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Před nejedním čtenářem se pravděpodobně otevřela propast zející 
otázky, proč právě toto téma? Je docela možné, že se vůči zvolené-
mu námětu vzedme i vlna nesouhlasu. Že Erótovo hájemství nebude 
považováno za vhodné pro pedagogické usilování s využitím prožitků. 
Nemá nakonec pravdu můj přítel Milláňo, když tvrdí, že téma erotic-
kého prožívání vyzvedávají do jasu veřejné pozornosti pouze ti, kteří 
jsou nevyrovnaní s vlastní sexualitou a pociťují v této oblasti problé-
my, které chtějí prostřednictvím slov oddálit?
Jsem bytostně přesvědčen, že tomu tak není. Když se redakční rada 
po dlouhých a často vášnivých debatách přece jen nakonec odhodla-
la k prezentaci právě této tematiky, učinila tak s pohledem upřeným 
zcela opačným směrem: erotické motivy (ať už v podobě prožitkové 
nebo snové) jsou zcela přirozenou a neodmyslitelnou součástí života 
každého jedince. Pubertou počínaje získává tento způsob prožívání 
na naléhavosti, jež se může při pokryteckém přivírání očí přeměnit 
v projevy spíše okrajové, méně obvyklé, řekněme i méně přiroze-
né (pokud je někdo ochoten vůbec o „normalitě“ či „přirozenosti“ 
v těchto souvislostech uvažovat). Jistě není náhodou, že v pokrytecky 
puritánských společnostech bují pod pokličkou tajností pornografie 
a perverze v hávu mohutnějším, než je tomu ve společnostech ote-
vřenějších. Konec konců, nečekané termíny, které vstupují do naší 
pozornosti ve formě otázky v rubrice Pod lavicí, nejsou nějakou lite-
rární vymyšleností, ale reálnými otázkami z prostředí základní školy. 
Slova, na něž jsme zvyklí spíše u obhroublého sprosťáka, vyznívají 
z dětských úst výrazně syrověji. Je zcela evidentní, že otázky sexuální 
a erotické, s nimiž se především mladí lidé potýkají v každé generaci, 
nacházejí své odezvy, paralely i programové naplnění rovněž v projek-
tech zážitkové pedagogiky. A aby se tato přirozená, radostná a krásná 
součást našich životů nestala ve výchovném rámci utajovaným a za-
mlčovaným (a přitom přesto všudypřítomným) námětem, chceme 
poukázat na několik možností, jak propojit dané souvislosti smyslupl-
ným, pro účastníky obohacujícím kontextem. 
Vždyť si stačí jenom prolistovat nejčastěji používané sborníky her, 
abychom se utvrdili v argumentu, že oblast jiskření vztahů mezi mu-
žem a ženou je vskutku námětem často využívaným: v Bakalářových 
Psychohrách (1989) jsou to např. Citáty, Hry na námluvy, Lásky 
hra ošidná, Manželské mýty, z knihy I dospělí si mohou hrát (1987) 
např. Romantická láska, ze Zlatého fondu her I (2002) můžeme při-
pojit Paridův soud, Prorok lásky, Takoví jsme byli či Tangata Manu, 
z druhého dílu (1998) pak např. z druhého dílu (1998) pak např. Hry bez hranic. Ale i bez cíleně při-
praveného (resp. námětem usměrněného) programu se na kurzech praveného (resp. námětem usměrněného) programu se na kurzech 
setkáváme s projevy tohoto typu, a to nás nutí neuzavírat před tímto setkáváme s projevy tohoto typu, a to nás nutí neuzavírat před tímto 

ERÓS*Vezměme to za slovo
Řekové a Římané mohli 
při rozvíjení tématu lásky 
čerpat ze skutečně bohaté 
zásoby slov, přičemž jednotli-
vým pojmům odpovídalo také 
poměrně úctyhodné množství 
synonym (ačkoliv v latině, 
která byla jazykem Římanů, 
bychom pro lásku nalezli 
mnohem méně označení nežli 
kupř. pro zabíjení a válčení, 
kteréžto činnosti patřily 
k dobrým zvykům národa 
dobyvatelů). 
Problémy s tím spojené spočí-
vají především ve skutečnosti, 
že významy různých synonym 
se
a) překrývají
b) proměňují s kulturním vý-
vojem (zejména v souvislosti 
s rozšířením křesťanství).
Základní rozdíl bychom však 
mohli přeci jen nalézt mezi 
slovy, která označují lásku 
milostnou, a těmi, která 
významově odpovídají lásce 
v abstraktním slova smyslu 
(např. lásce k vlasti) anebo 
lásce neerotické – lásce k bliž-
nímu, sourozenecké lásce, lás-
ce k rodičům atp. Tento rozdíl 
se přitom týká obou jazyků. 
V dnešním exkurzu do světa 
lingvistiky se tedy pokusíme 
vymezit některé ze základních 
slůvek řecko-římské kulturní 
náruče a nezapomeneme ani 
na přehled nejkvalitnějších 
slovníků pro samostatné 
studium.

Lubor Kysučan

Ivo Jirásek

* V tomto článku je slovo * V tomto článku je slovo ErósErós ekvivalentem řeckého boha lásky v jeho myto-
logickém i filosofickém pojetí, jež vyjadřují posun od vnímání této bytosti logickém i filosofickém pojetí, jež vyjadřují posun od vnímání této bytosti 
jako prostředníka sexuálního uspokojení a dalších pozemských rozkoší jako prostředníka sexuálního uspokojení a dalších pozemských rozkoší 
k jeho duchovnějšímu rozměru – k Erótovi jakožto hnací síle filosofického k jeho duchovnějšímu rozměru – k Erótovi jakožto hnací síle filosofického 
usilování o krásno a dobro, o poznání těch nejvznešenějších idejí. Erós zde usilování o krásno a dobro, o poznání těch nejvznešenějších idejí. Erós zde 
tedy představuje cestu od povrchního sexuálního puzení k lásce k filosofii, tedy představuje cestu od povrchního sexuálního puzení k lásce k filosofii, 
a tedy i k milování moudrosti. A protože moc Eróta není omezena ani hra-a tedy i k milování moudrosti. A protože moc Eróta není omezena ani hra-
nicemi vesmíru, autor neopomenul ani hmotný protějšek tohoto božského nicemi vesmíru, autor neopomenul ani hmotný protějšek tohoto božského 
stvoření letící napříč Universem – asteroid stvoření letící napříč Universem – asteroid Eros. K osvětlení terminologie 
a dalších možných významových nuancí termínu eros-erós viz s. 7. a dalších možných významových nuancí termínu eros-erós viz s. 7. 
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jevem oči. Je přeci naprosto zjevné, že v koedukované skupině se lidé 
chovají jinak než ve skupině stejného pohlaví (čili – jak to formuloval 
jeden redakční kolega – není nic objevného na tom, že je dobře, když 
jsou na kurzu baby, aby se chlapi trochu šprajcli). Stává se tedy tak-jsou na kurzu baby, aby se chlapi trochu šprajcli). Stává se tedy tak-jsou na kurzu baby, aby se chlapi trochu šprajcli
řka pravidlem, že při tvorbě videoklipů vystoupí i u jinak nenápad-
ných účastníků jako nejčastější námět právě sex či zjevné sexuální na-
rážky a spojitosti (a to nejenom u náctiletých, ale rovněž na kurzech 
pro skupiny manažerů, dokonce i těch vrcholových!). 
Prudérní tabuizace před Freudem i postmoderní hyperrealita anato-
mických detailů (Baudrillard) jsou extrémy, mezi nimiž se nachází 
obsáhlý prostor lidské přirozenosti, smysluplně zhodnocující naše 
životní potřeby. A fakt, že z celé živočišné říše pouze člověk prožívá 
sexualitu nejenom kvůli rozmnožení vlastních genů či rodu, ale také 
pro radost, potěšení a rozkoš, a že zároveň pouze člověk dokáže ra-
cionálně a prostřednictvím jazyka uchopovat jevy tohoto světa, sou-
časně znamená, že pouze člověk se dokáže povznést nad živočišnou 
sexualitu do kultivované erotiky a do ušlechtilé lásky, která může 
ve svých projevech nabývat mnoha podob: náklonnosti, laskavosti, 
něžnosti, přízně, vášně, touhy po druhém, starosti a péče, božského 
uchvácení i radosti (jak svědčí i další termíny sloužící pro označová-
ní lásky, s nimiž se můžete podrobněji seznámit po stranách tohoto 
Úvodníku).
Proto považujeme za vhodné upozornit na možnosti, jež téma ský-
tá pro jeho smysluplné využití v projektech zážitkové pedagogiky. 
Prvoplánovitost (čišící třeba ze zmiňovaných klipů) totiž hodnotu 
erotiky značně zplošťuje a snižuje, převádí ji do živočišné sexuálnosti, 
zatímco kultivovaný rozvoj této oblasti rozšiřuje pole lidského proží-
vání způsobem, jejž filosofové nazývají autentickým. 
Cestou k tomu nám může napomoci mytologické porozumění Erótovi, 
který získal nejednoznačný nádech, ale rozhodně nemůže být zužo-
ván výlučně na tělesně erotické konsekvence. Na jednom jeho pólu 
stojí Hésiodos, který určuje Eróta jako jednoho z nejstarších bohů 
(vedle Chaosu a Země). To naznačuje, že erotické souvislosti nás uvá-
dějí k základům, k podloží, k počátku, protože Erós, původní a nezro-
zený, stojí jako podklad božského i lidského konání či vztahování a je 
principem projevujícím se všude ve světě. Homérská verze nám zase 
předvádí Eróta jako důsledek spojení Afrodíty s Áreem (vzpomeň-
me na popis tohoto nemanželského svazku, reprodukovaného v G2, 
143–144). Po matce je laskavý a hodný, po otci bojovný, proto míří 
šípem na své oběti a výběrem svého šípu rozhoduje o tom, zda se jed-
ná o lásku nešťastnou, jednostrannou (střela s olověným hrotem), či 
o vztah šťastný a opětovaný (šíp zlatý). Do třetice před námi vystu-
puje do popředí Platónův dialog Symposion, který bude v tomto čísle 
připomenut ještě při jiné příležitosti (v rubrice Poznej sám sebe a v 
jiném kontextu pak v Antickém zrcátku), avšak už teď můžeme uvést, 
že tento spisek by si měl přečíst každý, kdo se o naše téma zajímá 
hlouběji. V určitém protikladu k pojetí Hésiodově nabývá Erós u Pla-
tóna více duchovní rozměr, neboť u něho jsou rodiči tohoto boha 
Poros, cesta, a tedy usilování, a dále Penia, což je nouze, bída, chu-
doba, a tudíž nedostatečnost. Erós se tak projevuje jako úsilí dosáh-
nout celku, úplnosti, a to prostřednictvím krásy a dobra. I bez laciné 
líbivosti, bez povrchní smyslnosti lze usilovat o krásu, dobro, úplnost. 

ŘEČTINA
Erós* je pojmem, který již 
od dob antiky označuje milost-
nou lásku.
Agapé naproti tomu předsta-
vuje lásku spíše v duchovním 
smyslu – lásku k bližnímu, 
lásku Boha k člověku a člověka 
k Bohu, bratrskou lásku, ale 
také lásku manželskou (avšak 
v jejím duchovním rozměru, 
ve smyslu věrnosti a dalších 
ctností). Tento termín nabývá 
na důležitosti zejména v sou-
vislosti s křesťanskou věroukou, 
která často staví Erós jako 
nižší, tělesnou lásku, oproti 
jejímu vyššímu a duchovnější-
mu vyjádření v podobě agapé.
V prvních křesťanských obcích 
slovo označovalo také spo-
lečnou hostinu celé obce (do-
slova „hody bratrské lásky“), 
při níž se bohatší členové dělili 
s chudými (odtud se pak také 
odvozují významy slov charita, 
almužna atd.).
Storgé nebo Storgé nebo Storgé filostorgia jsou 
pojmy, kterým odpovídá pro-
žitek lásky, citu, náklonnosti, 
zalíbení či něžné lásky, a vět-
šinou se používají k vyjádření 
vztahu rodičů a dětí.
Eusebeia je rovněž označením 
pro lásku, avšak nejčastěji 
pro některou z jejích transcen-
dentálních či společenských 
podob. Značí totiž úctu, 
vážnost, respekt či loajalitu, 
které člověk pociťuje ve vztahu 
k bohům, Bohu nebo ke svým 
rodičům.
Filia vrací lásku zpět do pozem-
ského světa, protože nachází 
svůj skutečnostní protějšek 
v obyčejném přátelství či v lás-
ce v jejím nejobecnějším slova 
smyslu (mezi lidmi i komuni-
tami, obcemi atd.), v něžnosti, 
laskavosti, ale také v přírodní 

* Erós v tomto článku značí 
lingvistické vymezení termínu 
ve staré řečtině; jeho význam 
přitom odpovídá mytologic-
kému rodokmenu slova – te-
dy božské podstatě Eróta jako 
bůžka lásky (zejména sexuální). 
K osvětlení terminologie, ja-
kož i dalších významů tohoto 
pojmu, viz s. 7. 
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Proč? Mýtus o lidské celistvosti, úplnosti, které je dosahováno pouze 
spojením dvou lidských polovin, naznačuje, že je zcela naší přiroze-
ností „být celý“ a touha a snaha po celku se jmenuje láska. Láska je 
oním naplněním a celku (naplněnosti) dosahujeme tím, že zaplníme 
individuální nedostatečnost vztahem k někomu druhému. Ona tou-
ha má vést od tělesné krásy postupně přes rozeznání krásy věcí, čin-
ností, myšlenek, činů až ke kráse samotné, ke krásnu, od smyslnosti 
k ideji. Platón proto nahlíží na Eróta jako na milovníka moudrosti, 
krásy – a tudíž i filosofie. Pokusme se tak vnímat titul tohoto čísla 
i my, snažme se v tělesné přitažlivosti hledat kultivovanou krásu, 
v emocionálním prožitku fascinující citové zaujetí, v láskyplném 
vztahu péči a zájem jako projev naší celistvosti.
Touha, puzení a úsilí o změnu na nikdy nekončící cestě za krásou 
a dobrem jsou charakteristické i pro naši tiskovinu: v tomto čísle 
připojujeme anotace všech rubrik, abychom všem našim čtenářům 
usnadnili orientaci (a to i v angličtině, protože začínáme přesaho-
vat uzavřenost českého horizontu); rozšiřujeme nejenom počet, ale 
i zaměření jednotlivých rubrik, kromě hutného a strohého popisu 
se snažíme dodat i více oddechu, uvolnění ze záplavy vážných slov, 
více se otevřít a posunout od striktně pedagogického časopisu k ví-
ce zábavné či snad kulturní revue, což se projevuje např. tím, že no-
vě uveřejňujeme kreativní náměty, povídku, komiks, či další drobná 
oživení; jsme přesvědčeni, že v nepřehledném labyrintu literatury je 
potřebné vytyčit více majáků než pouze jeden či dva, a proto zvy-
šujeme počet recenzovaných knih a rubriku recenzí začínáme členit 
do několika tematicky vymezených částí. Přestože se celková podoba 
časopisu už přece jenom v hlavních bodech usadila (a to jak ve struk-
tuře a složení rubrik, tak i v grafice), snažíme se nezůstat na jednom 
místě a stále hledat možnosti lepší a krásnější, jak nás Platón a jeho 
Erós nabádají.

síle sjednocující protikladné 
elementy a pohyby.
Často se objevuje i ve slože-
ninách: filanthrópia (láska 
k člověku), filotheia (láska k 
bohům/Bohu), filadelfia
(láska k sourozenci), filosofia
(láska k moudrosti).
Jistou obdobou slova filia je 
pak filotés, kterého se vyjma 
již zmíněných významů užívalo 
v homérské řečtině nezřídka 
také k označení milostné lásky 
a sexuálních vztahů.
A konečně, Charis ztělesňuje 
laskavost, půvab, něhu, ná-
klonnost, vděk či milost. Jejím 
zosobněním je stejnojmenná 
bohyně krásy, půvabu a slav-
nostního veselí; v plurálu 
(Charités) pak daný termín (Charités) pak daný termín (Charités)
označuje tzv. charitky – tři 
bytosti, které patřily k družině 
Afroditině, Apollónově a Her-
mově, a českému čtenáři bude 
zřejmě povědomější pod svým 
latinským významovým pro-
tějškem s tváří „tří Grácií“.

Literatura
• Liddell, H. G., & Scott, R. (1961).
A Greek-English Lexicon.
Oxford: Clarendom Press. (Zrevidovali 
a rozšířili: Jones, H. S., & McKenzie, R.).
• Pape, W. (1872). Deutsch-Griechisches 
Handworterbuch. Braunschweig: Verlag 
Friedrich Vieweg und Sohn.

• Lepař, F. (1892). Nehomérovský 
slovník řecko-český. Mladá Boleslav: 
Karel Vaclenka.

• Prach, V. (1942). Řecko-český slovník.
Praha: Springer a spol. 

LATINA
Amor je snad nejznámějším Amor je snad nejznámějším Amor
latinským označením pro lás-
ku obecně a zejména pro lásku 
milostnou; v řečtině by stejný 
význam patrně nejlépe vysti-
hoval čtenářům již představe-
ný Erós.
Caritas vyjadřovala v jazyce 
Římanů lásku, vážnost či úctu, 
v křesťanském kontextu pak 
odpovídala lásce k bližnímu 
a v řečtině by sesterské pouto 
patrně rozpoznala ve slově 
agapé. A stejně jako v řečti-
ně vnímalo křesťanství jisté 
významové odstíny ve vztahu 
erós – agapé, v latině existuje 
podobný protiklad mezi amor

Asteroid Eros
Jak se po povrchu Erosu roztrousily velké balvany? Eros je výjmeč-
ný nejen pro svou blízkost Zemi, ale také díky tomu, že jej nedávno 
navštívila sonda NASA NEAR-Shoemaker. Tato automatická sonda r. Tato automatická sonda r
začala po příletu k Erosu v únoru 2000 řízený přistávací manévr
až začátkem tohoto roku. I když NEAR-Shoemaker už není v čin-r už není v čin-r
nosti, vědci nadále probírají snímky a údaje, nacházejí nové záha-
dy a tvoří nové hypotézy a staré hoře suti. Například analýza poloh 
balvanů vedla k hypotéze, že mnoho z nich vzniklo během jediné 
velké srážky, která nastala zřejmě před miliardou let. Bez vysvětle-
ní zůstává pak i nadále otázka, k čemu a proč se na asteroidu Eros 
vyskytují neobvyklé rybníky modrého prachu.

