSKO – SAULKRASTI) Prima hotýlek– teplé sprchy,  

bazén, čisté pokoje, pohodlné postele, milá obsluha, pizza, víno, 

pivo, relax… Uţíváme si svůj příděl komfortu-  

_______________________________________________ 

DUMKAP… Amatciems, chladná krása 

Kde jsou lidi? – napadlo mě nejmíň 20x při dnešní procházce  

po vesničce Amatciems. Jestli jsme cestou viděli dva, tři… A kde jsou 

zvířata radostně se ochomýtající kolem domů, skotačící a dovádějící 

děti? A kde sousedi posedávající a prozpěvující si večer u ohně?  

Kam proboha zmizel ţivot??? Ţe by za zdi luxusních srubů?  

Je tu krásně, překrásně, váţně. Skutečný ráj uprostřed lesů, 

půvabný svět na lagunách, tvořený s citem, s úctou k přírodě  

a jasnou myšlenkou: dát lidem pocit divokosti a přirozenosti.   

Ale je tu  p u s t o…   

Vím, Laura, dcera tvůrce tohoto místa, to říkala. Jezdí sem 

upracovaní podnikatelé, a chtějí svůj klid. Nechtějí se druţit  

ani na Vánoce, ani na Velikonoce, ani na Slunovrat.  

ani na Heloween… Nestojí o kontakty. Chtějí být sami  

a nabírat síly. Na co? – říkám si. No, asi na další pracovní  

výkony! A kdyţ se upracují, přijedou si sem zase odpočinout. 

Odpočatí opět vyrazí s elánem do práce, a aţ se zase upracují,  

tak přijedou. A tak pořád dokola a dokola. Jak prosté.  

(Jen já to pořád nějak nechápu…) 
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---------------------i.-

21. DEN: čtvrtek, 21. 7. 2011  

Dopoledne v Saulkrasti, ve městě a na pláţi  

Setkání s Martou, českou studentkou ţijící v Lotyšsku 

Příjemná odpolední siesta na louce s jezírkem 

Výprava do nitra záhadného Pokainského lesa 

…a třetí (nejkrásnější a nejzáhadnější) bouřka 

Odjezd, míříme k polským hranicím a pak – d o m ů 

 

Probouzíme se do modravého pobaltského rána v Saulkrasti  

a uvědomujeme si, ţe naše putování je téměř ve finále. Čeká nás 

poslední společný den. Je v tom trochu nostalgie (bude se nám 

stýskat), ale zároveň i těšení se domů (uţ se nám stýská).  

 

Dopoledne máme volné, tedy si ho kaţdý proţívá dle svých nálad  

a přání. Někdo vyráţí do městečka, jiný si uţívá pohody a lenoší  

u hotelového bazénu, další dávají přednost pláţi a Baltu.  

Já s Andrejkou jsme se rozhodly, ţe trochu prozkoumáme městečko  

(v moři uţ jsme se ráchaly ráno). Procházíme kolem místního kostela  

a vidíme, ţe je otevřeno, jdeme tedy dovnitř. Je tu příjemný chlad  

a spoustu zajímavých věcí, čisto a voňavo po kadidlu… no, jako  

v kostele. Netrvá dlouho, a do řeči se s námi dává místní farář.  

Zajímá ho, kde se tu bereme a odkud jsme. Kdyţ se dovídá, ţe  

z Česko-Slovenska, celý ještě víc pookřeje a říká, ţe Čechy má rád  

a ţe to u nás zná a začíná vyprávět, vyprávět a vyprávět…. A ţe prý  

(to je náhoda!!) kousek od něj bydlí  č e s k á  studentka Marta.  

Těší nás to, ale bereme to jako zdvořilostní konverzaci a uţ jsme  

na odchodu. Jenţe on je k nezastavení, povídá, povídá, povídá  

a přitom na mobilu vytáčí Marty číslo a ţe sem musí určitě přijít, 

protoţe tady jsou její krajani!!! (…a potom, ţe jsou Lotyšani 

 introverti ). Nakonec nám dá Martu „na ucho“ a raduje se z toho,  

ţe ona má (asi) radost. S překvapenou Martou se domlouváme,  

ţe pokud to stihne, potkáme se u moře a s milým farářem se loučíme.    

