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Úvodník

V

á ž enı́ a milı́ č tená ř i, jako š éfredaktorka č asopisu Crossna
jsem se rozhodla tento ú vodnı́k vě novat své mu nejlepš ı-́
mu zá ž itku, který se tý ká cestová nı́. Cestová nı́ je krá sná
vě c, č lově k má mož nost poznat nový kraj a nové lidi. Zá roveň pozná sebe i své př átele jinak, než je zná z bě žné ho ž ivota. Mů j př ı-́
bě h nenı́ o luxusu a pohodlı́, ale prá vě proto ve mně zanechal hlubš ı́ vzpomı́nky. Abych vá m svů j zá ž itek mohla vylı́čit, musı́m se vrá tit o dva roky zpě t.
V devá té tř ıd
́ ě jsem se svý mi spoluž áky za doprovodu tř ı́ dospě lý ch vydala na vý let do Nı́zký ch Tater. Mě la to bý t cesta př es hory
symbolizujı́cı́ ná š př echod do dospě losti.
Vý letu jsem se obá vala, protož e jsem nikdy př ed tı́m nebyla 5 dnı́
pouze s batohem v př ıŕ odě . Mě la jsem strach, ž e to po fyzické
strá nce nezvlá dnu, což jsem vů bec mı́t nemusela.
Prvnı́ den byl ná roč ný , š li jsme 1000 metrů př evý šenı́ za pomě rně
má lo kilometrů , tudı́ž jsme vyš lapá vali strmé svahy. Když jsme se
dostali na hř eben hor, tak jsme se nemohli př estat dı́vat na tu krá su, která ná s obklopovala. Vš ude kolem byly hory, mraky a jen
př ıŕ oda. Nebyl slyš et ž ádný zvuk mě st, pouze dé šť, vı́tr, dupot
a ná š zpě v. Cı́m dé le jsme š li, tı́m lehč ı́ byla chů ze. Protož e byly
v té době vichř ice, tak jsme nemohli jı́t po plá nované cestě
a museli jsme ná š vý let zkrá tit, což ná m vlastně ani nevadilo. Poslednı́ den jsme mı́sto chozenı́ strá vili na jedné louce, kde zrovna
skupina mladı́ků chystala hudebnı́ festival. Byli velice milı́
a nechali ná s př espat ve své m stanu. Poznat ná hodně pá r nový ch
lidı́ je také jedna z krá s cestová nı́. Poslednı́ den jsme si už ili slunı́čko a posedá vá nı́ na louce.
Rá no jsme vyrazili na autobus, který ná s odvezl na vlakové ná draž ı.́ Protož e jsme byli vš ichni ř ádně unavenı́, tak jsme pospá vali
v č eká rně , v jedné samostatné mı́stnosti, kam se neopová ž il nikdo
vstoupit, neboť jsme po vý letě poř ádně zapá chali. Pak už jsme
nasedli na vlak a př ijeli zpě t do Prahy. A zde ná š vý let konč il. Mož ná jsme byli unavenı́ a trochu polá manı́, ale pro mě to byl nezapomenutelný zá ž itek na celý ž ivot.
Př ıŕ oda, pohyb, č istý vzduch, kamará di a nové zná mosti – tomu se
ř ık
́ á cestová nı́. Takový vý let, jako byl ten ná š , by si mě l alespoň
jednou zaž ıt́ kaž dý .

Cestujte s radostı́,

Zsó ia Moravcsíková

3

Obsah
4

Wi en Annen

6

Místo, kde pohyby a emoce plynou

7

Cestování stopem

8

Waldorfané v Zürichu

10

Pivo a řízky s sebou

12

Divočina ve městě

14

Markéta K. na cestách

Fotoreportáž

Witten Annen

4

5

Reportáž

Místo, kde pohyby a emoce plynou

J

e středa ráno a my se v tento slunečný den
vydáváme na dlouhou cestu, na eurytmický
fes val v malebném městečku Wi en Annen. Jedná se o malé město nebo chcete-li větší
vesnici v Německu nedaleko hranic s Nizozemskem. Každoročně se tu koná eurytmický fes val
Forum Eurythmie, který tento rok připadl na
4.5. - 7.5. Přežili jsme náročnou cestu do tohoto
odlehlého avšak krásného místa, nyní se těšíme
na oddych, klid a hlavně spoustu inspirace, kterou získáme právě díky vynikajícím uměleckým
zážitkům. Můžeme se těšit na každodenní umělecká představení od waldorfských škol a skupin
nejen z Evropy.