Zdroj: www.astro.cz/apod/ap011009.
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a caritas (i když není tak silný 
jako v prvním případě). Caritas je 
bezpochyby pojmem vyjadřujícím 
lásku na úrovni duchovna, a to 
opět především v křesťanském 
kontextu.
Aby však tím trochu nešťastným 
dělením „duchovní-milostná 
láska“ nedošlo k nedorozumění, 
je nutné na tomto místě po-
dotknout, že jak latinský výraz 
amor, tak řecké erós znamená 
milostnou lásku v celé její hloub-
ce i šíři, nikoliv pouze označení 
pro tělesný vztah. Naopak, žádné 
z uvedených slov neznamená 
pouze sex. Latina zná sice slovo 
sexus, ale čistě ve významu 

„pohlaví“ nebo „pohlavní orgán“. 
Termín sex v moderním smyslu 
bychom tedy v latině hledali mar-
ně – pro výlučně tělesné touhy 
(pudy) bez duševního vztahu 
užívá výrazů libido nebo voluptas, 
které odpovídají našemu „chtíč“, 

„chlípnost“, a podobnému (samo-
zřejmě vedle dalších významů), 
výrazně pejorativnímu odstínu.
Dilectio (nebo obdobně pietas, 
což je obohaceno o další význa-
my jako mravnost, zbožnost) je 
slovním vyjádřením pro lásku, 
oblibu a náklonnost pociťovanou 
k rodičům, k vlasti atd.
Favor (v podobném významu Favor (v podobném významu Favor
i benevolentia, gratis, na které 
se vážou ještě specifické 
významy milost, vděk) předsta-
vuje přízeň, náklonnost, příchyl-
nost, lásku a oblibu.
A něžným zakončením našeho 
etymologického výletu budiž pak 
teneritas, zosobňující něžnost 
samotnou.

Literatura
• Quitt, Z., & Kucharský, P. (2003). Česko-
-latinský slovník. Praha: Leda.
• Pražák, J. M., Novotný, F., & Sedláček, J.
(1999). Latinsko-český slovník. Praha: KLP 

– Koniasch Latin Press.
• Glare, P. G. W. (1992). Oxford Latin Dictio-
nary. Oxford: Clarendom Press.
• Sondel, J. (1997). Slownik lacińsko-pol-
ski dla prawników i historyków. Kraków: 
Universitas.

NENÍ ENÍ ENÍ rós
JAKO erós…
totiž Slovo editorky
Dnešním číslem Gymnasionu bychom vás rádi pozvali k myšlenko-
vému setkávání – ke společnému čtení v několika sličně rozličných 
tvářích Eróta – původně božské bytosti řeckého Olympu, jejíž otisk 
můžeme nahmatat po dvou tisících letech nejenom v mytologii 
a filosofii, ale také v psychologii, lingvistice, sexuologii či v umělec-
kém vyjádření, od antického andělíčka se zlatými šípy až po figurku 
na kýčovité valentýnské pohlednici v příštím únoru. Stejně rozdílně 
přistoupili k Erótovi autoři jednotlivých příspěvků, kteří se ve svých 
reflexích vytyčeného tématu zaměřili na několik jeho podob, mnohde 
se prolínajících a derivujících do dalších srostů a variací sebe sama. 
Tak se nám (a hlavně vám) bude moci představit:
• Erós jako bůh lásky v mytologickém, metafyzickém i filosofickém 
smyslu slova (s variantami skloňování Eróta, Erótovi atd., tedy podle Erótovi atd., tedy podle Erótovi
životného vzoru „pán“);
• eros coby životadárný princip, živel, nevídaná energizující síla obsa-
žená v člověku i světě, jako pud života obecně, nadsmyslová realita 
i potenciál jedince k rozvoji, všeprostupující duch smyslnosti, jakož 
i vyššího poznání a – mimo jiné – také jako jeden ze základních typů 
psychické energie (odtud pak skloňování neživotné – erotu, erotem
atd., dle vzoru „hrad“, a erosu, erosem, erosovi atd. ve slovenštině); 
eros je z tohoto pohledu jakousi vyšší energií, duchovním rozměrem, 
který svojí povahou nejlépe odpovídá platónskému, tvořivému Eró-
tovi – bohu psychické reality, za jehož přičinění se probouzí duše tovi – bohu psychické reality, za jehož přičinění se probouzí duše tovi
a který napomáhá poznání vyšších idejí či pravé podstaty krásna, 
směřujícího člověka k duševní dokonalosti. Z čistě sexuálního pudu 
se tak stává pud filosofický, z lásky tělesné-erotické pak milování 
moudrosti, ze slasti smyslů požitek duchovní. Právě takto naznačené 
vnímání erotu zdá se být nejpříhodnější pro využití daného tématu vnímání erotu zdá se být nejpříhodnější pro využití daného tématu 
také v rámcích zážitkové pedagogiky.

• erós jako pojem, užívaný ve staré řečtině pro označení milostné jako pojem, užívaný ve staré řečtině pro označení milostné 
lásky a touhy po druhém – přičemž nezůstaneme jenom u historické lásky a touhy po druhém – přičemž nezůstaneme jenom u historické 
lingvistiky, ale budeme o erótu erótu hovořit a erótem označovat také kon- označovat také kon-
krétní citový prožitek či vazbu určitého člověka k jinému jedinci (je krétní citový prožitek či vazbu určitého člověka k jinému jedinci (je 
jedno, jakého pohlaví), který nebo která se tak stává zdrojem ohrom-jedno, jakého pohlaví), který nebo která se tak stává zdrojem ohrom-
né přitažlivosti, přitažlivosti s přidanou hodnotou – tedy o něco vyšší, né přitažlivosti, přitažlivosti s přidanou hodnotou – tedy o něco vyšší, 
než je ta zemská. V tomto pojetí půjde o jakýsi derivát než je ta zemská. V tomto pojetí půjde o jakýsi derivát erotuerotu, jehož , jehož 
význam jsme vám přiblížili výše, především pak o jeho konkrétní vyjá-význam jsme vám přiblížili výše, především pak o jeho konkrétní vyjá-
dření v emoční a sexuální energii, čili o samotné prožitkové nastavení dření v emoční a sexuální energii, čili o samotné prožitkové nastavení 
jedince. V historii a psychologii stojí tomuto pojetí snad nejblíže freu-jedince. V historii a psychologii stojí tomuto pojetí snad nejblíže freu-
dovsko-jungovský a hésiodovský erós (v literatuře a dějepiseckých dovsko-jungovský a hésiodovský erós (v literatuře a dějepiseckých 
pramenech též ve variantách pramenech též ve variantách eros, Éros, Eróseros, Éros, Erós), řízený pudem života či ), řízený pudem života či 
principem slasti a dominující zejména v sexuální, živočišné podstatě principem slasti a dominující zejména v sexuální, živočišné podstatě principem slasti a dominující zejména v sexuální, živočišné podstatě 
jedince.

Marika Blažková
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P(R)OŽITEK ZE OŽITEK ZE OŽITEK SLOVA…
Rubrika se hodlá stát prostředníkem mezi čtenářem a zajímavou osobností, 
jejíž způsob užívání českého jazyka je natolik zajímavý, radostný, podnětný 
a zamyšleníhodný, že se osobní úvaha může stát jak čtenářovým prožitkem, 
tak požitkem. Osobností, která je ochotná hledat paralely mezi svým způso-
bem prožívání a tematikou konkrétního čísla.

 Miroslav Plzák se ženou. | foto © David Kraus/Reflex 
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...MIROSLAVA PLZÁKA...MIROSLAVA PLZÁKA...MIROSLAVA
Co mě napadne, slyším-li výraz „erós“*

Dnes, v mém pokročilém věku, mě napadne řecký bůh lásky Erós 
a smekám před vynalézavostí starých Řeků, kteří si usmysleli, že bu-
de synem bohyně krásy a půvabu Afrodité a otcem že mu bude bůh 
války Arés. Že mu byl vložen do rukou luk a šíp je trochu laciné, proto-
že všichni víme, že láskou nebýváme pohlazeni, ale zasaženi, že však 
láska bude vždy projevem války a krásy a někdy i války o krásu, to 
chce porozumět lásce jako válečnému soupeření, z něhož prýští jak 
rozkoš, tak i krev.
Pokud někoho miluji, zasažen šípem Erótovým, pak čím více miluji, 
tím více se má láska mění v trýzeň, protože mě začne užírat strach, 
že milovanou bytost ztratím. V tu chvíli přestanu slyšet domluvy slič-
né Afrodité a podřídím se válečnému řevu Areovu, přestanu milovat 
a začnu bojovat. Líbí se mi, že Řekové nevybrali k Afrodité nějakého 
mírumilovného a líbivého fešáka, jakým byl třeba Adonis, ale právě 
drsného válečníka, protože i erós, psaný s malým „e“, obsahuje obo-
jí – slast nejvyšší intenzity, jakož i chuť skolit kohokoliv, kdo se mi 
postaví do cesty, jdu-li za svou slastí.
Často se mi zachce skolit i toho, kdo mi slast a rozkoše původně po-
skytoval a nadále mi je poskytovat nehodlá. Ostatně zabíjet z důvodu 
velké lásky a erotické slasti není ani dnes nic neobvyklého. 

* V tomto pojetí znamená slovo „erós“ vpravdě fyzické puzení k uspoko-
jení eroticko-sexuálních tužeb či instinktů. K osvětlení terminologie včetně 
dalších možných významů pojmu Erós-erós viz s. 7. 

MUDr. Miroslav Plzák

Patří k nejznámějším českým 
psychiatrům, v letošním roce 
se dožil 80 let. Proslul jako 
břitký analytik problémů pá-
rového soužití, ale také jako 
publicista, herec a dramatik. 
Pětadvacet let byl primářem 
a nějaký čas i zástupcem před-
nosty na slavné Psychiatrické 
klinice 1. Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, 
Ke Karlovu 11. Jeho knihy 
se velmi často stávaly bestsel-
lery (např. Taktika a strategie 
v lásce). Položil základy man-
želského poradenství, jeho 
kniha Poruchy manželského 
soužití byla první učebnicí soužití byla první učebnicí soužití
svého druhu v Evropě. Napsal 
osm divadelních her a šest te-
levizních inscenací. 
Stál u zrodu Prázdninové ško-
ly Lipnice. Byl přímým účast-
níkem historického semináře 
ČÚV SSM ve Ždáru nad Sáza-ČÚV SSM ve Ždáru nad Sáza-ČÚV SSM
vou, který v březnu 1977 do-
poručil, aby u lomu Na Hřebe-
nech poblíž Lipnice nad Sáza-
vou byla zřízena Prázdninová 
škola. Jeho slova zde pronese-
ná platí dodnes: Každý sport 
a jakákoliv zájmová činnost 
jsou projevem aktivní záliby. 
Neříkáme už, že aktivní a pa-
sivní záliby slouží především 
odpočinku, protože neodpočí-
váme proto, abychom renovo-
vali svou pracovní sílu. To by 
byl princip otroka. Máme záli-
bu proto, abychom zkvalitnili 
svoji emoční bilanci a posta-
rali se o radost. Skrze radost, 
skrze dobrou emoční bilanci 
se pak samozřejmě nejen lépe 
pracuje, ale i lépe žije.

Plzák-plzáš-plzáme
Slovo plzák bychom našli v živočišné říši (jako označení jednoho 
z nejrozšířenějších druhů plžů – zájemce se může dozvědět více 
díky našemu webovému dodatku) a není pochopitelně cizí ani 
Malému staročeskému slovníku. Termín plzati (s variantami -aju, 
-áš) se ve staré češtině používal pro vyjádření sloves plazit se a lézt 
(odtud pak označení tohoto druhu plže, který opanoval naše dvor-
ky, zahrádky i skleníky). Adjektivum plzký nemohlo pak zcela logic-
ky vyjadřovat nic jiného, než cosi kluzkého či oplzlého. Stejně tak 
poplz mohl znamenat pouze něco, co je kluzké, slizké, případně 
nějaký poklesek. A odtud byl zas jenom krůček ke slovu oplzánie, 
tedy oplzlému, necudnému chování – a to už se ocitáme ve sféře 
lidské sexuality. Právě tato oblast lidského života se jistě nejzná-
mějšímu nositeli jména Plzák stala předmětem celoživotního vě-
deckého zájmu. Kouzlo nechtěného?

Zdroj:
• Bělič, J., Kamiš, A., & Kučera, K. (1978). Malý staročeský slovník. 
Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
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Dotéto rubriky přispěli:

TEORETNÍK
Lze vůbec skloubit tak bujné téma, jakým je Erós, 
s hloubkou tichého přemýšlení? Je možné teoreti-
zovat nad sférou, které vládne právě tento ze sta-
rořeckých bohů? Nebude Teoretník tohoto čísla 
Gymnasionu spíše planým žvástem? Často tomu 
tak vskutku může být – četba o líbání je zajisté 
něčím setsakramentsky jiným než vášnivý poli-
bek prožitý za vlahého podvečera. Ale samotná 
existence příruček, které se snaží navést jedince 
k tomu správnému přístupu i v oblasti sexua-
lity s možností přestoupit z pouhé živočišnosti 
do ryze kultivované podoby erotiky (a to jdoucí 
napříč kulturními oblastmi od indické Kámasútry 
či Anangarangy až po Ovidiovo Umění milovat) Umění milovat) Umění milovat
mohou svědčit o tom, že žádný z výseků reality či 
lidského prožívání by neměl stát stranou důklad-
né racionální analýzy. A Aristotelovo přesvědčení, 
že právě život oddaný teoriím je tím nejvyšším 
zhodnocením lidské svébytnosti (neboť nikdo jiný 
než člověk nevládne rozumem, tudíž je racionalita 
výlučně lidskou přirozeností a tedy její užívání nej-
vyšší formou života, jíž lze dosáhnout), je možno 
uplatnit i zde.
Proto vstoupíme do teoretických souvislostí Eróta 
se zážitkovou pedagogikou prostřednictvím filo-
soficky antropologického zamyšlení Jana Sokola, 
dále se zaměříme na sexuální atraktivitu pohle-
dem Petra Weisse a poté se pokusíme prolnout 
obě oblasti více psychologicky laděným příspěv-
kem Jána Odzgana.

Ivo Jirásek

Ivo Jirásek – pro bližší představení viz stranu 2.

Vedoucí rubriky:

Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (1936), dě-
kan Fakulty humanitních studií UK, člen 
předsednictva GAČR. sokol@fhs.cuni.csokol@fhs.cuni.czzsokol@fhs.cuni.czsokol@fhs.cuni.csokol@fhs.cuni.czsokol@fhs.cuni.c

Mgr. Ján Odzgan (1978), vyštudoval 
psychológiu na UK v Prahe, je aktívnym 
členom PŠL a Štúdia Zážitku – Outward 
Bound Slovensko. V súčastnosti pôsobí 
ako lektor a tréner rôznych vzdelávacích 

organizácií ako OB Slovensko, PDCS, Euroškolitelia 
a iných. janodzgan@volny.cjanodzgan@volny.czzjanodzgan@volny.czjanodzgan@volny.cjanodzgan@volny.czjanodzgan@volny.c

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. (1954), 
přednáší na Filozofické fakultě UK (klinic-
kou psychologii), pracuje jako psycholog 
v Sexuologickém ústavu 1. Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a VFN, vědec-

ký sekretář Sexuologické společnosti ČLS JEP. 
weisspetr@volny.cweisspetr@volny.czzweisspetr@volny.czweisspetr@volny.cweisspetr@volny.czweisspetr@volny.c
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If you have a look into the mythology of any 
nation you will find that their fantasy about 
the Gods of love is quite similar. Eros, Afrodita, 
Amor, Kupid, Lakšmí, Lada – always it is a very 
ethereal creation which is, we could say, elfish 
and sometimes even revengeful. Apart from that, 
godhood is usually ethereal, it is difficult to de-
scribe. They play with fates of earthly beings and 
nothing is holy for them. Maybe these character-
istics caused the creation of folk lore about love: 
love is blind, love blooms in every age, love is a 
powerful sorceress, etc. Is it possible to squeeze 
such a subjective and varied matter into the grid 
of theory? Won’t it feel too tight? Many genera-
tions have tried to do it – Kámasútra, Ovidius 
etc.

We will enter into theoretical connections of 
Eros with experiential education through the 
philosophically anthropological thinking of Jan 
Sokol. How attractiveness is seen by a man and 
a woman and their mutual attraction of socio-bi-
ology can be read in the text by Petr Weiss. And 
than we will try to integrate both areas with the 
psychologically tuned article by Ján Odzgan.

ENGLISH SUMMARY Theory column

Poznámky, nápady, komentáře | Notes, ideas, comments

te
or

et
ní

k



12 Gymnasion, 2005, Vol. 4, pp. 12–20

ENGLISH
Summary: Sexuality, the difference and re-
lationship between a man and a woman 
are discussed today much more than a few 
years ago. However, from a commercial point 
of view this basic and mysterious power be-
comes only sex, a tempting source of enjoy-
ment, so appealing, that moralists warn us 
wrongly of something “forbidden”. Let’s have 
a look at sexuality, objectively and in context, 
from three points of view. Firstly biologi-
cally: sexuality is something that relates us 
to other animals. Secondly, from a historical 
and sociological point of view, as a human 
being differs from animals with his culture 
and language, he differs in sexuality as well. 
It is the core of family and the basis of human 
communities. These communities change of 
course, together with family status and sexu-
ality itself. Finally from a philosophical point 
of view: sexuality and care for children is a 
requirement of human life continuation. We 
would not be here without it. What does it 
mean for our future?

Keywords: 
SEXUALITY, FAMILY, SOCIETY, 
LIFE, LIVING. 

MUŽ A ŽENA – 
MALÉ NAHLÉDNUTÍ
DO ANTROPOLOGIE SEXUALITY

Jan Sokol

Souhrn: Sexualitě, to jest rozdílu a zároveň 
i vztahu mezi ženským a mužským, se dnes jistě 
věnuje větší pozornost než kdykoli dříve. V běžném 
komerčním podání se ale z této základní a ta-
jemné životní síly stává pouhý sex, lákavý zdroj 
požitků, tím přitažlivější, že před ním moralisté 
varují a neprávem mu tak udržují příchuť něčeho 
„zakázaného“. Pokusme se podívat na sexualitu 
pokud možno věcně a v souvislostech, a to z tro-
jího hlediska. Předně biologického: sexualita je 
něco, co nás spojuje i s jinými živočichy. Za druhé 
historického a sociologického: stejně jako se člo-
věk od živočichů liší kulturou a jazykem, liší se i je-
ho sexualita, která je jádrem rodiny a základem 
lidských společností. Ty se ovšem mění a s nimi 
i postavení rodiny a sexuality vůbec. A konečně 
z hlediska filosofického: sexualita a starost o děti 
je podmínkou pokračování lidského života, bez ní 
by tu nikdo z nás nebyl. Co z toho plyne pro naši 
budoucnost?

Klíčová slova:
SEXUALITA, RODINA, SPOLEČNOST, 
ŽIVOT, OBŽIVA
SEXUALITA, RODINA, SPOLEČNOST, 
ŽIVOT, OBŽIVA
SEXUALITA, RODINA, SPOLEČNOST, 
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Proč opice nefilosofují?