 

Po prohlídce centra Saulkrasti a nákupu nějakých místních delikates 

vyráţíme na pláţ. Ve stínu košaté borovice si dopřáváme prima siestu  

a debuţírujeme. Máme výborný místní ovčí sýr a hroznové víno, 

povídáme si a uţíváme výhledu na moře a krásného letního dne,  

s Martou uţ moc nepočítáme. Aţ kdyţ se chystáme jít zpátky  
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k hotelu, naši pozornost upoutá slečna s bílým kloboučkem sviţně 

kráčející po dřevěném chodníčku. Kouká na nás s otazníky v očích,  

a nám to dochází. Marta? – Ano, to jsem já. A vy jste ta česká parta?! 

Jo, jo, to jsme my, radostně se k ní hlásíme. Ale času uţ není nazbyt, 

zanedlouho odjíţdíme, povídáme si tedy za chůze cestou k hotelu.  

 

Dovídáme se, ţe Marta tu ţije uţ třetí rok, a pracuje na studiích  

pobaltské mytologie. V Lotyšku se jí prý moc líbí. Stíháme ji povědět 

pár slov o Rodové cestě, a ona nám na oplátku dává pár osobně 

vyzkoušených zajímavých tipů, kam stojí za to, se v Lotyšsku 

podívat: Určitě bychom si prý neměli nechat ujít národní park 

Kemeri (ten sice není tak známý jako největší park Gauja, ale prý  

je mnohem zajímavější). Dalším překrásným místem je rezervace 

záplavových zón řeky Jelgava s unikátní květenou a stádečkem 

divokých koní. Za návštěvu určitě stojí i město Sigulda, kde je 

nádherný hrad, ale také největší jeskyně v Pobaltí. Marta doporučuje 

i zámek Pilsrundale s vyhlášenými růţovými zahradami, stejně 

jako jezerní park Engure, kde jsou jezera propojená s mořem,  

a mají tedy sladkou i slanou vodu. A určitě prý nesmíme zapomenout 

na půvabné přístavní městečko Lijepaja…. Také říká, ţe Lotyško 

by se dalo skvěle projet i na kolech a je tu spoustu míst, zejména  

v národních parcích, kde se dá celé dny putovat v kánoi nebo na raftu. 

Bylo by to ještě na dlouhé a asi moc zajímavé povídání, ale za chvíli  

uţ odjíţdíme. Loučíme se s Martou a říkáme si, ţe poznat Lotyšsko 

víc, by určitě bylo skvělé – čistá příroda, moře, jezera, hluboké lesy, 

staré hrady a zámky, milí lidé… Nejsou to sice ti Slované s velkým  

a širokým srdcem jako v Rusku, ale přesto – zatím jsme tu  

potkali jen samé vstřícné a komunikativní lidi. 

 

Dnešní den je příjemně oddechový. Někteří z nás jej oslavují 

rácháním v Baltu, jiní vyráţejí do ulic městečka Saulkrasti,  

a další si dopřávají kafe (boţe, to je tak skvělé kaféééééé!!)  

a sladké lenošení u hotelového bazénu. 
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Kolem poledne opouštíme náš přímořský azyl, hotýlek malých 

rajských potěšení v Saulkrasti, a kola Sergeje, Kolji a Nastěnky 

se stáčejí k lotyšskému městu Dobele, od kterého uţ je to jen  

14 kilometrů do TAJEMNÉHO POKAINSKÉHO LESA, 

poslednímu z korálků na náhrdelníku našich cestovních záţitků.  

Toto místo je povaţováno za jednu z nejsilnějších anomálních 

zón na světě, v našem těšení je tedy i značná dávka vzrušení.  

 

Odpoledne přijíţdíme k cíli. Před vstupem do lesa se jako 

superluxusní svěţe zelený kobereček rozprostírá loučka s malým 

jezírkem plným roztomilých ţabek, dřevěnými týpí přístřešky  

a ohništěm. Krásnější místo pro pozdní oběd a malé protaţení,  

neţ se vydáme do nitra lesa, si nemůţeme přát! Zatím co Milan,  

s Janinou, Markem a dalšími pomocníky u aut připravují nějaké 

dobré vega-mega jídlo, my ostatní jednotlivě či ve skupinkách 

uleháme do zelené trávy a kocháme se prosluněnou vlídností  

tohoto místa. Povídáme si, dáváme si vzájemně masáţe, nebo  

jen tak slastně lenošíme. Den je jako malovaný, nebe bez mráčku.  