te, m je větší šance, že uvidíte i ty vynikající.
Rozmanitost bych to ž vyzdvihl asi nejvíc, nikdy
jsme to ž nevěděli, jakou atmosféru zrovna
vnese na pódium další skupina z jiné země.
Francouzi třeba zdůraznili cit a jemnost, Brazilci
to pojali energicky a zábavně a zase Ukrajinci
přinesli trochu silného a temperamentního charakteru z východu. A jak jsme obstáli my? Nuže
tento rok jsme měli opravdu hojné zastoupení
a to hned ve čtyřech skupinách. Pověst hostů
z Prahy je tady už velmi silná a proto se i letos
od nás hodně očekávalo. Všechno nasvědčuje
tomu, že jsme vzbudili pozi vní ohlas.
Jedna věc je to, co zažijete jako divák, ale nic se
nevyrovná tomu, když máte možnost vyzkoušet
si obě pozice a m myslím někdo, kdo něco přijímá a zároveň něco sám vytvořil. Rozhodně stálo
za to cestovat do Wi enu, už jen kvůli možnos
vidět, jak různě se dá s uměním eurytmie naložit.

Zdá se, že letos se tu sešli skupiny v opravdu
hojném počtu. Hned po našem příjezdu to začíná, ani nám nebyl dán čas na vybalení a seznámení se s prostředím a už nás vedou do proudícího cyklu fes valu. Všechno kolem funguje jako
švýcarské hodinky a samozřejmě, že ani samotní
Švýcaři nechybí. Celé se to odehrává v jakémsi
waldorfském komplexu budov, který obsahuje
základní školu s velkou koncertní síni uvnitř
a ins tut waldorfské pedagogiky, který bude
sloužit jako prostor pro vaření a ubytování pro
hosty.

Mikuláš Baník

Všechny budovy jsou obklopeny spoustou stromů a krásnou zelení, což na nás působí příjemně. Další dny, když je poměrně horko, tak je pro
nás nejvzácnější možnost osvěžení se ve velmi
originálním jezírku, do kterého přitékala voda
proudem kopírující tvar osmiček. Každý den odpoledne na nás čeká celý blok vystoupení a že
jich bude tedy hodně, o tom svědčí počet 700
zúčastněných a 4 dny trvající program. Nikdo od
vás však nečeká, že vás budou bavit všechny
skupiny. Dokonce nám i řekli ostatní, že zde můžeme vidět špatné, průměrné, dobré, ale i vynikající vystoupení. Samozřejmě, čím víc jich uvidí-
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Článek

Cestování stopem

S

radě ji vě tš ı́, velký mi pı́smeny č ernou barvou. Když
jedete daleko, napiš te tam mě sto, které je tı́m smě rem po cestě .

tejně jako jı́zda autem, autobusem nebo vlakem je dalš ı́m způ sobem př epravy AUTOSTOP. Stopová nı́ je nejlevně jš ı́ variantou, jak se
dostat kamkoliv na svě tě , ale také tou nejrizikově jš ı́,
když ale dodrž ı́te zá kladnı́ pravidla, je riziko velmi
nı́zké .

Než nastoupı́te do auta, prohoďte s ř idič em pá r slov.
Když vá m bude př ipadat divný , nebo se vá m ně co
nebude zdá t, prostě nenastupujte.

Na zač átek je dobré si sehnat mapu ve formá tu knı́žky, ty velké rozklá dacı́ se na cesty př ı́liš nehodı́. Je
dů lež ité si vybrat vhodnou silnici pro stopová nı́,
v Cesku je stopová nı́ na dá lnici zaká zá no, tudı́ž jsou
stopař i odká zá ni na ná jezdy př ed dá lnič nı́mi cedulemi. Je také dobré se ř idič ů zeptat rovnou na benzı́nce, jestli by vá s nevzali. Ridič musı́ mı́t hlavně kde
zastavit.

Poč kejte na dalš ı́ auto, je lepš ı́ si chvı́li poč kat než
ř eš it problé my. Pro jistotu s sebou noste pepř ový
sprej, protož e nikdy nevı́te, kdy by se vá m mohl hodit.

Velmi se hodı́ strá nka www.hitchwiki.org, na které
dostanete př esné instrukce kam si stoupnout a jsou
tam i zkuš enosti rů zný ch stopař ů jak dlouho kde č ekali apod.