Kdyby zvířata mohla teoretizovat – to jest přemýšlet 
o věcech, které bezprostředně k ničemu nepotřebu-
jí – kdyby se vyskytl nějaký psí kynolog nebo ještě 
lépe opičí simiolog a kdyby si vzal do své chlupaté 
hlavy, že prozkoumá toho zvláštního dvounohého 
živočicha, který má chlupy jen na temeni hlavy, asi 
by dospěl k názoru, že se přírodě příliš nepovedl. 
Ne snad esteticky – to je přece jen spíš věc názoru – 
a ne z hlediska fungování svých orgánů, ale prostě 
proto, že je po všech stránkách jaksi nedodělaný, 
nehotový, dokonce neurčitý.1 Každý psí i opičí druh 
je dobře vybaven pro jistý způsob života a obživy 
v docela určitém prostředí. Trvalo mu to statisíce, 
možná miliony let, než se vyvinul takový, jaký je, 
a nemůže se tedy rychle změnit. Nic z toho, co je 
pro přežití a reprodukci každého jednotlivého živo-
čicha nezbytné, neponechala u něj příroda náhodě. 
Každý jednotlivec tak už od malička bezpečně „ví“, 
kde a jak může a má žít, co lovit a čeho si nevšímat, 
s kým a kdy se spářit, jak a dokdy se starat o svá 
mláďata. „Ví“ to dokonce tak bezpečně, že o tom 
sám ani neví, přesněji řečeno, že ho o tom ani nena-
padne přemítat. Proto mimochodem neexistují ani 
psí kynologové ani opičí simiologové: psa ani opici 
nemůže napadnout, že by se měl zabývat něčím ji-
ným, než k čemu ho určila a pro jeho život vybavila 
příroda.2

Podivný živočich 

Naproti tomu člověk nikdy nic pořádně neví, a do-
kud ho holá nutnost nepřiměje k nějakému činu, 
bude si jen hrát, vymýšlet, zkoumat, bádat – zkrát-
ka mařit čas (blíže viz Sokol, 2002). To si zvířata 
mohou dovolit jen dokud jsou docela malá, ale jen 
co povyrostou, musí se začít ohánět sama. Kdyby 
se lidské dítě mělo narodit v tom stupni „hotovosti“ 
jako třeba hříbě nebo jehně, musela by je matka 
nosit skoro dva roky: teprve dvouleté dítě doká-
že zhruba tolik, co savčí novorozeně. Ale to ještě 
zdaleka není všechno, protože lidskému dítěti trvá 
dalších deset – dvanáct let, než dosáhne pohlav-
ní zralosti, a teprve v osmnácti ho začneme po-
kládat za člověka, který může v lidské společnosti 
vystupovat a jednat samostatně a který se dokáže 
rozumně postarat o své děti. Proč mu to všechno 
trvá tak dlouho? Protože se všechno to, co živočich 
dostane jako hotovou a dobře vyzkoušenou výbavu 
čili instinkt, musí teprve naučit: co jíst a nejíst, jak 
to jíst, kde a jak spát, jak a kudy chodit, jak a kde 
se dívat po svém pohlavním protějšku a jak si ho 
potom získat. Když se mu něco z toho nepovede, 
když něco odflákne, dopadne to s ním špatně. Jen 
několik docela málo těch úplně základních a nejdů-
ležitějších věcí, bez nichž by to prostě nešlo, dostá-
vá i člověk jako hotový „software“: sací reflex, aby 
v prvním čase nezahynul hladem, zvědavost a ne-
únavný zájem o své okolí, aby se mohl učit, snad 
i jakousi dispozici k hlasové řeči a ovšem základy 
pohlavního chování, aby nevymřel.

1 H. Plessner zdůrazňuje „plastičnost” lidského chování 
a A. Gehlen mluví o Mangelwesen, bytosti s nedostatky. 

2 Něco jiného jsou zvířata ochočená, která drezíruje 
člověk. Ale i ta pouze dělají, k čemu byla vycvičena. 
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 Ale právě jen úplné základy, jakousi abecedu. Je 
to dobře vidět na tzv. „vlčích dětech“. V roce 1800 
našli v jižní Francii asi dvanáctiletého chlapce, kte-
rý zřejmě vyrostl v lese, mimo lidskou společnost. 
Byl zdravý, hezky rostlý, ale pochopitelně nemlu-
vil. Ač nejslavnější psychiatři usoudili, že je to idi-
ot a že mu není pomoci, ujal se ho šéf pařížského 
ústavu pro hluchoněmé Jean Itard a kromě vzorné 
péče ho také pečlivě pozoroval. Ledacos ho sice na-
učil, ale na řeč už bylo zřejmě pozdě a ani normální 
sexuální vztah chlapec nikdy nedokázal navázat; 
asi po patnácti letech zemřel. Člověk tedy zřejmě 
není „od přírody“ vybaven ani k tomu, aby se doká-
zal rozmnožit: i to se musí teprve naučit.
Je pravda, že tuhle nesnáz si nadrobila sama „pří-
roda“ už tím, že všem savcům přiřkla pohlavní 
rozmnožování: nemá-li člověk vymřít, musí na to 
být dva, a to ještě každý jiný, muž a žena. Každý 
manželství je smíšený, chlap a ženská, stěžoval 
si kolega z dílny pokaždé, když se doma pohádal. 
Na druhé straně je ovšem také zřejmé, že právě 
ve věcech rozmnožování má i člověk poměrně sil-
nou výbavu instinktů a pudů. Ne sice takovou jako 
jiní živočichové, aby ho bezpečně vedla k cíli, kte-
rý zajistí pokračování rodu, ale zase jen v jakémsi 
nehotovém, plastickém náznaku. Člověk si se svo-
jí sexualitou musí poradit sám, je k ní však velice 
silně přitahován a sotva se jí v životě vyhne. Může 
ji ale všelijak přetvářet, obcházet a dokonce pře-
lstít: může si „užít“, co je na ní příjemné a strhující, 
a přitom se vyhnout tomu, kvůli čemu svoji sexuál-
ní výbavu dostal. K tomu se ještě vrátíme. Na rozdíl 
od jiných živočichů, u nichž je sexuální chování ča-
sově vymezeno obdobím říje, je člověk sexuálně vní-
mavý kdykoli, má při pohlavním aktu daleko silnější 
extatické zážitky a jeho sexuální chování není ste-
reotypní, nýbrž přímo vyžaduje jistou vynalézavost 
a fantazii. Trvalá sexuální přitažlivost mezi mužem 
a ženou pomáhá totiž zajistit krajně obtížný úkol 
dlouhodobé péče o bezmocná a beznadějně „opož-
děná“ lidská mláďata. Ani „přirozeným“ cílem lid-
ské sexuální přitažlivosti tedy není jen samo oplo-
zení, vznik nového života, nýbrž právě tak i udržení 
dlouhodobého prostředí, které lidské dítě nutně 
potřebuje, má-li se jednou stát dospělým člověkem 
(srov. Morris, 1971, 19973).

Lidská sexualita, 

rodina a společnost

Protože na úspěšném rozmnožování závisí i všech-
ny ostatní (případné) úspěchy každé lidské skupiny, 
musí se mu – alespoň v „přírodních“ lidských spole-
čenstvích – všechno ostatní podřídit. „Úspěšné roz-
množení“ přitom neznamená jen oplození, gestaci 
a porod – což už je samo obrovskou investicí, ze-
jména ze strany ženy – ale vyžaduje dlouhodobou, 
deseti nebo patnáctiletou péči a výchovu, a tedy 
neobyčejné nároky na trvalost rodiny. Aby se aspoň 
trochu omezilo děsivé riziko lidské svobody a ne-
dostatku instinktivního vedení, je právě sexuální 
chování ve všech lidských společnostech složitě 
a přísně regulováno mravy a zvyky. Všechny zná-
mé lidské společnosti přísně zakazují sexuální styk 
mezi blízkými příbuznými (incest) a většinou také 
předepisují, ze které skupiny musí být jeho partner.4
Téměř všechny společnosti se snaží omezovat sexu-
ální promiskuitu a naopak zapojit či „zapřáhnout“ 
holou sexualitu do dlouhodobého vztahu nejen 
spojenectví, ale skutečné lidské lásky. Pohlavní styk 
je tak jakési vyvrcholení dlouhé přípravy, námluv 
a pokusů, při nichž se dva lidé postupně sbližují 
a vytvářejí důvěrný osobní vztah. Sexuální dvoření 
zná i mnoho živočichů, u lidí je však daleko nároč-
nější a přistupuje k němu ještě složité vyjednávání 
rodin, které má zjišťovat, zda se nový pár dokáže 
také uživit, a které jim k tomu má zabezpečit nutný 
majetek – třeba stádo nebo pole.5 Sňatek je větši-
nou důležitý veřejný rituál, který má pomoci zajistit 
trvanlivost rodinného prostředí a dát každému na-
jevo, že jde o důležitý životní krok, sankcionovaný 
celou společností: i u nás se sňatek uzavírá na rad-
nici nebo v kostele a většina žen si změní jméno, 
aby bylo jasné, že začíná jiný život. Romantikům 
se může zdát, že takové ceremonie nepotřebují 
a vystačí si se svým citem, jenže o ně samé při tom 
tolik nejde. Jde právě o děti, jejichž osud by neměl 
záviset jen na okamžitých rodičovských emocích.

3 Morrisovy knihy jsou velice vtipné a inspirativní, jeho 
argumentace ale není vždycky úplně spolehlivá.

4 Skupiny, z nichž si člověk smí partnera vybírat, sice 
moderní společnosti výslovně neurčují, princip endo-
gamie však funguje i dnes. Většinou to bývá jazykový 
národ, protože partneři se potřebují domluvit, ale 
často se partneři vybírají z docela blízkého okolí. Pokud 
sňatků přes hranice skupin (cross-marriage) naopak 
přibývá, chápou to sociologové jako příznak, že tyto 
skupiny fakticky splývají.

5 Smysl sexuálního dvoření znovuobjevila sociobiologie 
(viz např. Zrzavý & al., 2004). Lze je ale vyložit i jinak: 
podle některých ekonomů je možné hodnotu věci určit 
jako součet hodnot toho, čeho se člověk kvůli ní musel 
vzdát. „Náklady“ na dvoření tedy zvyšují hodnotu toho, 
o co se při něm člověk uchází. Němci na to mají hezké 
přísloví: Willst du gelten, mach´ dich selten! (Chceš-li 
něco platit, dělej drahoty!).
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Organizace lidských skupin je na reprodukci, na na-
vazování generací a tedy na lidské pohlavnosti za-
ložena, a právě odtud vycházejí i ostatní základní 
společenské vztahy. Dlouhodobější vztah mezi 
matkou a dítětem můžeme najít u různých savců, 
ale jen výjimečně se ho účastní i otec. Lidské dítě 
ovšem potřebuje tak dlouhou péči, že by na to mat-
ka sama nestačila, a tak musel vzniknout typický 

„trojúhelník“ dvou rodičů a jejich dítěte, případně 
dětí – to, čemu sociologové říkají „jádrová rodina“ 
(viz Možný, 2002, a též Singly, 1999). Ta už není 
dána ani zajištěna biologicky a musí se tedy usta-
vovat osobním vztahem a udržovat kulturně, spo-
lečenskými pravidly a tlakem na jejich dodržování. 
Začíná párovým svazkem ženy a muže, jejichž osob-
ní a sexuální vztah se společnost snaží podpořit 
svatebním rituálem a smlouvou, aby vydržel. Smys-
lem tohoto vztahu jsou ve starých společnostech 
jednoznačně děti, jak to výslovně zmiňují ještě i an-
tičtí právníci. Jakmile ovšem do rodiny přijde dítě, 
vzniká tím nový druh vztahu, z něhož se všechny 
společnosti naopak snaží sexualitu přísně vylou-
čit: to je hlavní smysl zákazu incestu, o němž jsem 
se už zmínil. 
Zatímco rodičovský pár drží pohromadě kulturně 
a společensky podporovaná a regulovaná sexuální 
láska, vztah rodičů a dětí má jinou povahu. Začíná 
nevratnou a dlouhodobou investicí rodičů, která 
se zčásti vrací až v době, kdy dospívající děti za-
čnou rodičům pomáhat v jejich práci. Nakonec 
se musí naopak děti starat o staré rodiče, kteří by 
se už nedokázali uživit sami a tudíž potřebují jejich 
pomoc. To je původní forma „mezigenerační soli-
darity“, která ovšem má, jak uvidíme, ještě další 
smysl. K párovému vztahu muže a ženy a k jejich 
vztahu k dětem tak přistupuje ještě další, „rodový“ 
vztah k prarodičům a k předkům, na který staré 
společnosti také kladly veliký důraz. Péče o praro-
diče u nich totiž často nekončila ani smrtí, nýbrž 
pokračovala jako „kult předků“ i vůči zemřelým.

Obživa, rod a dědictví

Úcta k zemřelým předkům, která patrně začala 
pohřbíváním, měla také několikerý smysl. Jednak 
zdůrazňovala závazek mladších postarat se o své 
staré rodiče, hlavně však podporovala udržová-
ní rodu. Když se totiž v dané společnosti všechny 
prostředky k obživě už nějak rozdělily a příhodná 
půda obsadila, mohla nová generace žít pouze 
z toho, co zdědila od rodičů. Naši předkové tomu 
říkali „živnost”, staří Řekové kléros čili „úděl“. Ten, 
na koho nezbyl, se musel přiživovat v hospodářství 
jiných, často staršího bratra; později mohl třeba 
vstoupit do služby, do řádu nebo se dát na vojnu. 
Zaměstnání v moderním slova smyslu začalo být 
běžné až se vznikem průmyslu v 19. století. Ale 
i vztah rodiny a majetku chápaly staré společnosti 
jako oboustranný: rodina žila z dědičného hospo-
dářství, které jí odkázali a připravili její předkové, 
musela se však o tento majetek také starat, aby ho 
mohla zase odkázat dalším. To, co bychom dnes 
chápali jako dvě oddělené věci, totiž rodinu a její 
majetek  – stavení, pole, dobytek – viděly staré spo-
lečnosti jako jediný celek „hospodářství“, kterému 
se ve starověku říkalo „dům“, řecky oikos; od toho-
to slova se odvozuje i naše „ekonomie“.6
Cílem a hlavním smyslem tohoto prastarého uspo-
řádání bylo zajistit opět reprodukci, kterou si staří 
samozřejmě představovali jako „pokračování rodu“. 
Lidé se rodí a umírají, ale „domy“ čili hospodářství 
trvají, zůstávají. Ani hospodářství nebylo tedy „ma-
jetkem“ v moderním slova smyslu, s nímž by mohl 
majitel nakládat podle svých potřeb, nýbrž právě 
dědictvím, které rodina spravuje, aby ho jednou 
odkázala svým dětem. Jak na tomto pokračování 
rodu kdysi záleželo, ukazují starověké zákony, kte-
ré mladému muži, pokud by nechtěl založit rodi-
nu, často hrozily smrtí. Nejstarší indický zákoník 
připisovaný králi Manuovi k tomu dodává, že první 
syn – dědic – je z povinnosti, a že teprve další děti 
jsou z lásky (The Laws of Manu, 1992). Manželé, 
kteří nemají vlastní děti, musejí nějaké adoptovat, 
jen aby se rod a dům udržel. Adoptivní dítě má pak 
stejné postavení jako dítě vlastní.

6  Viz zajímavý výklad o uspořádání starověké rodiny 
a domu i o jeho stopách v současné společnosti (Cou-
langes, 1998, zejména Kniha I).Kniha I).Kniha I
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Jak člověk postupně hledal a nacházel stále důmy-
slnější a složitější způsoby života, dospěl časem 
k pevné monogamní rodině a k usedlému zeměděl-
skému životu. Společnosti, kterým se to podařilo 
nejlépe, pak doslova ovládly a naplnily svět, doká-
zaly osídlit všechna klimatická pásma a nejrůznější 
přírodní prostředí, od tropů po Aljašku, od moří 
po velehory. To všechno se jim mohlo podařit jen 
díky tomu, že člověk nikdy není hotov. Že vždycky 
může a musí znovu hledat, jak by sám obstál a pře-
dal život svým dětem. A aby na toto předávání byl 
čas, jsou v lidském – a jenom lidském – životě ta 
dvě záhadná a „biologicky neproduktivní“ obdo-
bí, kdy lidé naopak potřebují péči a pomoc jiných, 
totiž dětství a stáří. Období, kdy se může dít ten 
největší lidský vynález – „kulturní reprodukce“ čili 
předávání dovedností, znalostí a zkušeností, z ně-
hož se časem vyvinul jazyk, náboženství a kultura.
Stále je ovšem třeba mít na paměti, že člověk do-
stává svůj život „do vlastních rukou“ v daleko a ne-
srovnatelně větší míře než kterýkoli z jeho chlupa-
tých příbuzných. Proto ostatně také potřebuje ruce, 
které psovi příliš nechybí. Neboť zatímco lev nebo 
šimpanz, zbavený přirozených podmínek pro svůj 
život, tiše zahyne, člověk má ještě ruce a hlavu 
k tomu, aby se nevzdal a své prostředí si nějak při-
způsobil a předělal: aby si v tropech postavil chatrč 
a v Grónsku opatřil kožich nebo si dokonce zatopil. 
Aby tam, kde neroste skoro nic, začal pracovat, to 
jest sám si svoji obživu pěstovat.

Rodina a živobytí

Jak se to asi stalo? Dnešní šlechtěné odrůdy obi-
lí vycházejí z maloasijských trav. První zemědělci, 
kteří je pochopitelně neměli, byli zřejmě lidé, kteří 
se z naprostého zoufalství začali živit sběrem trav-
ního semene. To u nešlechtěných odrůd dozrávalo 
postupně a zralé se hned vysypalo na zem, neda-
lo se tedy sbírat najednou jako o žních. A přece 
se právě tato na první pohled beznadějná činnost 
ukázala klíčem k lidské prosperitě. Jakmile se travi-
ny začaly pěstovat na polích, podařilo se výběrem 
a šlechtěním zmnohonásobit výnos zrna, dosáh-
nout toho, aby dozrávalo najednou a dalo se sklí-
zet a ukládat – a zázrak obilního zemědělství byl 
na světě. Právě zemědělské společnosti s pevnou 
monogamní rodinou dokázaly zvýšit nejen husto-
tu osídlení, ale zajistit i určité přebytky. A protože 
dobře ošetřené zrno se nezkazí, může z přebytku 
obživy vznikat bohatství a z přebytku lidí města. 
Na obranu bohatství mohou za zvlášť příznivých 
okolností vznikat oddělené společenské a právní 
instituce, města a nakonec státy, které se snaží vy-
hlídky do budoucnosti ještě rozšířit, pojistit a upev-
nit. Když sumerský hrdina Gilgameš staví hradbu 
města Uruku, staví ji k tomu, aby „přetrvala věky“.
Při tom všem však lidé žijí v neustálém riziku – a za-
se úplně jinak než zvířata. Ani opice samozřejmě 
nemá svůj život zaručen a zajištěn: když se neurodí 
banány, umře hlady. Právě nyní, v nouzi, se ukáží 
výhody lidské nehotovosti: člověk se pokusí něco 
vymyslet, vydolovat z nevlídné přírody přece jen ja-
kousi šanci – jako třeba sbírat travní semeno, což by 
každý rozumný živočich předem vzdal. Lidské riziko 
pak spočívá v něčem jiném: protože nemá vyzkou-
šený a zaručený pud, může se člověk předně vždyc-
ky splést, zmýlit.7 A nebýt toho, že si svoje draze 
vykoupené zkušenosti dokáže předávat z generace 
na generaci, dávno by už patřil mezi vyhynulé dru-
hy. Ale i při všem tom lidském důmyslu, pracovitos-
ti a přizpůsobivosti zde vždycky hrozí ještě to nej-
horší: že se na to všechno může vykašlat. Protože 
nemá silný a nekompromisní pud, člověk nikdy nic 
nemusí. Může si nakonec postavit hlavu a udělat 
něco, co ho o všechny jeho šance připraví. Ostatně, 
také pouze člověk může spáchat sebevraždu.