Dokonalá siesta po Lotyšsku!  

 

(LOTYŠSKO – POKAINSKÝ LES) Sladká siesta před návštěvou 

Pokainského lesa. Nad hlavami nám zpívají ptáci, v rybníčku 

skřehotají ţabky, slunce září, nebe je modré... Co víc si přát! 

 

Výtečné veganské menu v „Restauraci u ţabího jezírka“ nechalo 

vystoupat náš pohodometr ještě o pár stupínků výš. Nakrmeni, 

odpočati a v příjemně povznesené náladě, vyráţíme na průzkum lesa. 

Velkou bránou – Lielie vãrti – vcházíme na čarovné území. 

Přestoţe je podvečer, slunce stále příjemně hřeje a skrze zelené 

stromoví posílá mihotavé pozdravy lesním pěšinám. Kráčíme po nich 

v téměř posvátné tichosti a vnímáme zvláštní atmosféru tohoto místa. 

Pokain je záhadou, pro kterou ani Páni Vědci z NASA nemají dost 

pádných vysvětlení… Na meteorologické podivnosti a léčivé působení 

zdejších kamenů upozornil před 15 lety vědec z Rigy Ivar Viks.  
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Při bliţším zkoumání se ukázalo, ţe v lese se záhadných (a jak 

komentovali – aţ nadpřirozených) věcí děje mnohem víc. Krátce  

poté, co Viks začal veřejně mluvit o pokainských záhadách, zemřel  

na neznámou nemoc (říká se, ţe v lese je i mnoho kamenů se silnou 

negativní energií, a někteří jeho smrt přikládají právě jim).  

Ve stopách Viksových výzkumů pokračuje Jevgenij Sidorov, lotyšský 

badatel anomálních jevů, ale záhady Pokainu nedají spát ani mnoha 

dalším vědcům z celého světa. 

Místo je zvláštní uţ tím, ţe jej tvoří 30 kopců vystupujících  

z okolních rozlehlých rovin. Rostou zde vzácné druhy léčivých 

rostlin, duby mají listy soustředěny k jedné straně… Ale největší 

tajemství skrývají zdejší kameny. Nikdo si nedovede vysvětit 

jejich silné vyzařování ani jejich zvláštní uskupení. Senzibilové říkají, 

ţe kamenná „hnízda“ roztroušená po lese nejsou náhodná, naopak,  

ţe kaţdý z kamenů je v dokonalé pozici k ostatním kamenům, čímţ  

se zesiluje jejich společné energetické pole. Říkají také, ţe tyto kupy 

kamenů jsou jen horní viditelnou částí jakési kamenné vlny, která 

prochází i pod zemí. Mnohé hromady a větší kameny jsou umístěny 

přesně v místech kříţení energetických zón. Nikdo, neví, odkud  

se tu kameny vzaly, ani kdo a proč je takto „poskládal“.  

 

 
Ještě pár kroků… Tam za branou se rozprostírá tajemný svět.

V téměř posvátném tichu kráčíme chodníčky a lávkami mezi 

močály a necháme se pohlcovat mystickou atmosférou lesa...  

A Slunce, velký malíř, skrze listy maluje své zlatozelené imprese. 

Pokain byl uţ odedávna povaţován za posvátné a poutní místo. 

Jedna ze starých pověstí říká, ţe kameny sem nanosili poutníci jako 

symbol vykoupení ze svých hříchů, jiná, ţe kameny na tato místa 

navezli pro stavbu hradu, ke které pak nedošlo. Traduje se také,  

ţe zde ţilo třicet druidů, a kaţdý ze svého kopce ovládal počasí. Této 

legendě místní hodně věří, protoţe sami říkají, ţe v lese je vţdy 

krásné počasí. Dokonce i kdyţ prší nebo sněţí, v lese je prý stále 

slunečno. A výzkumníci to potvrzují.  