Hodně š tě stı́ př i stopová nı́!
Lea Pape

Nenı́ dobré cestovat sá m, nejoptimá lně jš ı́ je to ve
dvojici. Vzhled by mě l bý t dů vě ryhodný , mě li byste
mı́t na sobě č isté obleč enı́ a radě ji vá s ně kdo vezme,
když nebudete vypadat jako ú plnı́ vandrá ci.
Když s sebou budete mı́t velký kufr a dalš ı́ dvě zavazadla, nikdo vá s nevezme. Cı́m mé ně zavazadel, tı́m
lé pe. Baťoh je ideá lnı́. Př ed jı́zdou se vyplatı́ vyrobit
si ceduli s mı́stem, kam se chcete dostat. Napiš te to
nejlé pe na tvrdý papı́r o velikosti minimá lně A4 nebo
7
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Fejeton

Pivo a řízky s sebou

Už jste někdy byli v Zürichu?
Jestli ne, tak mi dovolte, abych
vá m o tomto mě stě ně co ř ekla. Je
to opravdu krá sné a č isté mě sto.
Jezero Zü richsee je tak č isté , ž e
vidı́te až na dno, a obý vá ho mnoho vodnı́ch ptá ků . Té mě ř na kaž -

dé m ná mě stı́čku je kaš na s pitnou
vodou, která je velmi chutná . Mě sto se zdá bý t až idylické , dokud
nevkroč ı́te do restaurace č i obchodu – brada vá m spadne ú divem.
Ty ceny?! Když si zajdete do sá moš ky pro pivo, tak vycouvá te –
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kdo by platil 5 franků za pivo? Ale
i to má své vý hody, alespoň se
moc neopijete. Jako sprá vný Cech
si s sebou mů ž ete vzı́t ř ı́zky
a chleba a nemusı́te utrá cet za jı́dlo. Je tu jeden obchod, který vynechat nemů ž ete – Sprü ngli, cukrá rna, kde prodá vajı́ vyhlá š ené makronky. Jsou neodolatelně dobré .
Obyvatelé Zü richu jsou moc milı́
a jsou milovnı́ci koč ek. Na domech
jsou pro koč ky postavené schů dky, aby se mohly volně pohybovat
dovnitř a ven. Ale psi to zde majı́
tě žšı́. Musı́ projı́t dvě ma vý cviky
a nesmı́ š tě kat. Za š tě kajı́cı́ho psa
mů ž ete dostat i pokutu. Tudı́ž zde
takové pejskař e jako v Praze nenajdete.
Zü rich stojı́ za navš tı́venı́, i když to
nenı́ nejlevně jš ı́ mě sto. Pokud si
vš ak trochu naš etř ı́te, nic vá m nemů ž e v objevová nı́ tohoto ná dherné ho mı́sta zabrá nit.
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Dejte si nás ve sborovně
Waldorfského lycea na Opatově