7 Teprve v moderním, lidsky přetvořeném světě se také 
zvířatům může stát, že je jejich osvědčené chování 
vede do záhuby. Třeba ježka, který se hřeje na silnici 
a na obranu naježí ostny, nebo zajíce, který sice utíká, 
ale jen v osvětlené části krajiny, to jest před autem.
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Protože má svůj osud „v rukou“ a protože nežije 
v naprogramovaných reakcích na bezprostřední 
podněty, nýbrž se rozhlíží, přemýšlí, váhá a jedná, 
žije člověk také v neustálých konfliktech. Slavná 
bajka o Buridanově oslu, který se nemůže rozhod-
nout mezi otýpkou sena a džberem vody, až nako-
nec pojde, dobře vystihuje situaci živočicha. Ten je 
v každé chvíli neklamně veden instinktem a okol-
nostmi, ale běda, kdyby se dva stejně silné instink-
ty postavily proti sobě: mnoho živočichů v takovém 
případě „zkolabuje“ a tvrdě usne. Instinktem ve-
dený živočich, pro něhož existuje v okolí jen malý 
počet přesně vymezených podnětů, si to může do-
volit. Potrava a příležitost k páření se málokdy se-
jdou v jednom okamžiku a i potom jedno nebo dru-
hé spolehlivě převládne. Jenže co chudák člověk, 
pro něhož je „podnětem“ doslova cokoli? Nejenom 
banán, ale třeba zrovna suchá tráva? A sameček či 
samička nejenom v období říje, ale v každou roční 
i denní dobu?
Kdyby se měl člověk řídit instinkty, musel by zby-
tek života prospat. Dlouho by to asi netrvalo. Si-
tuační konflikt proto člověka neuspává, ale naopak 
probouzí: pozor, teď půjde o život. Od narození 
do smrti a od chvíle probuzení do noci žije člověk 
mezi konflikty. Jen v noci si od nich na chvíli od-
počine a občas sní o „jiném životě“, o ráji nebo 
důchodu, kde by žádné konflikty nebyly. Mimo-
chodem, také sen o „beztřídní společnosti“ patří 
do této kategorie. Ve skutečnosti, které se možná 
zbytečně říká „tvrdá“, zachází člověk s konflikty 
ovšem jinak. Je na to ostatně odmalička trénován: 
vidí je před sebou, porovnává, zvažuje a rozhoduje 
se. Podle svého rozumu a na své riziko. Jak jinak, 
když instinkty chybí? Dospělý člověk je na to tak 
zvyklý, že si na své schopnosti zacházet s konflikty, 
vybírat si a volit dokonce zakládá a říká tomu „svo-
boda“ (Sokol, 2003, 115).

Od sexuality k sexu 

Ale jak tohle všechno souvisí s lidskou sexualitou? 
Co s ní má společného hospodaření, zacházení 
s konflikty, organizace společnosti nebo péče o dě-
ti a o staré lidi? To je právě jádrem věci. Sexualita 
a reprodukce je v samém středu veškerého života. 
Je to mohutná síla, kterou nás „příroda“ vybavila, 
a když už nás uvolnila z instinktivních vazeb, as-
poň ji lidem velice osladila. Přitažlivá síla lidské 
sexuální lásky po tisíciletí vedla a řídila lidský život 
– i když se o ní skoro nemluvilo a zůstávala skrytá 
v soukromí rodin. Jenže pak se v západní civilizaci 
přihodilo cosi v kulturním předávání této důležité 
zkušenosti a vzdělaní lidé se začali za sexualitu 
stydět.8 Tak dlouho se „sublimovala“, až se docela 
vypařila a zbyla z ní jen jakási „neslušnost“. Když 
tohle nedorozumění přesáhlo všechny meze, poku-
sil se Sigmund Freud sexualitu léčit. Mladí se začali 
bouřit a nastala „sexuální revoluce“ – osvobození 
sexu, jak se říkalo před padesáti lety. Od té doby 
se této uvolněné síly chopila reklama a sex se stal 
obchodním artiklem. Z té nejmocnější síly, jakou 
člověk zná, se stala chvilková příjemnost bez dů-
sledků a bez souvislostí. Čím víc je takto vyprázd-
něného „sexu“ v televizi a na novinových stáncích, 
tím méně je skutečné sexuality v lidském životě 
a zejména ve společnosti. Sexuální láska přestala 
být organizující silou i zdrojem energie lidských 
společností, jejich kultury a umění – a žádný jiný 
se zatím nenašel.
Jak je to tedy mezi mužem a ženou? Z hlediska roz-
množování a pokračování druhu patří nepochybně 
k sobě. Váže je k sobě pud tak silný, že si staré 
národy vyprávěly o „androgynovi“, čtyřnohém člo-
věku obojího pohlaví, kterého až závistiví bohové 
rozpůlili, aby si tolik nevyskakoval: Zeus je rozse-
kl, jako když se vejce krájí vlasem. (Platón, 1993, kl, jako když se vejce krájí vlasem. (Platón, 1993, kl, jako když se vejce krájí vlasem. (
190). V přírodních společnostech se navíc oba, žena 
i muž, vzájemně potřebovali, a to z toho důvodu, 
aby uhájili živobytí; v zemědělských společnostech 
k tomu pak začali potřebovat i větší děti – na poli 
bylo dost práce pro všechny. A navíc: co se nestihlo 
obdělat nebo sklidit, mohlo být už zítra nenávratně 
pryč. Teprve ve složitých, městsky a státně organi-
zovaných společnostech mohla vzniknout vůbec 
možnost individuální obživy – pravda, zpočátku jen 
pro pár řemeslníků nebo privilegovaných vzdělan-
ců, kněží či úředníků. Zato průmyslová společnost 
otevřela tuto možnost pro všechny, kteří nic nezdě-
dili a v tradiční společnosti by jen živořili: za plat 
pracoval již každý sám, a co dělal potom, byla jen 
jeho věc.

8 V evropské civilizaci se o to přičinily hlavně dualistické, 
manichejské a gnostické tendence v křesťanství; něco 
podobného se ale odehrálo také v buddhismu.
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Tak otevírá průmyslová společnost nový rozměr 
lidské svobody – a s ním i nový konflikt, který spo-
lečenské poměry dosud zakrývaly. Člověk už není 
odkázán na tu uzavřenou skupinu, kmen, rod nebo 
vesnici, do níž se narodil, ale může „odejít do svě-
ta“, živit se a uživit úplně sám. Rodové dědictví 
už nerozhoduje o životě a smrti, pomalu ztrácí 
význam a určuje nanejvýš společenské postavení. 
Rodina, dříve nezbytná podmínka obživy a existen-
ce, se najednou stává „soukromou záležitostí“, věcí 
individuální volby v konfliktu mezi mým osobním 
zájmem, zájmem mého partnera a zejména našich 
(případných) dětí. Zatímco ve starších společ-
nostech se všechny tyto zájmy nutně překrývaly 
– pokud by se rozešly, všichni by pomřeli – dnes 
se od sebe oddělují, osamostatňují, a často se staví 
i proti sobě. Před dvěma sty lety objevili romanti-
ci, že rodinu drží pohromadě ještě něco jiného než 
společné hospodaření, totiž láska: lidé spolu vydrží, 
pokud se mají rádi. Do toho jim ovšem rodiče ani 
společnost nemají co mluvit, a tak vznikla malá, 

„jádrová“ rodina, založená na vzájemné lásce muže 
a ženy. 

Láska jako život ve dvou

To byl jistě veliký pokrok, kterého se také rozhod-
ně nechceme vzdát. Manželství založené na lásce 
může být daleko hlubší, svobodnější a bohatší 
než to, které sjednávali rodiče podle majetkových 
strategií. Potřebuje ovšem právě lásku, a to tako-
vou, která vydrží. A protože jde o lásku sexuální, 
disponuje k tomu celou silou a hloubkou lidské 
sexuality, jak jsme ji popsali výše. Sexuální láska 
ženy a muže má mnoho vrstev a poloh, které k so-
bě patří a navzájem se posilují a umocňují.9 Proto-
že, stručně řečeno, znamená, že si jeden druhého 
„bere“ a že se druhému také odevzdá, těžko se v ní 
dá najít místo pro třetího sexuálního partnera: se-
xuální láska je plná jen tehdy, když zůstává v inti-
mitě a mezi dvěma. To ostatně většina mladých lidí 
překvapivě dobře chápe a podle posledních výzku-
mů je i v současné společnosti promiskuita daleko 
menší, než by se ze „sexuální“ literatury zdálo.
Řekli jsme, že sexuální láska je obrovská síla, nád-
herná, nebo také ničivá. Proto se jí mnoho lidí bojí: 
rádi by si sem tam něco užili, ale pustit se do ní 
naplno, to jest vzít si druhého na krk a odevzdat 
se mu se vším všudy, z toho mají strach. Právě 
z tohoto strachu vznikl „čistý sex“, torzo, náhraž-
ka a karikatura sexuální lásky. Místo druhého člo-
věka, kterého je možné milovat, se tu nabízí sexu-
ální předmět, který mohu jen použít: na obrázku 

9 Staří Řekové měli pro „lásku“ nejméně tři různá slova: 
erós, který znamená touhu po tom druhém (odtud 
pochází naše „erotika“), agapé, která znamená láskypl-
nou starost a péči, a konečně charis, která označovala 
božské uchvácení a radost.
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a ve filmu, anebo i v posteli. Aby se tyto sexuální 
služby lépe prodávaly, říkají si někdy „láska“ – právě 
aby zakryly onu smutnou skutečnost, že jsou jejím 
přesným opakem. Ale nic naplat, sexuální konzum 
nemůže být ničím větším než jen a jen konzumem, 
a to i tehdy, když se takové služby „směňují“ a oba 
si pak myslí, že si přišli na své. Jenže to je právě 
jádrem věci: dokud si každý jen přichází na své, zů-
stává sám, a o lásce tedy nemůže být řeč. Ta začíná 
až tam, kde člověk objeví druhého, a když se něco 
podobného odehraje i z druhé strany, může z toho 
být opravdová láska, to jest život ve dvou. 
Lidem, kteří se tohoto skoku do neznáma odváží, 
se tím jejich život začne naplňovat smyslem, pře-
stanou být sami a objeví docela nový svět. Ať už 
něco podobného viděli u svých rodičů nebo ne, 
lásku jako život ve dvou si musí každý objevit sám 
a žádné příručky ani instruktáže mu v tom příliš ne-
pomohou. Mohou mu poradit, na jaké chyby si má 
dávat pozor, ale to je všechno. Láska ve dvou totiž 
není žádná technika, ale především smysl a starost, 
které jsou ovšem společné, ve dvou. Když se podaří, 
bude sama od sebe chtít pokračovat, dávat život 
těm třetím, které tu ještě nejsou. Pokud přijdou, 
bezpečně naplní každý „volný čas“ a spolehlivě 
vyženou všechny zbytečné spekulace o „smyslu 
života“; přinesou ale samozřejmě také další, nové 
starosti: o zdraví, o bydlení, o obživu.

Děti nebo kariéra? 

Moderní obživa znamená výdělek, a toho se zpravi-
dla nedá dosáhnout doma, v rodině. Muž začal trávit 
většinu času mimo domov a celá tíha starosti o dě-
ti dopadla na jeho ženu: ještě před sto lety by byla 
u nás pro muže ze středních vrstev ostuda, pokud 
by šel po ulici s kočárkem. Jenže pak se podobné 
příležitosti začaly otvírat i ženám: nejdříve mladým 
a bezdětným „fabričkám“, které pracovaly pilněji 
a za menší plat než muži, a pak dalším a dalším. Mo-
derní žena, která vystuduje vysokou školu, nechce 
ztratit svoji profesní odbornost, a možná chce, stej-
ně jako muž, „něco dokázat“: publikovat, vyniknout.
Tento vývoj se příznačně odráží také ve vývoji „všeo-
becného“ volebního práva: ještě před sto lety se tím 
jakoby samozřejmě mínilo volební právo pro všech-
ny – muže. Volební právo žen, kterého se mimo-
chodem obávaly zejména levicové strany (o ženách 
se soudilo, že jsou konzervativnější), u nás uzáko-
nila až První republika, ve Švýcarsku se prosadilo 
až po roce 1945. Teprve když se rovnoprávnost žen 
v západních společnostech fakticky domohla uzná-
ní, začalo se ukazovat, jak hluboká je to proměna. 
Najednou si lidé všimli, že kupř. v angličtině a v ro-
mánských jazycích úplně chybí slovo „člověk“: to 
vždycky a samozřejmě znamenalo totéž, co „muž“. 
Ale i v ostatních, méně sexistických jazycích existu-
je gramatický rod, který celou skutečnost nemilo-
srdně dělí na „mužskou“ a „ženskou“ – bůhví pod-
le jakých pravidel. Jen někde – například v češtině 
a v němčině – se udržel také rod „střední“, respek-
tující zvláštní postavení dětí, které se teprve stávají 
muži nebo ženami.10

S důrazem na individuální život a svobodu se v mo-
derních společnostech zásadně změnilo i hledisko: 
na prvním místě už nestojí rodina a pokračování 
rodu, ale možnosti a práva jedince.11 Právě z toho-
to pohledu vznikly moderní svobody a na nich za-
ložená prosperita, bohatství a bezpečí moderních 

„rozvinutých“ společností. Jak už to tak ale ve sku-
tečném životě bývá, platí i tady „něco za něco“. Bo-
hatství, pohodlí a zajímavost individuálního života, 
možnosti úspěchu a kariéry, tak lákavé pro schopné 
jedince, zatlačují do pozadí starost o děti. Ne že by 
dnes trpěly hladem, právě naopak. Pokud něčím 
trpí, je to spíše nadbytek věcí a hmotných možnos-
tí, doprovázený ovšem nedostatkem skutečné péče 

10 Těžko pochopitelné rozdělení všeho možného do dvou 
či tří gramatických „rodů“ svědčí o tom, že naši dávní 
předkové zřejmě přisuzovali „sexualitu“ úplně všemu. 
Jazyk toto rozdělení zachovává i u nových slov, i když 
kupř. na autobusu bychom nenalezli nic „mužského“ 
a ani na tramvaji nic „ženského“. 

11 Jedním z nejvážnějších reálných konfliktů mezi mo-der-
ní západní společností a společnostmi tradičními – na-
příklad islámským nebo čínským venkovem – 
je např. tento: stojí na prvním místě dospělý 
jednotlivec, anebo rodina? 
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ze strany rodičů. Ti na ně „nemají čas“ a špatné 
svědomí se snaží utišit přepychem, hračkami a dár-
ky. Zároveň by často chtěli, aby starost o výchovu 
dětí přebíraly stále více školy a státní instituce.
Otázka, jak skloubit svědomitou péči o děti s osob-
ním úspěchem a kariérou, je tak nová, že na ni za-
tím není žádný recept a každý si nějaké řešení hle-
dá sám. Moderní malá rodina nemůže plnit funkce, 
které kdysi – lépe nebo hůře – plnila ta tradiční. 
Stejně jako se dnes žena zpravidla podílí na vydělá-
vání peněz, musí se zase muž podílet na domácnos-
ti i výchově dětí. Pokud jsou na to dva, může to být 
dětem ku prospěchu: mužská výchova je jiná nežli 
ta mateřská, a pro současnou společnost možná 
ještě důležitější. Hlavní je ovšem to, aby se děti 
doma naučily, že se lidé mohou mít rádi a že starat 
se o někoho, kdo to potřebuje, je ta nejlepší činnost 
pod sluncem. Nikdy není zbytečná, a tudíž dává ži-
votu smysl daleko spolehlivěji než jakákoli sebevíc 
prestižní profese, jakékoli úspěchy a výkony.
Profese a povolání ovšem hrají velkou roli stále 
a mnoho šťastných manželství pomáhá držet po-
hromadě i to, že si oba partneři rozumějí ve svém 
povolání. Pokud se dvěma lidem podaří, že si 
i v profesních záležitostech mohou pomáhat nebo 
si aspoň dokáží vyjít vstříc, že se navzájem – anebo 
někdy i jednostranně – respektují a oceňují, mají 
daleko větší šanci překonat spolu i období, kdy 
jejich citový život ochladne; a že taková období 
přijdou, s tím musí každý počítat. Není od věci po-
dívat se i na společný život ekonomickýma očima: 
tak jako každý podnik vyžaduje nejdřív investice, 
aby se mohl začít vyplácet, je i mezi dvěma lidmi 
na prvním místě „investice“ respektu, úcty a lásky, 
která nejdřív dává a nepočítá, kolik dostala. Tato 
investice dobrovolného sebeomezování, pomoci 
a podpory tvoří pak společný „kapitál“ páru, z ně-
hož může vyžít i v obdobích sucha. 
Problém je ovšem v tom, že moderní společnosti 
jsou stále více soutěživé a k tomu poskytují mnoho 
příležitostí – v hospodářství, ve vědě, v zábavním 
průmyslu. A pro toho, kdo chce vyniknout, jsou 
děti vždycky trochu na obtíž. Rodiny s více dětmi 
mají plné ruce práce, aby jakž takž obstály v nerov-
né soutěži o životní úroveň, a snadno se dostávají 
v očích ostatních jaksi „na okraj“. V této situaci 
se může stát, že znovu objeví své rodiče, kteří jim 
mohou vydatně pomáhat právě v péči o děti – po-
kud se ovšem také nevěnují jen sami sobě a pokud 
se nepokusí mladé rodině vládnout. To se bohužel 
stává dost často, a tak zde mnohdy musí zaskako-
vat stát. Státy musejí přejímat stále větší podíl jak 
na výchově a vzdělávání dětí, tak i na péči o staré 
lidi, kterých rychle přibývá – a k tomu snášet kriti-
ky neoliberálů, kteří volají po „minimálním státě“. 
Současně se ovšem prudce mění i povaha lidské 
obživy: ubývá stálých a trvalých pracovních příle-
žitostí, lidé se musejí stále pružněji přizpůsobovat, 
a ovšem věnovat své obživě a osobnímu úspěchu 
stále větší podíl energie. Jsou stateční lidé, kteří 
na tento závod rezignují a věnují se svým rodinám 
i za cenu jistých ztrát v profesní oblasti! 