Mnozí badatelé tvrdí, ţe pod zemí je zde„něco neobvyklého“, 

jedni se přiklánějí k radioaktivnímu meteoritu, jiní jsou přesvědčeni,  

ţe jde o prastaré hrobky. 
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Co je pro Pokain typické (a měřitelné), jsou teplotní anomálie. 

Mnohé kameny jsou teplé uţ na dotek, vedle sebe vyvěrají prameny  

s teplou a studenou vodou, na louce pod starou borovicí je vţdy vyšší 

teplota, neţ všude kolem, a to i v zimě. V Pokainu byla zjištěna také 

silná elektromagnetická aktivita, proto zde například hodinky  

a kompasy načítají špatné informace. Kompas máme s sebou, tak si  

to na jednom místě ověřujeme, a opravdu, reaguje poněkud zmateně.  

 

 
Omýváme se vodou z tajemných lesních jezírek  

a necháváme na sebe působit léčivou energii kamenů…  

 

Kromě „klasických“ anomálií se však v této oblasti vyskytují  

i paranormální jevy. Říká se, ţe v tzv. Údolí duchů se objevují 

podivné světelné koule, které jsou pouhým okem neviditelné, 

avšak často se objevují na fotografiích. Jevgenij Sidorov, který tyto 

objekty zkoumá, dokonce tvrdí, ţe jsou velmi inteligentní a citliví lidé  

se na ně mohou v meditaci napojit. Ještě záhadnější jev zachytily 

sputniky NASA, a to oblast zvláštního světla o průměru  

350 kilometrů s epicentrem právě v Pokainském lese.  

Jim Hurtlock, americký profesor, o tom hovořil při návštěvě  

tohoto místa jiţ v roce 1970 a dodal, ţe nikde jinde na světě  

se nevyskytuje energetické pole takové velikosti.   

Je to silné místo. A krásné… Právě v hloubi lesa objevujeme louku 

plnou slunečního světla, která kaţdým svým kouskem jakoby volá  

– zastavte se, posečkejte, ztište se… Zvláště magicky nás přitahují 

velké dřevěné kříţe uprostřed. Doslova lákají k poleţení v tichém 

rozjímání. Boţí místo! – říkáme si a kaţdý si hledáme svůj prostor  

na kříţi. Je boţí moţná víc, neţ si myslíme. Později překladem  

z lotyštiny zjišťuji, ţe se jmenuje Dieva gulta – Boţí loţe. 
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Na louce uprostřed lesa objevujeme velké dřevěné lavice-kříţe, 

doslova nás vybízejí lehnout si na ně, meditovat a načítat 

kosmické informace… Místo se jmenuje Dieva gulta – Boţí loţe.   

Leţíme a meditujeme… Kaţdý s tím mysteriózním prostorem 

komunikujeme po svém, někdo sám, jiní ve skupinkách… Slunce  

na obloze září a hřejivými paprsky prohlubuje klid a bezstarostnou 

pohodu letního večera… 

Po několika minutách se však děje něco neočekáváno. Nebe 

se během pár chvil zatahuje a v korunách stromů se začíná prohánět 

divoký vítr. Jak je to moţné? – říkáme si, rychle se zvedáme z Boţího 

loţe a rozhlíţíme se po nebi. Celé potemnělo a vítr se stále zběsileji 

prohání v korunách stromů. Za chvíli se přidávají blesky a hromy,  

a začíná pršet. A stále víc a víc… Uţ je z toho prudký liják. To je tedy 

hukot! Není se kde schovat, jsme uprostřed lesa, a tak jediné,  

co můţeme udělat, je vzít nohy na ramena a běţet lesem zpátky  

k autům. Sundáváme si tedy boty a postupně i různé svršky nasáklé 

vodou a běţíme. Je to děsivé, strašidelné a zároveň osvobozující, 

uvolňující … Je to jako kdyţ se protrhne hráz. V jakémsi euforickém 

transu skáčeme mezi kaluţemi po pěšinách, hlavou se nám honí  

ta zvláštní meditace, druidové a slova místních, ţe „v lese je pořád 

slunečné počasí“. Běţíme jeden za druhým, bosýma nohama tříštíme 

vodu, klouţeme po mokrém blátě a uţíváme si to jako malé děti… 

Krááása! Je to sííííla! Paráááda! To je nááářez! Ozývají se mezi 

burácivými hromy naše výkřiky. Asi po půlhodině běhu se objevuje 

„Velká brána“ a za ní naše auta… Jsme spaseni Náš úprk blátem  

a proudy vody končí.  