Recenze

Divočina ve městě
zá poru a to je

rč itě vš ichni zná te Praž skou Zoo, je to jedna

poně kud nejasný

z nejvě tš ı́ch zoo v Evropě a tak ná s zajı́ma-

smě r prohlı́dky,

lo, jak na tom stojı́ zoo v Zü richu, kterou

který vá s mů ž e

vá m v té to recenzi př edstavı́me. Zoo je, jak to obvykle

př ipravit o č as

bý vá , na kraji mě sta, avš ak to neznamená , ž e by ne-

a tı́m pá dem

stá la za ná vš tě vu, i když jste př ijeli pouze kvů li histo-

i o zajı́mavou

rické mu centru. Do zoo se mů ž ete dostat př ı́mý m

č ást prohlı́dky,

tramvajový m spojem, takž e na š patnou dostupnost se

kterou nestihne-

nelze stě žovat. Pokud jste jedinci se slabš ı́m orientač -

te. Např ı́klad ná s

nı́m smyslem, bez obav, od zastá vky tramvaje vedou

té mě ř stá la tato potı́ž mož nost vidě t vý bě h

po chodnı́ku znač ky, které vá s zavedou př ı́mo ke

s koč kovitý mi š elmami. Vý bě r toho, co je k vidě nı́, je

vchodu. Vstupné nenı́ nı́zké , ale na pomě ry ve mě stě

velmi bohatá a co je nejlepš ı́, tak i v chladně jš ı́m poč a-

ješ tě celkem př ijatelné , jeden vstup vá s vyjde na

sı́ si mů ž ete zalé zt do budov, ve který ch najdete klece

zhruba 17 franků , tedy asi 450 korun. Hned př ed

s exotický mi ptá ky, velká terá ria a akvá ria s drobně j-

vstupem doporuč uji vzı́t si plá nek a rozhodnout se, co

š ı́mi zvı́řaty. V zoo jsme nejvı́c oceň ovali rozmanitost

chcete vidě t a jakou cestou chcete jı́t. Zoo nenı́ sice až

doplň ků a rostlin, které mě la zvı́řata kolem sebe. Bylo

tak velká , jako ta v Praze, ale mů ž e se stá t, ž e se do-

vidě t, ž e si tam s tı́m ně kdo hodně vyhrá l a zá lež elo

stanete na rozcestı́, kde si budete muset vybrat a po-

mu, aby mě li zvı́řata to nejlepš ı́. Pokud vá s až tak ne-

krač ovat v jedné cestě . Tady se dostá vá me k prvnı́mu

tahá do zoo zá jem vidě t opě t zvı́řata, která jste už
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mnohokrá t vidě li jinde, tak vá s ješ tě poř ád tato zoo
umı́ ně čı́m př ekvapit, a to prá vě precizně udě laný mi
vý bě hy, ve který ch mů ž e i obyč ejná ž ába vypadat zajı́mavě , pokud ji musı́te hledat mezi rů zný mi kytkami.
Tato č ást vá m mů ž e zabrat hodně č asu. Jestli to vnı́má te pozitivně nebo negativně , to už je druhá vě c, kaž dopá dně ná s to pokuková nı́ do skla docela bavilo. Vně jš ı́
vý bě hy až tolik vidě t nestihli, bylo to i kvů li poč ası́ a
taky kvů li tomu, ž e nejzajı́mavě jš ı́ vě ci, které tř eba v
normá lnı́ zoo neuvidı́te, byly v interié ru. Za zmı́nku
stojı́ tř eba tuč ňá ci a velbloudi, který m oč ividně chladprales s vlastním ž ivotem uvnitř . Pocit, když tam

né bě hem nedě lalo problé m. Dá le jsme se př esunuli na
prvnı́ velkou atrak-

vstoupı́te, je nesmı́rně autentický . Stač ı́ zapomenout,

ci a tou byl docela

ž e jste v zoo, a najednou se ocitnete ve vlhké m ama-

velký pavilon slo-

zonské m pralese, kde neuslyš ı́te ž ádné zvuky mě sta,

nů , který byl uvnitř

ale pouze zpě v rozmanitý ch druhů ptá ků . Masoala si

velké budovy př i-

vzala asi nejvı́c č asu z celé prohlı́dky, ale rozhodně to

pomı́najı́cı́ stadion.

stá lo za to, protož e, je to ně co, co skuteč ně jinde nena-

Uvnitř bylo jak se

jdete, a jak jsem psal na zač átku, dobř e si rozmyslete,

patř ı́ umě le vytvo-

co chcete vidě t. O tomto mı́stě by se dala napsat ješ tě

ř ené prostř edı́ pro

celá dalš ı́ strana, ale snad vá m už postač ı́ fotky, které

slony a lidi mohli

mluvı́ samy a za sebe. Tato zoo je pro ná vš tě vnı́ky roz-

chodit kolen celé -

hodně skvě lý m zá ž itkem, protož e skuteč ně najdete

ho vý bě hu. Toto

v nı́ i ně co vı́c než jen zvı́řata v klecı́ch, najdete v nı́ ž i-

mı́sto bylo vhodné

vot a podmı́nky, který ch je jen tě žce mož né docı́lit ne-

také pro chvilkový oddych od chozenı́ př ı́padně pro

př irozenou cestou.

svač inu, protož e tam byl bufet, kde jsme si mohli na
Mikuláš Baník

chvı́li sednout, což urč itě př iš lo vhod. Obecně nejuniká tně jš ı́ č ást zoo je masoala, je to jaká si obrovská budova, č ásteč ně pod zemı́ se stropem ze skla. Ovš em to,
co na vá s č eká uvnitř , je vskutku obdivuhodné , je tam
totiž kompletně vytvoř en a udrž ová n „mini“ deš tný
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Rozhovor

Markéta K. na cestách
Marké ta je studentkou 4. roč nı́ku Karlı́nské ho gymná zia

To ti povı́m ú plně př esně . Slavı́m narozeniny 1.

v Praze. Na to, ž e je Marké tě pouhý ch 19 let toho vidě la

č ervence a budou to př esně tř i roky, co jsem slavi-

a procestovala už hromadu. Př ipravila jsem si pro Vá s

la své 17. narozeniny. Hned ná sledujı́cı́ den jsem

krá tký rozhovor o cestová nı́.

jela s kamará dkama do Slovinska. Od tý doby
se snaž ım
́ cestovat. S krosnou a nevı́m kudy kam.