Jiní nad takovou pošetilostí jen kroutí hlavou a vo-
lí pohodlnější existenci, tzv. „single“. Jenže právě 
v této věci je „příroda“ neúprosná: kdo trvale zane-
dbává budoucnost své kultury, národa, druhu – vy-
mře. Demografické údaje tuto skutečnost už řadu 
let naznačují: Evropané stárnou a rok od roku nás 
trochu ubývá, a nejvíc v bývalých socialistických 
zemích. Zatím se o tom hovoří jen v souvislosti 
s penzijním pojištěním: na dnešní mladé už nebu-
de mít kdo pracovat, až zestárnou. Nedobrovolné 

„mezigenerační solidaritě“ zprostředkované státem, 
která do nynějška nahrazovala funkce rodiny, do-
chází dech. Navrhované řešení? Každý sám za své 
a na penzi si budeme muset nejdříve našetřit. 
Jenže to není všechno: evropské země udržují svůj 
růst jen díky imigraci odjinud. Z ekonomického hle-
diska to není žádné neštěstí; toto řešení ovšem vy-
žaduje další neobvyklé přizpůsobování. Lidé si musí 
zvykat žít vedle jiných, kteří mají hodně odlišné 
představy o tom, jak se má hospodařit, jak zachá-
zet s majetkem druhých, jak vychovávat děti. Ná-
růst xenofobních nálad ve všech bohatých zemích 
ukazuje, jaké s tím máme problémy. Dokážeme si 
s nimi poradit? Najdeme i v bohatých městech způ-
sob, jak žít vedle sebe s lidmi jiných zvyků, jiného 
jazyka a kultury, aniž bychom si navzájem příliš lez-
li na nervy, začali se jedni druhých bát a nenávidět 
se? Anebo nám stačí obzor našich životů, životní 
úroveň v příštích pár letech a co bude potom, ne-
cháme – komu? Všechno je to přece „v našich ru-
kou“. Že by se byla „příroda“ opravdu zmýlila, když 
člověka pustila z vodítka instinktů a vsadila na náš 
rozum a svobodu?
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Sociobiologie je definována jako aplikace evoluční 
biologie na sociální chování živočichů, včetně člo-
věka (Barash, 1977). V oblasti sexuálního chování 
jako první použil sociobiologický přístup Symons 
(1979) ve svém průkopnickém díle Evoluce lid-
ské sexuality. Evoluční přístup všeobecně vychází 
z předpokladu, že existující životní formy jsou vý-
sledkem postupných změn v genetické výbavě ži-
vočichů. Tyto změny jsou výsledkem přirozeného 
výběru, tedy přežití těch genů, které jsou dobře 
adaptované ve svém prostředí. V oblasti sexuální-
ho chování se pak tento proces řídí tzv. sexuálním 
výběrem, který je založen: a) na tom, že příslušníci 
jednoho pohlaví (obvykle muži) soutěží mezi sebou 
o (reprodukční) přístup k příslušníkům opačného 
pohlaví, a b) na preferenčním výběru příslušníků 
jednoho pohlaví (obvykle žen) určitých příslušní-
ků pohlaví opačného (Trivers, 1972). Muži obvyk-
le soutěží o reprodukční přístup k ženám nebo 
o zdroje (energie, potravy atd.) pro ženy důležité, 
jsou iniciativní při sbližování (dvoření), účastní 
se rizikových aktivit kvůli tomu, aby ženy zaujali, 
aby na ně zapůsobili. Jak tvrdí Symons, sex je vní-
mán ve všech lidských kulturách jako něco, co ženy 
mají a muži chtějí.
V pozadí rozdílů v sexuálním chování mužů a žen 
je další obrovský rozdíl v jejich rodičovských inves-
ticích. Podle evoluční biologie je totiž rodičovská 
investice zdroj, který jedno pohlaví vlastní a po kte-
rém druhé pohlaví touží (přičemž to samozřejmě ne-
znamená, že jedinec si musí být vědom reprodukč-
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156–159.

ních následků svých emocí či aktivit). U živočišných 
druhů, u kterých je relativně malý rozdíl v rodičov-
ské investici (například u některých ptačích druhů), 
jsou rozdíly v sexuálním chování samců a samiček 
podstatně menší než u druhů s výraznou asymetrií 
investic obou pohlaví.
Principiálně přitom platí Symonsův poznatek, že je-
likož lidskou evoluční historii charakterizuje větší 
soutěživost mužů o přístup k ženám nežli naopak, 
není překvapující, že muži vykazují podstatně větší 
touhu po rozmanitosti sexuálních partnerů a akti-
vit než ženy (jsou například náchylnější k odosob-
něným či náhodným sexuálním aktivitám a mají 
méně diskriminačních kriterií pro sexuální partne-
ry – jsou méně „vybíraví“). Plyne z toho, že ženy 
(podobně jako samičky subhumánních živočichů) 
mají podstatně menší problémy s nalezením part-
nera, zvláště pokud nejsou příliš vybíravé. Potvrzuje 
to i klasický výzkum Clarka a Hatfielda (Hatfield & 
Sprecher, 1986), v němž najatí dobrovolníci, muži 
i ženy, oslovovali v univerzitním kampusu přísluš-
níky opačného pohlaví a po navázání kontaktu 
jim dávali tři různé otázky: zda by s nimi šli večer 
na schůzku, zda by k nim večer přišli do bytu a zda 
by s nimi večer šli do postele. Zatímco polovina 
oslovených mužů i žen odpověděla na první otáz-
ku kladně, 75 % mužských respondentů, ale žádná 
oslovená žena, akceptovalo i nabídku sexu.
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Sexuální atraktivita žen

Některé faktory se však z hlediska evolučně-biolo-
gického jeví pro mužský výběr jako určující, a to 
především ty, které zaměřují mužskou sexuální 
preferenci směrem ke znakům reprodukční kapaci-
ty objektu (tedy na jeho pohlaví, mládí, tvar těla). 
Ženy s průměrnými obličejovými charakteristikami 
jsou podle Langloise a Roggmana (1990) pro muže 
atraktivnější snad proto, že tyto signalizují nepří-
tomnost genetických anomálií.
Primární roli v tomto procesu (hodnocení potenci-
ální partnerky) má přitom u lidí (ale i u ostatních 
primátů – viz například změna zbarvení zadku 
orangutaních či šimpanzích samiček v estru) zrak. 
Se vzpřímeným postojem a s možností sexuálního 
styku tváří v tvář získaly frontální tělesné atributy 
u lidí navíc ještě větší význam než u jiných živoči-
chů. Jak upozorňuje Singer (1985), mnozí muži 
jsou přitahováni ženským pubickým ochlupením 
a ňadry, mnohé ženy velikostí mužova penisu – dle 
tohoto autora mají ženy jistě ne náhodou největší 
prsa a muži největší penis v živočišné říši v poměru 
k velikosti těla.
Tím prvním – a pravděpodobně nejdůležitějším – vi-
zuálním ukazatelem je věk partnerky. Muži (na roz-
díl od žen, ale i od samců subhumánních živočichů) 
projevují obecně preferenci mladších partnerek 
před partnerkami sice staršími, ale ověřenými a ješ-
tě plodnými. Důvodem této preference by mohla 
být sexuální strategie (vědomá či nevědomá), kte-
rá vede muže k tomu, aby se pokoušeli zajistit si 
exkluzivní sexuální přístup k ženě po celou dobu 
jejího fertilního (plodného, pozn. red.) věku. Muž 
touží být otcem všech jejích dětí, nechce investovat 
do dětí jiných mužů (proto je v některých kulturách 
tak vysoce ceněno panenství, které uvedenou ex-
kluzivitu zaručuje).
Zdá se, že právě tento mechanismus je i v poza-
dí překvapivých výsledků výzkumu Johnstona 
a Franklina (1993), podle nichž jako ideální, neja-
traktivnější ženský obličej vytvořili mužští probandi 
na základě identikitů1 tvář typickou pro jedenác-
tiletou dívku (s vyšším čelem, menší bradou a pl-
nějšími rty). Tento předpoklad potvrzuje i výzkum 
Quinseyho a jeho společníků ze stejného roku, 
v němž vysokoškoláci posuzovali atraktivitu žen 
a mužů různého věku. Zatímco studenti hodnotili 
pubescentní dívky stejně sexuálně přitažlivé jako 
své vrstevnice, studentky pubescentní chlapce vů-
bec nepovažovaly za sexuálně atraktivní (Quinsey, 
Rice, Harris & Reid, 1993).

Muži, bez ohledu na stáří, preferují ženy ve věku 
mezi necelými dvaceti a necelými třiceti lety, tedy 

„late teens“ až „late twenties“ (Kenrick & Keefe, 
1992), s vrcholem preferencí žen ve věku mezi 18 
až 22 lety. Věk je totiž nezávisle na kultuře prvním 
ukazatelem fertility. Po tomto věku ženská atrakti-
vita pozvolna klesá a tento pokles dramaticky ak-
celeruje kolem padesátky, průměrného věku meno-
pauzy. Tato zjištění potvrzují vlastní výpovědi mužů, 
ratingové posuzování atraktivity, skrytá pozorování 
chování probandů i falometrické výzkumy.
Uvedená věková preference dle Symonse (1979) re-
prezentuje kompromis mezi maximálním ženským 
reprodukčním potenciálem (relevantním pro muže 
z hlediska dlouhodobého partnerského vztahu) 
a maximální fertilitou (relevantní z hlediska jedno-
rázového sexuálního styku).
Nepedofilní heterosexuální muži dále preferují žen-
ské objekty s průměrnou hmotností a s typickým 
ženským poměrem mezi pasem a boky, který zajiš-
ťuje optimální fertilitu (Singh a Luis, 1995). Tento, 
po věku pravděpodobně hned druhý nejdůležitější 
výběrový faktor, tedy tzv. WHR (WHR (WHR waist-hip ratio), 
je kromě ukazatelem plodnosti ženy i důkazem 
toho, že není těhotná (právě během těhotenství 
se poměr pasu a boků dramaticky mění). U pre-
pubertálních dívek, u nichž se ještě boky nezaob-
lily, je tento poměr větší (přibližně 0,85), u dívek 
postpubertálních a u mladých žen se snižuje (asi 
na 0,75), a poté se znovu zvyšuje u žen starších, 
u nichž se pas zvětšuje (na 0,85 a více). Obec-
ně přitom platí, že čím je WHR vyšší, tím nižší je 
atraktivita a současně i plodnost ženy (ženy s úz-
kými boky a ženy obézní jsou méně plodné). Podle 
mnoha zjištění, jejichž přehled podává Mealeyová 
(2000), je slabost mužů pro ženy s nízkým WHR 
konstantní (právě k jeho snížení sloužily například 
i korzety užívané v 19. století), i když preference 
žen dle ukazatelů výšky, hmotnosti a velikosti ňader 
se historicky a transkulturálně liší. Marilyn Monroe, 
Twiggy i současné supermodelky měly či mají WHR 
přibližně 0,66 až 0,7, a to přesto, že jiné kulturně 
podmíněné standardy ženské krásy se mění.
Dalším ukazatelem ženské atraktivity je do jisté 
míry i velikost ňader. Většina současných mužů 
našeho kulturního okruhu preferuje poněkud nad-
průměrné velikosti poprsí, nicméně tato preference 
není historicky a ani transkulturálně stálá. Spíše 
než velikost je pro atraktivitu poprsí rozhodující 
tonus ňader, který – na rozdíl od jejich velikosti 
– souvisí s věkem ženy a s její plodností.

1 Identikity = testovací sady, z nichž je možné vybírat 
a sestavovat z jednotlivých znaků určitou lidskou 
identitu či podobu, tvář apod. (pozn. red.)
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Podobně jako obezita (zvyšující WHR) mají negativ-
ní vliv na atraktivitu (ale i na plodnost) žen zjevná 
podvýživa a choroby. Tak jako u jiných živočichů, 
i u člověka jsou viditelné vnější tělesné znaky
(například zkažené zuby, mastné a slepené vlasy, 
sinalá kůže) spolehlivým indikátorem zdravotního 
stavu a tím pádem i klíčem k posuzování atrakti-
vity. Indikátorem zdravotního stavu však může být 
také tělesný pach – i když většinou neuvědoměle 
a v menší míře než u subhumánních živočichů, 
v lidské sexualitě hraje čich stále ještě velkou roli. 
Postpubertální ženy produkují vaginální sekrecí 
(ale i v podpažních žlázách a ve žlázkách kolem 
dvorců bradavek) mnohé látky (odoranty), jejichž 
množství variuje během menstruačního cyklu a kte-
ré jsou – podobně jako u jiných primátů – schopné 
vzbudit sexuální zájem mužů.
Menstruačním cyklem se však řídí i jiné sexuální 
signalizace žen. Mnohé výzkumy prokazují, že že-
ny uprostřed cyklu, tedy v období kolem ovulace
(maximální fertility) – přičemž většinou si samy ani 
nejsou vědomy toho, kdy u nich k ovulaci dochází 
– odhalují nejvíce plochy kůže těla, nejvíce se malu-
jí, nosí nejprovokativnější oblečení, nejvíce šperků, 
nejčastěji navštěvují bary a restaurace, jsou sexu-
álně vzrušivější, mají více erotických fantazií, více 
masturbují, ale jsou i nejvíce nevěrné. U žen, které 
žijí v trvalém partnerství, nebo u těch, u nichž je 
přirozený hormonální cyklus potlačen užíváním 
hormonální antikoncepce, se tyto výkyvy v chování 
projevují podstatně méně.
Všechny zmíněné znaky zaměřující mužskou po-
hlavní preferenci směrem ke znakům reprodukční 
kapacity ženy jako sexuálního objektu (tedy na její 
pohlaví, mládí, tvar těla a absenci genetických ano-
málií) jsou přitom podle Williamse (1992) výsled-
kem vývojové adaptace. Normální sexuální prefe-
rence mužů jsou tedy určeny především těmi jejími 
charakteristikami, které jsou relevantní z hlediska 
reprodukce.

Sexuální atraktivita mužů

Sexuální atraktivita mužů se však řídí poněkud 
jinými pravidly. Při výběru stabilního partnera 
(tedy v rámci dlouhodobých sexuálních strategií) 
se muži a ženy liší především v tom, jaký význam 
přikládají faktoru věku. Zatímco pro muže je při vý-
běru dlouhodobé partnerky věk ženy nejdůležitější 
charakteristikou (preferují ženy mladší, fertilní, ale 
zatím bezdětné), u ženského výběru nehraje věk 
potenciálního partnera takovou roli. Tento rozdíl 
je způsoben především skutečností, že zatímco 
fertilní období žen je omezeno na relativně krát-
kou dobu od dosažení tělesné dospělosti do kli-
maktéria, u mužů se plodnost ani ve vyšším věku 
podstatně nesnižuje (nejméně do 60 let). U lidí 
– podobně jako u subhumánních živočichů – může 
vyšší věk znamenat navíc i vyšší postavení v sociál-
ní hierarchii a z toho odvozený výhodnější přístup 
ke zdrojům.
Nejdůležitějšími se pro výběr dlouhodobého part-
nera zdají – kromě genetických a zdravotních cha-
rakteristik – právě signály svědčící o jeho přístupu 
ke zdrojům. Podle výzkumu Busse (1989) přikláda-
ly ženy ve všech 37 autorem zkoumaných kulturách 
největší důležitost budoucímu nebo aktuálnímu fi-
nančnímu zajištění partnerů a jejich společenské-
mu postavení či moci (a to přesto, že muži skórují-mu postavení či moci (a to přesto, že muži skórují-mu postavení či moci
cí vysoko v těchto parametrech jsou častěji nevěrní 
a častěji se i rozvádějí). Vizuální signály potvrzující 
tyto kvality se přitom samozřejmě transkulturálně 
liší – od počtu velbloudů a množství a obsahu te-
tování k autům či značkovým hodinkám a oblekům 
– ale všude jsou movití muži s vyšším postavením 
„označkováni“ podobnými ornamenty signalizující-
mi jejich status. Pro muže z této ženské sexuální 
strategie plyne, že pokud může společenské posta-
vení zlepšit jeho přístup k potravě či k pohlavnímu 
styku, pak pro něho má smysl usilovat o postave-
ní samotné, stejně jako má smysl získávat peníze, 
i když se jich nenajíte (Wright, 1994).
I když vyššího postavení a majetku dosahují muži 
zpravidla až ve vyšším věku, mladí muži mohou 
rovněž signalizovat svůj tzv. RHP, tedy RHP, tedy RHP Resource 
Holding Potential (potenciál přístupu ke zdrojům).
Tento potenciál může zahrnovat různé indikátory, 
jakými jsou například rodinné zázemí, vzdělání, 
profese, inteligence a aspirace. Není vůbec překva-
pující, že ženy obvykle zmiňují právě tyto atributy 
při popisu ideálního partnera (Mealey, 2000).
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Vzhledem k tomu, že lidé patří k živočišným druhům 
s extrémně vysokou rodičovskou investicí, musí muži 
k ženám, které se snaží získat pro dlouhodobé part-
nerství, dávat najevo nejen to, že mají přístup k zdro-
jům, ale navíc i ochotu se o ně ochotu se o ně ochotu se podělit. Dokazují tím, 
že v budoucnu budou ochotni investovat – čas, city, 
peníze, energii – do partnerky a do jejích potomků. 
To prokazují například symbolicky dáváním dár-
ků – od kytice květin až po diamantové zásnubní 
prsteny (přičemž s největší pravděpodobností není 
rozhodující absolutní hodnota daru, jako spíše jeho 
relativní cena vzhledem k příjmům zájemce). Repro-
dukční zdar ženy je totiž závislý nikoliv pouze na fi-
nančních či sociálních kvalitách partnera, ale i na její 
schopnosti správně odhadnout jeho ochotu starat 
se o druhé, spolehlivost a trvalost jeho závazku k ní se o druhé, spolehlivost a trvalost jeho závazku k ní se o druhé
samotné. Jak tvrdí Wright (1994), přirozený výběr 
proto zvýhodňuje muže, kteří dovedou předstírat 
svou vytrvalou oddanost. Ze stejného důvodu je rov-
něž výhodné, když muži projevují (předstírají) i lásku 
k dětem.
Nicméně pokud žena nehledá dlouhodobé part-
nerství, tedy muže, který bude v budoucnu inves-
tovat své zdroje do ní a do jejích potomků, vzhled
muže může být důležitějším faktorem výběru než 
jeho sociální status. V této souvislosti se pak stá-
vají nejvýznamnějšími ty vzhledové charakteristiky 
muže, které souvisejí s testosteronovými ukazateli 
a s ukazateli dobré imunity. Mezi tyto indikátory 
patří především tělesná symetrie (která souvisí 
i s dobrou fertilitou a s nepřítomností genetických 
anomálií), muskulatura, WHR (waist-hip ratio, tedy 
poměr pasu a boků) kolem 0,9 (Barber, 1995). Kro-
mě těchto ukazatelů jsou od množství testosteronů 
odvislé i hustší a tmavší vousy, výška postavy, její 

„trojúhelníkový“ tvar (muži v posilovnách cvičí pře-
devším horní část těla, zatímco ženy se v posilov-
nách zbavují nadváhy nebo procvičují dolní polo-
vinu trupu). Navíc je zjevně (či alespoň částečně) 
na testosteronu dependentní (závislá, pozn. red.) 
i míra sociální dominance. Dalším korelátem fyzic-
ké atraktivity mužů je i tělesný pach – odoranty 
jsou nejen sexuálně dimorfní, ale informují i o imu-
nologickém statusu jedince. Ženy jsou přitom odo-
ranty více ovlivnitelné než muži (Mealey, 2000).
Ženy jsou u mužů citlivé i na behaviorální indiká-
tory, a to především na ty, které signalizují jejich 
zdravotní stav a „sociální vizibilitu“. Tyto indiká-
tory přitom nezahrnují pouze fyzické charakteris-
tiky, jako např. u sportovců, ale i kreativní vlast-
nosti, jako je tomu v případě hudebníků, vědců či 
politických vůdců. Soutěživost mužů v boji o repro-
dukční přístup k ženám se může projevit v různých 
formách a preference žen jsou v této oblasti na-
štěstí různé – zatímco pro některé budou sexuálně 
atraktivní skutečně pouze kulturisté, jiné preferují 
například romantické básníky.