Máme radost, ţe uţ jsme tu všichni, nikdo nechybí. Převlékáme se  

do suchého, ţdímáme ze sebe proudy vody a mokré oblečení kupíme 

v záchodech (v ekologických plastových podobným kyblíkům s dekly; 

nakoupili jsme si je v Rusku – a teď se skvěle hodí!).   

 

Tahle bouřka byla třetí, kterou jsme na cestě proţili, a do třetice  

to skutečně stálo za to. Byl to strhující a také – asi jako na tomto 

místě leccos – záhadný záţitek. A ještě záhadnější bylo, ţe jakmile 
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jsme vyběhli z lesa, déšť se zmírnil a za pár minut ustal úplně. 

Dokonce ještě na chvíli vykouklo večerní sluníčko (a trochu poťouchle 

se na nás usmívalo). Vypadalo to, jako by nás z lesa něco chtělo 

doslova vyhnat. Co a proč, to se nejspíš nedozvíme. Ale je jisté,  

ţe takhle bláznivá tečka za našimi dobrodruţstvími  

by nás nenapadla ani ve snu!  

Slunce zakrývají mraky, obloha se dramaticky zatahuje  

a prudký déšť, hromy a blesky nás ţenou z lesa…  Strašidelná, 

magická a zároveň bláznivě euforická tečka za Rodovou cestou! 

Ještě plni dnešního záţitku zvedáme kotvy a přes Litvu míříme  

do Polska. Čeká nás poslední noc v našich hotelích na čtyřech kolech. 

Kurz: domov.   

_______________________________________________ 

DUMKAP… Poselství z hory Bohů 
Tahle informace přišla aţ po příjezdu z Rodové cesty…  

Na internetu jsem objevila zajímavou zprávu týkající se 

Pokainského lesa: Jistý mnich ţijící na tibetské hoře Kailash,  

která je nazývána Horou Bohů, říká, ţe Země je na prahu velkých 

změn, coţ by nebylo nic zvláštního, protoţe v současnosti to  

uţ cítíme všichni a je to i hodně diskutované téma. Zároveň však  

hovořil o místech, která nás mohou před těmito změnami posílit  

a připravit na ně – a prstem prý ukázal na  P o k a i n.  

Při své nedávné návštěvě Pokainského lesa tento příběh vyprávěla 

skupina ruských cestovatelů, kteří se s tímto mnichem v Tibetu 

osobně setkali. To byl hlavní důvod, proč do Pokainského lesa přijeli 

– poznat jeho sílu. Moţná jsme tu ze stejného důvodu i my, jen nám  

to nikdo neřekl... Čas ukáţe ;-) A myslím, ţe velmi brzy.  
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---------------------i. 
22. DEN: pátek, 22. 7. 2011

Průjezd Litvou a Polskem, zácpy a rozkopané silnice  

Přeskupení do aut, loučení a velké společné objetí  

Litvu jsme v noci projeli ani nevím jak, většina z nás po bouřkovém  

záţitku tvrdě spala. Teď uţ projíţdíme Polskem, prší a je zataţeno. 

Uvědomujeme si všechen ten hluk a problémy velkoměst, dopravy,  

a moderní společnosti vůbec. Z lůna nádherné přírody se zase 

ocitáme tváří v tvář civilizaci a hlavou nám běţí myšlenky a záţitky  

z cesty. Je jich nespočet, a jeden krásnější a zajímavější, neţ druhý.  

Kolem poledne se přibliţujeme k českým hranicím… zastavujeme 

proto na jedné polské benzince a začíná velké třídění bagáţe. Je čas 

přeskládat věci a rozsadit se do aut podle našich konečných cílů.  

Je to takové trochu smutné třídění, prokládané „zábavným“ 

rochněním se v hromadách mokrého prádla. Z plastových ekotoalet 

vytahujeme mokré svršky i spodky a snaţíme se identifikovat ty svoje. 