Ahoj Markétko, na začátek jednoduchá otázka… Jak
se momentálně máš?

Jak nejraději cestuješ? A máš nějaké cestovatelské
plány do budoucna?

Ahoj Leo, dı́ky za optá nı́. Tak má m se celkem dobř e, ale budu se mı́t urč itě lı́p, až skonč ı́ mů j matu-

Hele asi tak, ž e si vezmu krosnu (pokud mož no

ritnı́ boj.

s co nejmı́ň vě cma) a jedu ně kam do př ıŕ ody. Buď
jezdı́m spolujı́zdou, nebo stopem a nebo to kombinuju. Poč ıt́ á m s tı́m, ž e bě hem cesty potká m
spoustu lidı́, takž e to, co se mi nejvı́c lı́bı́ je,
ž e se to pak vš echno odvı́jı́ dá l spontá nně .

Tak za chvilku to budeš mít za sebou, to bude teprve
úleva. Jak ses vůbec dostala k cestování? Cestovala
jsi ráda už jako malá?
Jo, ani nevı́š, jak se tě šım
́ . Lé to je moje nejmilejš ı́

A do budoucna? Chci jet s kamará dkou takový

obdobı́. Má m pocit, ž e mů ž u dě lat absolutně

okruh po Evropě , vyjet ze severu Cech př es Pol-

vš echno. Nejspı́š je to kvů li tomu, ž e jsem mě la

sko do Dá nska a vrá tit se př ed Holandsko, Ra-

až doposud v tuhle dobu kaž dej rok prá zdniny.

kousko zpě t a samozř ejmě chci vyjet s mojı́ kama-

Bě hem tý doby jsem vž dycky jezdila spı́š

rá dkou Leou, s kterou dě lá m tady ten rozhovor.

k babič ká m a na tá bory ale s rodinou ž ádný velký
cestová nı́ nebylo. Jednou roč ně jsme zajeli pá r
kilometrů k Jadranu mezi č eský turisty. Ale nemů ž u opomenout naš e cesty do J. A. R. a Namibie,
jedna z vý jimek. Postupem č asu jsem si zač ala
uvě domovat, ž e takhle prá zdniny trá vit nechci.
Bylo to podle mě omezujı́cı́. Zač ala jsem touž it
po ně jaký m dobrodruž stvı́ a pozná vat nový vě ci.
A kdy započ alo moje dobrodruž né cestovatelstvı́?
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Napadá tě nějaký zážitek z cest, který nikdy

Tak já ti moc děkuju za super odpovědi

nezapomeneš?

a držím palce s maturitou!

No, i když toho nemá m ješ tě tolik najeto, tak jsem

Taky dı́ky, ahoj!

zaž ila moc pě kný ch setká nı́. Tř eba ve Vı́dni, kde
se o mě postarala jedna moc fajn skupina lidı́, nebo
taky Berlı́n. Tam jsem se sezná mila se skvě lý m muzikantem, tak jsem mu pomá hala na ulici prodá vat CD.
Ale taky jsem se zapletla do pá r nepř ı́jemný ch situacı́,
který jsou ale souč ástı́ takový ho cestová nı́.

Přijdou ti lidi všude stejní? Nebo se ty mentality hodně liší?
Myslı́m, ž e cestová nı́ je jedna z vě cı́, který ti mů ž ou
otevř ı́t oč i. Hodně vě cı́ se nauč ı́š a př edevš ı́m si taky
trochu uvě domı́š, jaký jsi č lově k. Ně kdy tě potkajı́
ně kdy takový situace, kdy si prostě musı́š poradit
ně jak sá m a nespolı́hat

se na nikoho jiný ho.

Takž e když je č lově k pecka domá cı́, mě l by se co nejvı́c vystavovat vě cem, který m nerozumı́ a ně jak ho
tı́žı́. Vidı́m v tom adrenalin, který mi dá vá neskuteč ně uspokojujı́cı́ zá ž itek.
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Báječné!

Nové chladící boxy na
www.vychytávkyhorsta.cz

Udrží vaše jídlo na cestách
Vždy čerstvé
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