K behaviorálním charakteristikám můžeme zařadit 
i sexuální agresivitu muže, či řekněme – v mírněj-
ších formách – jeho sexuální asertivitu či nalé-
havost. V této souvislosti je zajímavé nejenom 
zjištění, že pro mnohé ženy je sexuálně vzrušující 
představa znásilnění, ale i pozoruhodný fenomén 
uváděný Kossovou (1992), že u tzv. date rapes 
(tedy znásilněních na schůzce) je prokázáno, že že-
na setrvá v partnerském vztahu s pachatelem 
i po této události s větší pravděpodobností při 
dokonaných znásilněních, nežli při pouhých poku-
sech. Z toho plyne, že také určitý stupeň agrese či 
sexuální naléhavosti muže v sexuální oblasti může 
vést k jeho zvýšenému reprodukčnímu zdaru. Dle 
evoluční teorie Sexy Sons totiž synové sexuálně 
agresivnějších mužů zdědí geny, které jim opět za-
ručí vyšší pravděpodobnost pokračování genetické 
informace v dalších generacích, což je i v zájmu 
jejich matek (synové sexuálně agresivních otců 
budou s větší pravděpodobností rovněž sexuálně 
agresivnější). Výzkumy navíc potvrzují, že přibližně 
40 % žen v USA alespoň někdy řekne „ne“, když má 
ve skutečnosti na mysli „ano“ (Muehlenhard a Hol-
labaugh, 1988). U čínských žen bylo zjištěno pouze 
30 % takto formulovaných odpovědí, u Rusek však 
až celá polovina (Sprecher, Hatfield, Cortese & al., 
1994). Tyto ženy muže zjevně testují z hlediska je-
jich sexuální důraznosti. (Současně však z těchto 
výzkumů plyne, že mírná většina žen skutečně vždy 
myslí „ne“ tak, jak říká).
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Proces dvoření

Money (1986) v lidském (a vůbec v savčím) sexu-
álním chování rozlišuje tři fáze. První je fáze pro-
ceptivity, v níž dochází k vzájemnému vzrušení, 
přitahování, vybízení a dvoření. Akceptace je fází 
vzájemného tělesného kontaktu, a to zvláště kon-
taktu genitálního. Akceptace může být pak následo-
vána fází třetí, fází koncepce, která v sobě zahrnuje 
těhotenství, porod a rodičovství. Podle Moneyho 
celý tento proces (který je doprovázen citem, jemuž 
se v obecné řeči říká zamilování) trvá v průměru 
dva roky, přičemž za tuto dobu stačí proběhnout 
fáze proceptivní, akceptivní i konceptivní (tedy „ná-
mluvy“, koitus i oplodnění), těhotenství, porod a ta 
poporodní doba, v níž žena a dítě potřebují nejvíce 
pomoc a ochranu. Jak uvádějí Kolářský a Madlafou-
sek (1986), normální muž miluje svou ženu ještě 
i rodící a kojící.
Proces flirtování (tedy proceptivní fázi eroto-sexu-
álního sbližování) přitom popisuje Money (1995) 
takto: u lidí předchází sexuálnímu vzrušení a sou-
loži malé drama flirtu. Svobodní muži a ženy se ob-
vykle setkávají na místech vhodných k seznámení 
(bary, parky, korza). Zde je hlavním úkolem ženy 
být viděna, hlavním úkolem mužů je zpozorovat 
ji a vyvinout akci. Na tomto základě vznikne jako 
první oční kontakt. Od této chvíle je chování dvo-
jice předvídatelné a řídí se stejnými pravidly v kos-
mopolitních velkoměstech Západu i v indiánských 
vesnicích v amazonské džungli. Pokud je oční kon-
takt vzájemně udržen a eventuálně doprovázen 
úsměvem, je vlastně předehrou přiblížení. Otevření 
konverzace pak může být úplně banální, například 
otázkou: Kolik je hodin? Důležitý zde není obsah Kolik je hodin? Důležitý zde není obsah Kolik je hodin?
sdělení, ale vokální podbarvení, tón hlasu. V přípa-
dě, že dialog pokračuje, rytmus řeči postupně akce-
leruje a řeč je doprovázena prohloubením dýchání, 
zvýšením hlasitosti a naléhavosti, a to nezávisle na 
(ne)důležitosti obsahu. Pokud přitom oba účastníci 
sedí, nastavují se tak, aby byli tváří v tvář, a posu-
nují se blíže k sobě. Přitom si jazykem navlhčují rty. 
Jakoby pro větší pohodlí si odkládají či vyhrnují 
části oděvu, odhalují si kůži, hlavně kolem krku 
a na ramenou. Mění polohu paží a nohou a jejich 
gesta jsou rozmáchlejší, a tak se občas dotknou 
toho druhého. Bez toho, aby si to uvědomovali, zr-
cadlí vzájemně svá gesta a postupně se jejich těla 
synchronizují v anticipaci recipročních pohybů při 
líbání, předehře a souloži. Tyto procesy jsou přitom 
vegetativně doprovázené zvýšením tepu, zrychle-
ným dýcháním a pocením.

Podobné flirtování ve zkrácené podobě probíhá 
dle autora i mezi milenci či mezi manželi, u nich 
však vede rychleji k tělesnému kontaktu a k soulo-
ži. Vynechání této fáze přitom i zde může způsobit, 
že penovaginální intromise (tedy soulož) je pak 
dysfunkční anebo představuje spíše nepříjemný zá-
žitek pro oba partnery, hlavně pro ženu.
Kolářský a Brichcín (1999) na základě poznatků 
lidské etologie uvádějí, že muži i ženy vysílají v pro-
ceptivní fázi k prospektivnímu partnerovi signály 
zdůrazňující vlastní pohlavní příslušnost (tzv. gen-
der signals). Muž se před přitažlivou ženou snaží 
působit tělesně rozměrnější a dominantnější, chce 
jí imponovat galantností, podnikavostí, vlastnic-
kými přednostmi, vystavuje na odiv znaky svého 
sociálního statusu a naznačuje tak svůj altruistický 
potenciál. Podvědomě tím testuje partnerku, zda 
i ona mu odpoví posílením své ženskosti. Žena, 
pokud je příslušnicí sexuální většiny (a dodejme, 
pokud jí muž připadá partnersky perspektivní), 
jeho podnikavost stimuluje. Pohlavní přitažlivost 
se přitom dle Kolářského a Brichcína odráží v mi-
mice, pantomimice i v držení těla osoby navazující 
známost. Bez zmíněných znaků příslušnosti k vlast-
nímu pohlaví se sexuální atraktivita snižuje (sestry 
ani dcery své gender signals k pokrevně příbuzným 
mužům nevysílají). Mozek gynefilního muže si tak 
v této fázi sbližování automaticky ověřuje, zda je 
přítomná osoba z jiného rodinného klanu, zda je 
fertilního věku, opačného pohlaví a příznivě erotic-
ky naladěná.
Jak uvádí Kolářský (1995), při falometrickém vy-
šetření normálních mužů (tedy při přístrojovém 
vyšetřování jejich sexuální preference a reaktivi-
ty) lze pozorovat vzorce chování ženy, které jsou 
obecně přitažlivé v předkopulačních fázích: házení 
očkem (ogling), křížení nohou, hlazení vlasů (hair 
preening), cudné zakrytí klínu (coyness), snahu 
dělat se drobnější, jakoby bezmocnou, a její urči-
té mimické vzorce. Tyto vzorce chování dle autora 
zvyšují ono prokrvení penisu, které způsobují již 
samotné somatické znaky téže ženy. Jestliže žena 
vysílá signály motivace neerotické, její zjev vyvolá 
u normálního muže penilní reakci nižší intenzity, 
a pokud je v emoci přímo antierotické (jako je na-
příklad hněv), sexuálně motivační proces se může 
i úplně zastavit.
Ženy tedy rozhodně nejsou pouhými pasivními 
objekty mužské aktivity – na procesu dvoření (sbli-
žování) aktivně participují (Greer a Buss, 1994). 
Úspěšný průběh sexuální interakce je zajištěn 
úspěšnou realizací jednotlivých sbližovacích fází 
v chování obou partnerů. Tato realizace je pod-
míněna synchronizací vzájemného chování obou 
účastníků interakce a harmonizace přechodu mezi 
jednotlivými dílčími stádii je považována za základ-
ní podmínku vzájemného uspokojení (Klein, 1997).
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EROS*
A ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

Ján Odzgan

ENGLISH
Summary: This article draws the reader’s at-
tention to the various points of view on eros, 
as a term for the individual growth potential 
as well as a term for its derivate: sexual energy. 
The article attempts to point out the practical 
usage as well as the theoretical background 
of this phenomenon, from the perspective of 
different thinkers and philosophers, and also 
contemplates the possible applications of 
eros and its correlates in the field of experi-
ential learning. This article covers some of the 
existing approaches and polemizes with the 
future course of this connection.

Keywords: 
EROS, SEXUALITY, 
EXPERIENTIAL LEARNING, 
INSTINTCTS, LEARNING CYCLE

Súhrn: Článok približuje čitateľom rôzne pohľady 
na eros, ako na termín vyjadrujúci potenciál jedin-
ca k rozvoju, ako aj na jeho derivát – sexuálnu ener-
giu. Pokúša sa ukázať využitie a ideové spracovanie 
tohto fenoménu u rôznych mysliteľov, rovnako ako 
sa púšťa do úvah o využití erosu a jeho korelátov 
v oblasti zážitkovej pedagogiky, mapuje existujúce 
pohľady a polemizuje s ďalším nasmerovaním toh-
to spojenia. 
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Eros a zážitková pedagogika

Keby sme nechali ľudí asociovať na slovo eros, 
pravdepodobne by sme sa začali pohybovať niekde 
medzi antickou mytológiou a webovými stránkami 
s prísne sexuálnym až pornografickým obsahom. 
V asociáciách by sme s veľkou určitosťou objavili 
slová ako Amor, láska, erotika, šípy, sex, u akade-
mikov možno aj Platón, či Freud. Ak sa povie eros, 
pre bežného človeka nie je nutné nič ďalšieho 
dodávať, vie si toto slovo naplniť vlastným obsa-
hom a pravdepodobne nebude ďaleko od obsahov 
zdieľaných ostatnými členmi spoločnosti. 
So zážitkovou pedagogikou je to horšie, hlavne So zážitkovou pedagogikou je to horšie, hlavne 
vzhľadom na to, že ide o termín pomerne nový, za-vzhľadom na to, že ide o termín pomerne nový, za-
bývajúci sa v slovníkoch hlavne akademikov, a do-bývajúci sa v slovníkoch hlavne akademikov, a do-
volíme si tvrdiť, že u laickej verejnosti pôjde o spo-volíme si tvrdiť, že u laickej verejnosti pôjde o spo-
jenie takmer neznáme. 

Čo však vznikne kombináciou erosu a zážitkovej 
pedagogiky? Ako sa dajú prepojiť idei schované 
za týmto termínom známym niekoľko tisíc rokov, 
s novou, rodiacou sa oblasťou zážitkovej pedagogi-
ky? Internetový prehliadač Google nám jasne hovorí 
o početnej prevahe termínu eros (aj s variantami 
Éros, či Erós) voči termínu zážitková pedagogika 
(aj s variantou experiental education). Počet vyhľa-
daných odkazov je približne 2.832.730 v prospech 

„eros“ ku 10.401 odkazov na „zážitkovú pedagogi-
ku“. Preto je asi na mieste spýtať sa na výsledok 
tohto alchymistického pokusu. S určitou metafo-
rickou predstavivosťou a citom pre obrazy by sa 
nám mohla ukázať postava zážitkového pedagóga 
obdareného krídlami, lukom a šípmi, triafajúceho 
sa priamo do sŕdc svojich študentov zaoberajúcich 
sa druhou fázou Kolbovho cyklu učenia.
Ak však odhliadneme od týchto fantazijných úvah 
a ponoríme sa hlbšie do historicko-terminologické-
ho kontextu, uvidíme veľké a logické spojenie tých-
to dvoch rovnocenných fenoménov, akými zážitko-
vá pedagogika a eros nepochybne sú.

* V tomto článku je termínu „eros“ užíváno ve třech * V tomto článku je termínu „eros“ užíváno ve třech 
různých podobách a významech k nim se vztahujících: různých podobách a významech k nim se vztahujících: 
1. duchovně-tvůrčím (1. duchovně-tvůrčím (eros jako životadárný princip jako životadárný princip 
a psychická energie pudící člověka vedle erotiky také a psychická energie pudící člověka vedle erotiky také 
k poznávání vyšších idejí), 2. mytologickém (k poznávání vyšších idejí), 2. mytologickém (Erós jako 
bůh) a 3. biologicko-sexuálním (bůh) a 3. biologicko-sexuálním (erós usilující o uspo-usilující o uspo-
kojení fyzických tužeb a instinktu rozmnožovat se). kojení fyzických tužeb a instinktu rozmnožovat se). 
K osvětlení terminologie podrobněji viz s. 7.K osvětlení terminologie podrobněji viz s. 7.
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Pohľad na Erós

Erósa ako jedného z gréckych bohov máme mož-
nosť vidieť v rôznych podobách a vyobrazeniach, li-
terárnych, sochárskych, či obrazových. Hádam naj-
populárnejším, a teda najviac propagovaným, bol 
medzi čitateľmi v minulosti príbeh Erósa a Psyché 
v knihe Eduarda Petišku Staré grécke báje a po-
vesti. Erós, boh, ktorý neuposlúchne svoju matku 
Afroditu a zamiluje sa do krásnej Psyché, s ňou 
žije v tajnosti na svojom zámku, a neskôr vďaka 
ľudskej žiarlivosti a hlúposti o ňu príde. Tá v snahe 
dostať svojho muža späť, podstúpi strastiplnú ces-
tu až do Ríše Tieňov. Príbeh sa končí vyzdvihnutím 
Psyché na Olymp, kde sa napije božského nektáru 
a stáva sa nesmrteľnou.
Keďže kniha je určená hlavne deťom, príbeh je 
značne zjednodušený, vykreslený z jedného pohľa-
du a spôsobu vnímania Erósa. Dejepisci, či odbor-
níci v oblasti mytológie by určite namietali proti 
takémuto skresľovaniu, aj keď v tomto prípade ide 
o zjednodušenie za účelom prispôsobenia detské-
mu čitateľovi. Kto teda bol v mysliach ľudí Erós, 
a aké pocty mu náležia? Lepší pohľad sa naskyt-
ne po preštudovaní odbornejších prameňov (Gra-
ves, 2004; Borneman, 1990, 133). Že bol jedným 
z gréckych bohov, na tom sa zhodnú všetci, jeho 
pôvod je však nanajvýš nejasný. Nie je zrejmé, či 
by v gréckom božskom rodostrome svojich rodičov 
vôbec našiel. Niektorí (Graves, 2004, 54) hovoria, 
že žiadnych nemal a bol prvý z bohov, a tým bol 
na rovnakej úrovni s matkou Zemou, či Tartarom 
(podsvetím, tiež kovovým väzením Titanov). Iní 
za jeho matku považujú Afroditu, či Iridu, za otca 
Zeusa, Hermesa, Areusa, či Západný vietor. Nejas-
nosť okolo jeho pôvodu, tak typická pre grécke 
božstvá, teda naďalej trvá. A keďže k testovaniu 
božskej DNA sa pravdepodobne naša veda ešte 
niekoľko tisícročí nedostane, zostaneme pri tejto 
vedomosti o jeho pôvode. Tak ako sú jeho korene 
neisté a chaotické, tak je nastavený aj Erós sám. 
Pramene ho popisujú ako chlapca bez úcty k auto-
ritám, vystreľujúceho svoje rozohňujúce šípy lásky, 
kdekoľvek sa mu zapáči. Pre svoj nezodpovedný po-
stoj aj napriek svojmu vznešenému pôvodu nikdy 
nebol pozvaný a zaradený medzi vládnucu Olym-
pijskú dvanástku (Graves, 2004). Bol a je známy 
ako boh lásky a vášne a ako popisuje Borneman 
(1990), hlavne lásky homosexuálnej. Ako ďalej píše: 
Na Krétě, ve Spartě a v Thébách byl Erós uctíván 
jako bůh pederastie. (Borneman, 1990, 133). Erós 
teda na rozdiel od svojej matky Afrodity, alebo 
radšej jednej potenciálnej matky, nesprostredkuje 
šťastnú zmyselnú radosť, skôr sa jedná o eroto-
manický blud lásky. Tento má silu odviesť človeka 
od rozumného a logického spôsobu života, zaslepiť 
ho a úplne si ho omotať svojou ničivou silou. Je 
však jeho sila iba ničivá, deštruktívna a rozum mú-
tiaca? Nedá sa povedať nie a nedá sa povedať áno. 
Kam táto sila smeruje nie je teda otázkou len myto-
logickou, ale určite aj filozofickou.