Chvíli to trvá, neţ můţeme zvolat – konečně, zabaleno, naskládáno.  

 

Stále prší a je zataţeno, a to docela ladí i s naším vnitřním smutným 

rozpoloţením při loučení s touhle „velkou ruskou rodinkou“. 

Vnímáme sílu posledních společných chvil, ale loučíme se bez velkých 

(zbytečných) slov a patosu, objímáme se kaţdý s kaţdým a nakonec 

společně. Prostě jen JSME a vychutnáváme krásnou energii téhle 

velké propletené lidské koule, to všeprostupující TEĎ A TADY.  

Nic víc.    

Naše skvělá parta – pro tuto cestu a pro tento čas  

TA NEJLEPŠÍ – se rozchází… 

 

(POLSKO) Poslední společné chvíle. Na benzince u polské dálnice 

třídíme bagáţ a přeskupujeme se do aut podle konečného cíle. 

Loučíme se tiše. Víc neţ slovy, objetím a sdílením těchto chvil. 

Bylo to skvělých 22 dní se 22 skvělými lidmi!  
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Přejíţdíme české hranice, srdcem jsme ještě v Rusku,  

ale těly uţ kaţdopádně D O M A!  

_______________________________________________ 

EPILOG   
Moje informační databanka praská ve švech. A to ani nemluvím  

o pocitech z 123 456 789 záţitků a 21 krásných lidí, kteří je  

po 1 900 800 vteřin (to jsem skutečně spočítala!) mého ţivota sdíleli  

se mnou. Uţ se moc těším, aţ se doma zklidním a vše nechám jen tak 

doznívat…  Informace se potřebují usadit, záţitky vstřebat.  

ZÁVĚR?  

Slušelo by se nějaký napsat, shrnutí toho všeho. Ale mě se nechce. 

Myslím, ţe by si ho měl udělat kaţdý sám.Vybrat z toho 

kaleidoskopu ty obrazce, které nejvíc medí a sedí jeho duši,  

protoţe kaţdý potřebujeme k růstu jiné podněty a vnitřní impulsy.  

Jediné, co chci dodat je: VELKÉ DÍKY ORGANIZÁTORŮM! 

(Posílám políbení chvíli, kdy Michalovi a Monice proběhla  

hlavou myšlenka oslovit Martina a dát věci do pohybu.)  

Byla jsem MOC ráda součástí toho všeho .
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----------------------is 
Po návratu… 

BESEDUJEME‘ 
Po Rodové cestě se své zkušenosti a poznatky z Rodové cesty 
předáváme druhým. V sobotu, 19. 11. se setkáváme na besedě 
v praţské Hostivaři, ve známém ekologickém středisku 
Toulcův dvůr. V příjemném prostředí zde celé odpoledne  
(od 12.30 do 18.30 hodin) s více jak 80 lidmi v přátelském duchu 
sdílíme záţitky z cesty, fotografie, videa a dělíme se o spoustu 
praktických informací. Janka Kempe se svými pomocníky  
pod hlavičkou ostravské vegetariánské restaurace Burfi  
(vřele doporučujeme!) pro všechny přítomné připravuje také 
fantastické občerstvení. Moc příjemné odpoledne!  
Nám přineslo radost ze sdílení, a účastníkům besedy – věříme,  
ţe – spoustu zajímavých inspirací a podnětů pro vlastní ţivot.  

 
Ţivot v ruských rodových osadách Kovčeg a Slavnoe a zkušenosti 
se zakládáním rodových statků, 9 stupňů k lásce dle Valerie 
Sinelnikova, vzdělávání v Rodové škole akademika Michaila 
Ščetinina na Kavkaze… To je jen několik málo z mnoha témat 
besedy v Toulcově dvoře. 
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Janka Kempe s Míšou Novákovou, Janinou Martochovou  
a dalšími pomocníky chystají vegetariánské občerstvení.  