„Filozofický“ eros
Idea erosa by možno bola zanikla, keby nebola bý-
vala podporovaná filozofickými úvahami a zarade-
ním tohto termínu do bežného filozofického jazyka. 
Už Platón ho popisuje ako niečo, čo vedie človeka 
k zjednoteniu ku pôvodnému bytiu. Eros chápe ako 
filozofický pud (Störig, 1999, 120), ktorý môže 
človeka priviesť k poznaniu ideí. Ukazuje sa ako 
snaha prejsť niekam vyššie, teda od zmyslového 
k duchovnému, povznesenie sa k nesmrteľnosti, 
rovnako ako túžba prebudiť eros aj v ostatných. 
Hovorí sa tu o rôznych stupňoch erosu, pričom 
potešenie napríklad z krásnej postavy chápe ako 
najnižší stupeň, ktorý sa ďalej rozvíja v hudbe, fi-
lozofii, či matematike. Ako tu vidíme, u Platóna ide 
o povznesenie, určitú pečať dokonalosti ako idei, 
ktorú vtláča Erósovi do duše. V zmysle Platónov-
ho smerovania a odhaľovania dokonalosti ho vidí 
v rôznych formách. Nezáleží na tom, či je bohom 
pederastie, homosexuálnej, či heterosexuálnej lá-
sky, nevadí, že vo vyobrazeniach sa pohybuje ako 
malý pojašenec s lukom a šípmi, v každom prípade 
v ňom drieme potenciál dokonalej povahy každého, 
rozvíjajúci sa práve vďaka vnímaniu krásy a vášne 
a ich kultiváciou. Neskôr Hegel (Liessmann & Zena-
ty, 1994) hovorí o tom, že erós je základom zespo-
lečenštění člověka a to preto, že v „lásce“ realizuje 
člověk základní jednotu „já“ a „druhého“ a indivi-
duální sebeuskutečnění je možné jen přes druhého.
(Liessmann & Zenaty, 1994, 182). Toto tvrdenie 
nahráva Platónom popisovanému antropogenické-
mu mýtu o prvých ľuďoch (v dialógu Symposion), 
ktorí pôvodne predstavovali akúsi duplexnú, zmie-
šanú bytosť, s dvojnásobným počtom všetkých or-
gánov, vďaka čomu boli mimoriadne rýchli a silní. 
Zeus – vládca bohov, vedomý si hrozby, že takto 
môžu konkurovať nesmrteľným, ich rozťal na dve 
polovice a medzi nich vložil erós – odvtedy muž 
a žena túžia po vzájomnom spojení, ktoré obnovu-
je ich pôvodnú silu. Silu príťažlivosti medzi dvoma 
pohlaviami zaznamenávajú aj pramene semitskej 
biblickej tradície. Genezis popisuje prvý kontakt 
medzi Adamom a Evou sprevádzaný Adamovým vý-
krikom obdivu: Konečne, to je kosť! (Gn 2,23). Toto 
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sú vôbec prvé slová človeka zaznamenané v Biblii 
(Mráz, nepublikované). V týchto vyjadreniach mô-
žeme skutočne vidieť v erósovi silu nevídanej kva-
lity a potenciálu. Ako hovorí Emanuel Rádl (1999, 
523): Eros je stvořitelem světa; na pohlavním 
vztahu samce a samice je založena metafysika lá-
sky. Podľa jeho tvrdení je príčinou takmer všetkého, 
vojen, cieľom mieru, klíčem všech narážek a smys-
lem všech tajemných náznaků. (Rádl, 1999, 523). 
Samozrejme sa nedá eros spájať len so sexuálnym 
pudom, či takto biologicky podmienenou tenden-
ciou jedinca. Do popredia vystupuje aj ako symbol 
hlbokých sociálne psychologických interpersonál-
nych vzťahov, je v nich imanentný, a vo forme sily, 
ktorá energetizuje, je prítomný v akomkoľvek cite. 
Niet sa prečo diviť, že eros ako taký neustále inšpi-
ruje mysliteľov, filozofov a básnikov, a to, že všetci 
títo sa snažia zachytiť tú silu, čo v nás drieme, od-
hadnúť jej moc a často aspoň naznačiť jej reguláciu 
a využitie. Azda nás teda nikoho neprekvapí, že zro-
dom psychológie niekedy v 19. storočí ako samo-
statnej vedy, skúmanie a nové zakomponovanie sily 
Erósovej začalo naberať nový smer a pohľad.

„Psychologický“ erós 
Azda ako prvý v psychológii, ktorý uviedol a zakot-
vil termín „eros“ (či „erós“) bol známy rodák z Mo-
ravy – Sigmund Freud. Vo svojom pohľade na osob-
nosť uviedol štrukturálny model, ktorý zahŕňa tri 
základné zložky osobnosti. Id (Id (Id Ono), základná 
zložka osobnosti, primárna energia, s ktorou človek 
prichádza na svet. Ego (Ja (Ja ( ), zložka, ktorá sa začína 
vyvíjať spoločne so sociálnym rozvojom osobnosti, 
a Superego (Nadja), ktoré vzniká skladaním morál-
nych obmedzení autorít v okolí vyvíjajúceho sa je-
dinca. Je takzvaným svedomím jedinca, ktoré vzni-
ká vymedzovaním správneho a nesprávneho hlavne 
zo strany rodičov, ale aj iných autorít ako školy, či 
širšej spoločnosti. Ego je sprostredkovateľom ener-
gie Id vo svete, a ako také sa riadi princípom rea-
lity, zabezpečuje prežitie a adjustáciu v sociálnom 
prostredí jedinca. Id, naproti tomu, charakterizuje 
správanie sa človeka podobné dieťaťu tesne po na-
rodení, riadi sa teda princípom slasti, vyhľadáva 
uspokojenie. Ako uvádza Nye (2004, 20), Id je sídlo 
ľudských pudov. Tu Freud rozdeľuje pudy na dva 
základné (Mikšík, 1999). Pud smrti, tzv. thanatos,
vedie k masochizmu, alebo ničeniu, a usiluje sa 
o návrat do anorganického stavu. Môže sa preja-
vovať buď priamo, formou sebevraždy, či otvorenej 
agresie, alebo nepriamo formou venovania sa vy-
soko rizikovým činnostiam s veľkou pravdepodob-
nosťou ublíženia si, ako automobiloví pretekári, či 
horolezci. Môže sa tiež jednať aj o skrytú formu 
dovnútra obrátenej agresie. Druhým, tzv. pudom ži-
vota, je erós. Aspekty pudov života môžu byť zame-
rané na telesné potreby ako sú hlad a smäd, alebo 
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na potrebu umožňujúcu prežitie jednotlivca a dru-
hu, čiže na sexuálny pud. Hnacou silou ľudskej akti-
vity je podľa Freuda psychická energia pudov, ktorú 
nazýva libido. V literatúre sa libido používa ako sy-
nonymum pre sexuálnu energiu (Mikšík, 1999). Je 
to spôsobené tým, že samotný Freud sa venoval vo 
svojom diele hlavne sexuálnej stránke pudov života. 
Libidózna energia, ktorej zásoby nie sú obmedzené, 
poháňa celú osobnosť, je teda zdrojom pre Ego aj 
Superego. Keďže tieto dve zložky sú napojené na Id, 
vyplýva z toho, že osobnosť ako taká sa rozvíja prá-
ve vďaka existencii Id a jeho pudov, špeciálne život-
ných pudov a teda pudu sexuálneho. Okrem pudu 
agresívneho je najdôležitejším pudom na zvládnu-
tie práve pud sexuálny. Pudová energia, ako jedna 
z najsilnejších, potrebuje v realite života svoj ven-
til. Ego a Superego zabraňujú nekontrolovanému 
výbuchu tejto energie vo forme agresie, či neak-
ceptovateľného sexuálneho správania. Napĺňanie 
tohto pudu je prejavom prirodzenej individuálnej 
pudovej expanzie a tá ako taká ak nemá svoje pri-
rodzené, priame ventily, nájde si svoj spôsob uplat-
nenia. Freud tu hovorí o tzv. presunutí. Presunutie presunutí. Presunutie presunutí
je proces usmernenia do inej, náhradnej aktivity 
(namiesto sexuálnych a deštruktívnych aktov).
(Nye, 2004, 23). Ak ide o presunutie v smere spo-
ločensky prijateľných úkonov a správaní, hovoríme 
o tzv. sublimácii. Tu potom môžeme vidieť využitie 
sily tejto energie na stavanie mostov, písanie kníh, 
skladanie hudby, písanie poézie, či riešenia mate-
matických rovníc. Určitý druh tejto sublimácie má 
aj aspekty spoločenské. V tejto súvislosti nazýva 
erosom aj potrebu združovať sa s ľuďmi vo svojom 
okolí, tiež ju nazval potrebou altruistickou. Určite 
nám v tomto kontexte neunikne podobnosť s Plató-
novým rozdelením erosu a jeho kultiváciou až k do-
konalosti. Sám Freud sa vo svojich dielach na Pla-
tónovský eros odvoláva (Laplanche & Pontalis, 
1996). Vo Freudovom diele však neustále akcentuje 
myšlienka na nedostatočnosť sublimácie. Keďže je 
iba náhradnou aktivitou prejavov pudových túžob, 
vždy v jedincovi určité napätie pretrváva, a preto 
nejde nikdy o úplné uspokojenie erósu. 
Nemenej dôležitým psychológom, ktorý sa dotýkal 
témy erósu, bol Carl Gustav Jung. Vo svojich prá-
cach narážal na tento pojem okrajovo, zahŕňal ho 
však do širšej problematiky spojenia ženy a muža. 
Spolu s Diotémou nazýva Erósa veľkým démonom 
(Jung, 1995), ktorého človek nikdy úplne nezvlád-
ne, alebo ak, tak ku vlastnej škode. Ako ďalej ho-
vorí: Erós není celá příroda v nás, je to však při-
nejmenším jeden z jejích hlavních aspektů. (Jung, 
1995, 88). O sexualite ako časti erósu sa vyjadruje 
ako o tvorivej sile, nielen ako o obyčajnej pudovosti. 
Je to sila, ktorú treba v živote brať vážne. 

O zanedbaní vyjadrenia sexuálnej energie píšu au-
tori ako Borossa, Emanuel & Segal (2002, 167), keď 
popisujú príbeh z histórie, keď mal doktor Chrobák 
pred sebou jedného dňa pacientku, ktorá počas pät-
násťročného manželstva bola stále pannou a on jej 
poradil jediný recept, ktorý však nemohol napísať: 
Penis normalis, dosim, repetitur – čo by vo voľnom 
preklade mohlo znamenať: Jediné, co potřebuje, je 
pořádná soulož (Borossa, Emanuel & Segal, 2002, pořádná soulož (Borossa, Emanuel & Segal, 2002, pořádná soulož
167). Aj na tomto malom príklade môžeme vidieť 
potrebnosť nezanedbania tokov a ventilov pudovej 
energie života. 
Erich Fromm, žiak Freuda, ktorý pôvodne vychá-
dzal z psychoanalýzy, sa tiež dotýkal erósu, aj keď 
v inej, pozmenenej forme. Hovoril o umení milovať, 
kedy najbližšie k vyjadreniu erósu, tak ako ho tu 
spomíname, je otázka erotickej lásky.
Nazýva ju skôr láskou exkluzívnou, ktorá je na roz-
diel od univerzálnej zameraná smerom k jednému 
človeku a v ňom, a len v ňom, sa napĺňa. Nesmie-
me si ju však mýliť s pocitom zamilovanosti, ten je 
len určitým emocionálnym výbuchom, sexuálnym 
vybudením, či prerazením hrádze poznania, kedy 
sa nadchneme zážitkom náhlej intimity. Ako náhle 
však toto krátkodobé poznanie dosiahne dna, na-
stáva sklamanie, pretože naša milovaná osoba, tak 
zaujímavá v minulosti, sa zrazu stáva rovnako zná-
mou ako my sami. Alebo radšej, ako hovorí Fromm 
(1967, 44), stejně málo známou. Preto ak by sme 
mali charakterizovať jeho pojatie erotickej lásky 
a pritom abstrahovať od sexuálneho pobláznenia, 
musíme vnímať jej nadčasový a nadosobný rozmer, 
ktorý prekračuje milovanie jednej osoby a napriek 
tomu, že je výhradne zamerané na ňu, skrýva sa 
v tomto cite presah ku všetkým ľudským bytostiam. 
Alebo ako vraví Fromm (1967, 46): Erotická lás-
ka, má-li být láskou, má jeden předpoklad: abych 
miloval z podstaty svého bytí – a abych prožíval 
druhého člověka v podstatě jeho bytí.
Psychológ E. C. Tolman (Mikšík, 1999) sa nezaoberal 
erósom tak, ako ho tu spomíname; bol to neobehavio-
rista, a ako taký teda zameraný hlavne na viditeľné 
prejavy človeka, na jeho správanie. Klasickú beha-
vioristickú formulu Stimulu a Reakcie však rozšíril 
o vplyv Organizmu. V jeho pojatí teda išlo o Stimul – 
Organizmus – Reakcia, pričom Stimulom môžeme 
rozumieť akýkoľvek podnet a reakciou akúkoľvek 
odozvu človeka na úrovni správania, či vedome kon-
trolovaného, alebo nie. Organizmus v tomto pohľade 
je premenná, ktorá medzi Stimul a Reakciu vstupuje 
ako fenomén daný každému jedincovi, pričom sa jed-
ná hlavne o pudy. Môže sa jednať o pudy hladu, ale 
tiež sexuálne, či iné, sociálne naučené pudy. Všetky 
tieto však umožňujú organizmu aktivizovať sa a vy-
volať jeho určité zacielené správanie. 
Ako aj v tejto stati vidíme, či už berieme erós ako 
pud života, sexuálny pud, erotickú lásku, alebo 
ho vnímame trochu redukcionisticky ako odozvu 
organizmu na biologické potreby, dalo by sa pove-
dať, že spoločným znakom u všetkých je schopnosť 
tejto energie aktivizovať človeka k určitému výkonu, 
činosti, niekedy azda aj osobnému rastu.
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„Biologicko-evolučný“ erós
Kto už by s biológov, a špeciálne evolučných bio-
lógov, hovoril o erósovi? Asi by sme ťažko hľadali 
autora, biológa, ktorý by sa zaoberal takto filozo-
ficky postavenou témou. Nie je však problém nájsť 
erósov korelát, ktorý sa skrýva v slove sexualita. Tu 
už nájdeme zopár biologicky (etologicky) oriento-
vaných bádateľov (K. Lorenz, D. Moris, E. O. Wil-
son), ktorý sa tejto téme viac, či menej venovali. 
Z evolučno-biologického hľadiska je človek živočíš-
ny druh a ako taký sa snaží o prežitie. Toto sa deje, 
ako inak, pohlavným rozmnožovaním, pričom kaž-
dý jedinec sa snaží o čo najširšie a najkvalitnejšie 
rozšírenie svojich genetických informácií. Muži aj 
ženy však z tohto pojatia majú rozdielnu stratégiu 
(Uzel, 2000). Pohlavne zrelý muž by mohol, ak by 
mal k tomu príležitosť, denne oplodniť niekoľko 
žien, čo by mu za jeho život prinieslo až niekoľko 
tisíc potomkov. Preto je jeho stratégia stratégiou 
lovca, dobyvateľa. Čím viac samičiek sa mu za jeho 
život podarí oplodniť, tým lepšie zabezpečí prežitie 
svojich génov. U žien je to opačné. Ich investícia 
do prenesenia svojej DNA je podstatne vyššia. Ak 
by sme si ako príklad uviedli minimalistický model, 
keď žena musí 9 mesiacov vynosiť dieťa, porodiť ho 
a najmenej rok až dva ho kojiť, prišli by sme k číslu 
presahujúcemu maximálne dve desiatky potomkov, 
ktorí môžu jej gény posunúť v evolučnom procese 
ďalej. Preto aj jej výber partnera ako nositeľa polo-
vičnej časti genetických informácií jej budúceho po-
tomka býva zložitejší a dlhší. Ako raz poznamenal 
Prof. Weiss na prednáške sexuálnej psychológie: 
Konečné rozhodnutie je vždy na žene. Na základe 
týchto stratégií sa niekedy zvyknú odvodzovať také 
typy sexuálneho správania ako je mužská nevera, 
ženské vyberanie si partnera, či mužská dobyvač-
nosť a predvádzanie sa. Určité podobnosti, na zá-
klade ktorých toto môžeme tvrdiť, sa dajú vysledo-
vať aj vo voľnej prírode. Stačí niekedy pozorovať 
tokajúcich holubov v uliciach veľkomiest. 
Samozrejme, že proti týmto názorom sa dá veľa 
namietať ako proti vrcholne redukcionistickým, 
nezohľadňujúcim také vymoženosti ľudského gé-
nia ako je morálka, hodnoty, kultúra a podobne. 
K týmto názorom by sme určite nemali strach sa 
pripojiť a pozdvihnúť ľudské činy nad rovinu sexu-
ality, v každom prípade sa nevieme ubrániť pocitu, 
že niektoré – čisto zvieracie a teda aj sexuálne – 
vzorce správania sa u ľudí v každodennom živote 
objavujú a determinujú veľkú časť ich nevedomých 
akcií. A teda, že zviera v nás je nositeľom veľkej sily, 
ktorá ak nie je kultivovaná a nasmerovaná správ-
nym spôsobom, môže prerásť napríklad do takej 
formy vnútrodruhovej konkurencie, akou je vojna.

Pohľad na zážitkovú pedagogiku

Prvé číslo časopisu Gymnasion vymedzuje pojem 
zážitkovej pedagogiky, a preto pre plné pochopenie 
a ukotvenie tu jeho časť odcitujeme: Pod označe-
ním „zážitková pedagogika“ tedy nadále budeme 
rozumět postižení a analýzu takových výchov-
ných procesů, které pracují s navozováním, rozbo-
rem a reflexí prožitkových událostí za účelem zís-
kání zkušeností přenositelných do dalšího života.
(Jirásek, 2004, 15). 
Na toto vymedzenie nadväzuje jedno zo základných 
rozčlenení procesu učenia sa skúsenosťou, tak ako 
ho ukazuje Kolb (Armstrong, 1999, 520–521). 
Základom procesu tu je konkrétna skúsenosť, čikonkrétna skúsenosť, čikonkrétna skúsenosť
zážitok, pričom môže ísť o zážitok náhodný, alebo 
plánovaný. Druhým krokom je reflexívne pozoro-
vanie, ktoré sa zameriava na veľmi aktívne premie-
tanie, premýšľanie o danom zážitku, či skúsenosti, 
a tiež jeho význame. Tretia fáza je charakteristická 
abstraktným vytváraním teórií a nových pojatí, abstraktným vytváraním teórií a nových pojatí, abstraktným vytváraním teórií a nových pojatí
ktoré vznikajú hlavne na základe generalizovania 
prežitej skúsenosti. Ťažiskovým bodom tu je mož-
ná aplikácia novo nadobudnutých generalizácií, či 
teórií pri styku s podobnou situáciou v budúcnosti. 
Ukončenie cyklu poznačuje štvrtá fáza zacielená 
na testovanie a aktívne experimentovanie pojatí 
a myšlienok vzniknutých vo fáze tretej. Táto časť 
umožňuje učiacemu sa nájsť východisko pre novú, 
konkrétnu skúsenosť a začatie nového Kolbovho 
cyklu učenia. Toto pojatie nám veľmi pekne uka-
zuje, či popisuje transformáciu skúsenosti, zážitku 
do abstraktnejšej roviny, ktorá je ďalej používaná 
na skvalitnenie a efektívnejšie fungovanie v nových 
situáciách. Ďalšiemu rozpracovaniu, špecifikáciou 
a doplnením princípu Kolbovho cyklu do špirálo-
vitého cyklu učenia a tiež prispôsobeniu na pome-
ry vzdelávania v Čechách sa venuje napr. Plamí-
nek (2000).
Ako vidíme, Kolbovo pojatie cyklu učenia inšpiru-
je viacerých autorov ako východisko k ďalšiemu 
rozmýšľaniu a tvoreniu. Na jeho myšlienky voľne 
nadväzujú aj Honey a Honey a Honey Mumford (Armstrong, 1999, 
522), keď vo svojej typológii učenia rozoznávajú 
štyri typy učiacich sa osôb. 
1. Aktivisti – sú charakteristický plným zapojením 1. Aktivisti – sú charakteristický plným zapojením 1. Aktivisti

sa do nových skúseností a zážitkov, pričom sa 
v nových úlohách cítia veľmi dobre.

2. Premietavci – charakterizuje ich zhromažďo-2. Premietavci – charakterizuje ich zhromažďo-2. Premietavci
vanie údajov nadobudnutých pozorovaním 
skúseností a zážitkov, ktoré ďalej skúmajú, čím 
dochádzajú k záverom.