 
Zájem všech přítomných o Rodovou cestu nás těší. Ţivě (a nejen 
s Peťou Ţivým ;-) ) debatujeme nejen při samotné besedě,  
ale i o přestávkách…   

 

Týden po besedě v Toulcově Dvoře Rado Škúci s Míšou 
Novákovou pořádají další velkou besedu také na Slovensku, 
v Nitře. A zájem je opět veliký. Z původně plánované 2hodinové akce 
pro 30 lidí se nakonec klube 3hodinová beseda pro 100 lidí! A to se 
ještě spoustu dalších s ohledem na malou kapacitu přednáškového 
sálu, dovnitř nedostalo.  

BUDOU DALŠÍ BESEDY? – ptáte se. Odpovím slovy Michala 
Martocha, jednoho z organizátorů: Bohuţel uţ nemáme časové 
kapacity, abychom organizovali vlastní akci a zajišťovali její 
propagaci. Můţeme se ale domluvit, ţe přijedeme k vám a zájemcům 
ukáţeme, co máme připravené. Rádi bychom si ale stanovili  
dvě podmínky: 1) Na přednášce bude minimálně 40 osob  
2) Vstupné za přednášku pokryje naše náklady na cestu. 
Pokud byste chtěli něco takového uspořádat ve vašem městě,  
kontaktujte nás na adrese:  michal.martoch@idealine.cz 
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----------------------is 

TVOŘÍME‘ 
 

COHOUSING  

NA STARÉM JIČÍNĚ 

Co je cohousing? 

 
Je to BLÍZKÉ SOUSEDSKÉ BYDLENÍ.  
Jedná se o vědomě budované sousedské společenství, 
které klade důraz na hlouběji proţívané mezilidské vztahy 
a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. 
Kaţdá domácnost vlastní plně zařízenou bytovou 
jednotku a zároveň spoluvlastní společné prostory  
a vybavení.Vznikl jako reakce na běţné formy bydlení 
(anonymita, neznalost vlastních sousedů, náročné 
skloubení péče o děti a domácnost a práce matek). 

Proč cohousing,  
a ne osada? 
Po cestě do Ruska jsme dospěli k závěru, ţe osady jako 
koncept ţití nejsou pro Česko příliš vhodné (moţná tak 
nějaké velmi malé o velikosti do 10 rodin). Současná síť 
cest a vesnic je natolik hustá, ţe od jedné vesnice  
do druhé to je maximálně 3–5 km  Mnohem lepší tedy  
je „přilepit“ se k nějaké současné vesnici a tam začít  
své záměry realizovat a postupně ovlivňovat dění v této 
vesnici i širším okolí. Jednoduše řečeno, je nutné  
lidem ukazovat, jak lépe dělat to, co uţ existuje. 
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Místo, kde projekt 
vzniká: Starý Jičín 

 
 

Infrastruktura  
Obec s 1000 obyvateli  
        + středisková obec s 2600 obyvateli  
     V místě školka, škola, 2 obchody, pošta  
     3 restaurace, kultura na hradě  
     5 km do Nového Jičína  
         (město s 30 000 obyvateli)  
     35 km do Ostravy, 50 km do Olomouce  
     10 km od hlavní trasy vlaku Praha – Ostrava  
     Leţí na hlavní cestě Ostrava – Brno  
 

Pozemky (cca 4 ha) 
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Zajímavosti v okolí… 

 

Naše místo…  

 
 



132 
 

 
Hlavní idea 
 Hlavní myšlenkou je vzdělávání pro trvale  
     udrţitelný ţivot (více při osobní schůzce)
 Moţnost a podpora práce na dálku  
 Snaha o dosaţení „nulových“ nákladů,  
     tzn. co nejniţších nákladů na ţivot  
 Dřevostavby se zelenými střechami  
 Aktuálně pro 4, později aţ pro 8  rodin   
 

 
Co nás čeká?  
 Budování společného zázemí  
      – společenského domu  
      – vzdělávacího centra  
      – velkého rybníku 
      – pravé ruské bani  
      – 1ha společné permakulturní zahrady 
      – společných cest  
 Stavba domů svépomocí (www.zmasivu.cz)  
 Rozšíření územního plánu  
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_________
KONTAKTY 

Hledáme sousedy ;-) 
Michal a Monika Martochovi  

 
 

Pro více info: Michal Martoch  
Tel: 604 372 052  

E-mail: michal.martoch@idealine.cz 

_________ 

mailto:michal.martoch@idealine.cz