3. Teoretici – charakterizuje ich určitý sklon k per-3. Teoretici – charakterizuje ich určitý sklon k per-3. Teoretici
fekcionizmu. Svoje pozorovania upravujú do for-
my logických teórií, ktoré neskôr aplikujú.

4. Pragmatici – charakterizuje ich dychtivosť 4. Pragmatici – charakterizuje ich dychtivosť 4. Pragmatici
vyskúšať a overiť fungovanie nových myšlienok, 
pojatí a prístupov.
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Máme tu možnosť vidieť krátku charakteristiku 
každého štýlu učenia, v praxi sa však nevyskytujú 
v tejto čistej forme, ide skôr o zmes štýlov s pre-
vládajúcim zameraním. Spojenie Kolbovho cyklu 
učenia a Honeyho a Mumfordovho pojatia typov 
učenia môžete vidieť na obrázku 1.

Spojenie

Predchádzajúci text a myšlienky v ňom obsiahnuté 
k nám hovoria o vnímaní erosa z pohľadov myto-
lógie, filozofie, psychológie, či evolučne zameranej 
teórie. Často je v týchto ideách cítiť naznačenia 
nevídanej sily, ktorá sa v človeku rodí a vyvíja, tiež 
ale upozornenia na možnosť deštrukcie, pomätenia 
tejto energie, a to hlavne v spojení s jej sexuálnou, 
živočíšnou podstatou. Myšlienky smerujúce k zá-
žitkovej pedagogike hovoria o cykloch, popisujú 
priebeh učenia, rovnako ako typy učiacich sa a fe-
nomény objavujúce sa v učení. Zážitková pedago-
gika stojí na skúsenosti, či prežitku – jeho ďalšou 
analýzou, rozoberaním, aplikáciou, či testovaním 
v nových situáciách. Akú to má však spojitosť 
s energiou, ktorú ukazuje a naznačuje eros? Ak 
zoberieme za rozvojový cieľ zážitkovej pedagogiky 
všestranný rozvoj k harmonii směřující osobnosti,
tak, ako o ňom hovorí prvé číslo časopisu Gym-
nasion (Jirásek, 2004, 15), budeme blízko k Plató-
novmu smerovaniu k určitej dokonalosti ideí. Toto 
spojenie ďalej vidíme v dvoch základných rovinách. 
V prvej ide o využitie potenciálu energie erosa, teda 
určitého pudu života, samovznikajúcej energie, 
ktorá dodáva ostatným zložkám osobnosti ener-
giu, je nimi transformovaná a kultivovaná. Druhou 
rovinou je využitie derivátu erósa, čím je sexuálna 
energia, teda samotné sexuálne nastavenie jedin-
ca. Čo z tohto zážitková pedagogika využíva a ako? 
Skôr než si na to ale skúsime odpovedať, pozrime 
sa, ako sú tieto roviny využité v bežnom pedago-
gickom procese.
Za „bežný pedagogický proces“ budeme považovať 
stav, ktorý poznáme z našich základných a stred-
ných škôl. Aj keď sa situácia pomaly mení, často sa 
dnes stretneme aj s alternatívnymi formami vzdelá-
vania, klasický pohľad na triedu nás uvedie medzi 
sediacich študentov v troch, či štyroch radoch lavíc, 
počúvajúcich výklad učiteľa. Nakoľko využíva peda-
góg v tomto pohľade možnosti aktivizovania po-
tenciálu energie študentov? Ako sme už spomenuli 
Gagneho (Armstrong, 1999), dôležité sú v procese 
učenia dva faktory, a to Hnacia sila a Podnet. Exis-
tencia Hnacej sily ako základnej energii potrebnej 
k učeniu a rozvoju je podľa nášho názoru zabezpe-
čovaná, teda aspoň jej potenciál, automaticky. Jej 
nabudenie však závisí od vybudenia, ktoré závisí 
od správne voleného Podnetu a nasmerovania, kto-
ré zase závisí od subjektívneho vnímania zmyslu ré zase závisí od subjektívneho vnímania zmyslu 
učenia sa príslušným jedincom. Ten akoby potre-učenia sa príslušným jedincom. Ten akoby potre-
boval vidieť, cítiť a realizovať potrebu sublimácie boval vidieť, cítiť a realizovať potrebu sublimácie 
svojej libidóznej energie práve do učenia. Na tento svojej libidóznej energie práve do učenia. Na tento 
proces samozrejme treba vhodné autority, ktoré by proces samozrejme treba vhodné autority, ktoré by 

Obrázok 1: Prepojenie Kolbovho cyklu učenia a Ho-
ney-Mumfordovho pojatia typov učenia.

Ďalšou podnetnou teóriou vzťahujúcou sa na uče-
nie sa skúsenosťou smeruje Gagne (Armstrong, 
1999, 520) do štyroch faktorov, ku ktorým proces 
učenia vzťahuje:
Hnacia sila – potreba existencie základnej hnacej 
sily k učeniu.
Podnet – ľudia musia byť stimulovaní samotným Podnet – ľudia musia byť stimulovaní samotným Podnet
procesom učenia.
Reakcia – učiaci proces má za cieľ vznik vhodných 
reakcií (znalostí, zručností, postojov), ktoré by vied-
li k efektívnemu výkonu.
Posilovanie reakcie – existuje tu nutnosť posilova-
nia (spätnou väzbou a skúsenosťou) do doby, kým 
si jedinec tieto reakcie neosvojí a nestanú sa auto-
matickými.
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udávali smer a zmysel procesu učenia, ako aj po-
skytovali správne energetizujúce stimuly. V tomto 
zmysle naša dnešná „klasická forma výučby“ v mno-
hých ohľadoch nenapĺňa svoj vzdelávací potenciál 
doplna. Druhá otázka stojí, ako sa využíva samotné 
sexuálne nastavenie človeka, žiaka. Napriek tomu, 
že situácia sa v tejto rovine značne posunula, je 
v spoločnosti otázka sexu, či milovania stále urči-
tým tabu. Napriek tomu, že nás z mnohých strán 
bombardujú rôzne erotické, či pornografické obsa-
hy, v bežnej spoločnosti nie je zvykom deliť sa otvo-
rene o sexuálnych praktikách, nových spôsoboch 
prejavovania si lásky, či vylepšeniach. V školách 
sa sexuálnych tém dotýkame z pohľadu učebného 
štýlu Teoretika. Nechceme na tomto mieste rozvíriť 
diskusiu na tému správnosti, či nesprávnosti tohto 
prístupu, uspokojíme sa s konštatovaním, že pri-
bližne takto to v našej spoločnosti funguje. 

Rôzne spojenia a úvahy

Aj keď v našom vzdelávacom systéme pravdepo-
dobne nenájdeme priame metodické prepojenie, 
či odporúčanie na využitie erosu, či jeho derivátu 
sexuality, v spoločnosti existujú cesty, ktoré toto 
využitie naznačujú, či ukazujú.
Jedným z analytikov, ktorý sa približuje k myšlienke 
využitia erosa v procese individuálneho rozvoja, bol 
už spomínaný C. G. Jung. Im popisovaná druhá fáza 
individuácie (poznanie a prijatie samého seba) sa individuácie (poznanie a prijatie samého seba) sa individuácie
vyznačuje stretnutím s archetypmi Muža (Animusvyznačuje stretnutím s archetypmi Muža (Animusvyznačuje stretnutím s archetypmi Muža ( ) 
a Ženy (Animaa Ženy (Animaa Ženy ( ) v nás, a poznaním, čo je mužským 
a ženským prazákladom (Puškárová, 1997). V tomto 
zmysle on sám píše: Každý muž v sobě nosí odedáv-
na obraz ženy, nikoli obraz této určité ženy, nýbrž 
nějaké určité ženy. Tento obraz je v podstatě ne-
vědomou, z pradávných dob pocházející a živému 
systému vštípenou zděděnou látkou, je to jakýsi 
„typus“ („archetypus“) všech zkušeností řady před-
ků s ženskou bytostí, koncentrát všech dojmů z že-
ny, zděděný psychický adaptační systém. (…) Totéž 
platí také o ženě: i ona má svůj vrozený obraz muže.
(Jung, 1995, 94–95). Individuácia je tu teda proces, 
podporovaný poznaním svojho mužského aj ženské-
ho, vedúci smerom k harmónii a poznaniu. Ide tu aj 
o spojenie dvoch síl – erosu a erosu a erosu logosu, teda ženského 
a mužského, skombinovaniu a zušľachteniu tejto ne-
smiernej sily. Jung (1995) sa tiež vyjadruje o erotike 
ako o vysoko problematickej záležitosti, ktorá má 
jednak formu vysoko duchovnú a jednak zvieraciu. 
Tento duch a pud treba dať do súzvuku, lebo ako 
vraví: Převaha zvířete znetvoří kulturního člověka 
a převaha kultury produkuje nemocná zvířata.
(Jung, 1995, 88).
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Známe je dielo Ericha Fromma – Umění milovat. Už 
sme spomínali jeho pojatie erotickej lásky, skúsme 
však prejsť od teoretického pojednania k didaktic-
kému. Tu prichádza Fromm (1967, 82–100) s po-
nukou pravidiel a úvah, ktoré nám pomôžu v praxi 
lásky uspieť, rozvíjať sa a časom získať v tomto 
umení majstrovstvo. 
Na prvé miesto stavia disciplínu: Nikdy neudělám 
nic dobře, nedělám-li to ukázněně; všechno, co 
dělám jen „když jsem v náladě“, může být hezký 
a zábavný koníček, nestanu se však nikdy mis-
trem takového umění. (Fromm, 1967, 82). 
Druhým predpokladom je sústredenosť. Ako však sústredenosť. Ako však sústredenosť
vraví, je ťažké ju v dnešnej, podnetov plnej dobe 
dosiahnuť a málo ľudí disponuje dobrým zvládnu-
tím tejto schopnosti. Ako tretí činiteľ tu zaznieva 
trpezlivosť. Nie je možné očakávať výsledky tu a te-trpezlivosť. Nie je možné očakávať výsledky tu a te-trpezlivosť
raz. Keďže je dnešná moderná doba z veľkej časti 
zameraná na rýchlosť a efektivitu, instantné znalos-
ti a výsledky, je zručnosť trpezlivosti v spoločnosti 
rovnako vzácna ako disciplína, či schopnosť sústre-
denia. Osvojenie si akéhokoľvek umenia, umenie 
lásky nevynímajúc, predpokladá tzv. najvyššiu 
naliehavosť. Inak povedané, ak nie je umenie, kto-naliehavosť. Inak povedané, ak nie je umenie, kto-naliehavosť
rému sa chceme venovať, tou najdôležitejšou vecou 
v živote jedinca, nikdy v ňom nedosiahneme doko-
nalosti. V nejlepším případe zůstane dobrým dile-
tantem – nikdy se však nestane mistrem. (Fromm, 
1967, 84).

Jedným z moderných autorov, ktorý pracujú so 
sexuálnou energiou v zmysle duchovného rozvo-
ja, je aj Dan Millman (1998, 235–251). Hovorí tu 
o sile, ktorá nás môže predviesť pred samotného 
Boha, teda sile, ktorú ak prijmeme, pomôže nám 
stať sa harmonickejšou osobnosťou. Ako podnety 
na rozmýšľanie dáva schopnosť prijať svoje sexu-
álne túžby a predstavy, podeliť sa o ne, nevnímať 
ich ako adekvátne zdroje pocitov viny, ale naopak 
ako možnosť naplnenia zdravého milostno-sexuál-
neho partnerského života. Na konci state o sexua-
lite doporučuje partnerom určitý druh tantrického 
cvičenia.
Tantra – sanskrtský pojem, je odvodená od slove-
sa tantroti (tkať). Obsahom a cieľom tantrizmu je tantroti (tkať). Obsahom a cieľom tantrizmu je tantroti
cesta vyslobodenia z nedokonalosti, ktorá sa usku-
točňuje cez tzv. jogínske praktiky, ktorých súčas-
ťou sú aj sexuálne praktiky. Tantrou se dozvíme 
pravdu, kterou jsme my. Tuto pravdu se dozvíme 
tím, že se podrobíme určitým rituálům, které nám 
umožní poznat sebe samé. Lze toho dosáhnout 
pouze krajním úsilím na úrovni fyzické, intelektu-
ální, emocionální a sexuální. (Jizera, 1990, 7).

te
or

et
ní

k

 Z kurzu PŠL Prázdniny 1992. | foto © Michal Stránský.



35

Tým sa dostávame do úplne iného spoločensko-
-kultúrneho prostredia, ktoré však v dnešnej globa-
lizovanej spoločnosti podáva jeden z adekvátnych 
pohľadov na možnosti rozvíjania toho, čo by sme 
tu v Európe nazvali erósom, či sexuálnou energi-
ou. Dokonca vo svojich výchovných metódach ide 
za tabu našej spoločnosti a nestimuluje len Teore-
tikov, ale do svojho pôsobenia zahŕňa aj Aktivistov, 
Premietavcov, či Pragmatikov a obsiahne vlastne 
celý Kolbov cyklus učenia, aj keď určite nie všet-
ky fázy rovnomerne, pričom prevládajúcim štýlom 
je Aktivista. Vo svojich doporučeniach pre páry sa 
však nevenuje len aktivitám, ale aj ich rozoberaniu, 
či vylepšovaniu. V známom rituáli Sedem nocí tan-
try vidíme napríklad náznak určitého spätného oh-
liadnutia sa za skúsenosťou: Muž a žena se posadí 
ke stolu a volně se baví o tom, co dělali. (Jizera, 
1990, 79). Tantra ako pomôcka k rozvoju cez sexu-
álnu energiu sa zaoberá nielen rôznymi milostnými 
polohami, či technikami, dbá však aj na duchovnú 
stránku vecí, preto vysvetľuje aj energetické princí-
py čakier, dýchania a meditácie, tak príznačné pre 
indický spôsob života. 
S pribúdajúcou globalizáciou a prenosom produk-
tov a myšlienok z kontinentu na kontinent súvisí 
aj preberanie určitých praktík, súvisiacich práve so 
sexuálnym rozvojom z východnej časti sveta. Preto 
sa dnes v Európe často stretávame s pojednaniami 
o sexe, či prekladmi textov týkajúcich sa tantrickej 
sexuality, často však ide o popularizujúce príručky 
venujúce sa hlavne technickej stránke veci, bez už 
spomínaného duchovného aspektu. Ak však opo-
menieme jasnú duchovnú rovinu, ktorá je v dneš-
nej spleti rôznych myšlienkových pohľadov takmer 
impotentná, chýbajúcim článkom je určite malá 
ponuka pre Aktivisticky zameraných študentov. Tak 
ako je to zvykom, Európa preberá a drží sa svojho 
akademicky teoretického, často nudného a od re-
ality odtrhnutého, alebo popularizujúceho, často 
zjednodušujúceho a slaboduchého, štýlu.
A čo zážitková pedagogika? Ako reaguje jej pojatie 
postavené na zážitku, nie však k nemu zacielené, 
na výzvu erosa? 
Na úrovni aktivácie pudov života, teda podnetov, 
ktoré stimulujú hnaciu silu učenia, je podstatne 
ďalej ako „klasický štýl“ umiestnený do lavíc tried. 
Rovnako je tomu na úrovni sublimácie tejto sily 
do iných aktivít rozvíjajúcich umelecké, či praktic-
ké zručnosti. Ak spomenieme zážitkové vzdelávacie 
kurzy (organizované napr. Prázdninovou školou 
Lipnice, Hnutím GO!, Štúdiom Zážitku a inými), sú 
plné podnetov na vybudenie a kultiváciu tejto ener-
gie. Ak teda berieme eros ako energetizujúcu silu 
prítomnú v každom cite, dá sa povedať, že zážitko-
vá forma túto silu prebúdza, transformuje, a eros 
sa takto demonštruje aj v prebudených citoch 
účastníkov zážitkových foriem vzdelávania. Poďme 
však ďalej. Pokúsme sa zámerne zredukovať erós 
na pudový a sexuálny formát a spýtajme sa otázku: 
Ako pracuje zážitková pedagogika so samotnou 

sexualitou? Na úplne základnej úrovni by mohlo ísť sexualitou? Na úplne základnej úrovni by mohlo ísť sexualitou?
o stimuláciu ženskej a mužskej sociálno-pohlavnej 
roly, ktorá sa určitými aktivitami podporuje. Veď 
v niektorých aktivitách ide aj o to zaujať rolu alfa 
samice, či samca, alebo vzbudiť záujem druhého 
pohlavia. Na úrovni správania sa často na kurzoch 
stretávame aj s vyššou mierou povedzme fyzické-
ho, či psychického odhalenia, ktoré tiež hrajú svoju 
rolu vo využití obsahov so sexuálnym konotátom. 
Avšak stále tu vidíme rezervy vyplývajúce pravde-
podobne z tabu, ktoré sexualita ako taká do našej 
spoločnosti prináša. Spomienka na kurz Prázdni-
novej školy Lipnice – Intertouch 2003 nás v tom-Intertouch 2003 nás v tom-Intertouch 2003
to pojatí utvrdzuje. Večerný program tohto kurzu, 
zameraný na zdieľanie sexuálnych zážitkov a po-
hľadov účastníkov, tematicky zasadený do dňa ve-
novaného vzťahom žien a mužov, vyvolal pomerne 
polemické reakcie v samotnom realizačnom tíme 
a bolo ohrozené jeho uvedenie. Program sa nako-
niec s takmer väčšinovou účasťou odohral a stretol 
sa s úspechom. 
Prítomnosť sexuality na zážitkovo vzdelávacích ak-
ciách sa často sublimuje do morálne prípustnejších 
a „vznešenejších“ aktivít ako maľovanie, či určitého 
druhu závodu. Tu však musíme súhlasiť s Freudo-
vými myšlienkami o nedostatočnosti sublimácie 
ako takej, ktorá neposkytuje úplné vyventilovanie 
sexuálnemu pudu, a hľadá si teda prirodzenú ces-
tu aj niekde inde. Veľmi pekným príkladom môžu 
byť opäť zážitkové vzdelávacie kurzy. Dochádza 
v nich k častému nabitiu a nedostatočnému od-
ventilovaniu sexuálnej energie, ktorá potom pre-
bleskuje v iných aktivitách, tzv. „aférkach“. Pojed-
nanie o nich je pravdepodobne tiež spoločenským 
tabu, vzhľadom na to, že v oficiálnych záverečných 
správach z kurzov sa nespomína, ktorý inštruktor, 
či inštruktorka v rámci neoficiálneho programu 
úspešne sexuálne, a do akej miery, spoznal účast-
níka, či účastníčku kurzu. Možno raz doba dovolí 
spísať „tajné záverečné správy“ a dozvieme sa neví-
dané skutočnosti týkajúce sa tajného, paralelného, 
sexuálno-zážitkového programu na kurzoch. Dôka-
zom prítomnosti sexuálnej energie na zážitkových 
vzdelávacích kurzoch by mohla byť aj štatistika 
novovzniknutých partnerstiev na kurzoch, či tesne 
po nich. Zatiaľ však tiež neexistuje. Ako teda ďalej?
Určitým smerovaním, ktoré by sa v budúcnosti 
mohlo kryštalizovať, je prepojenie tantrických tech-
ník s metódou zážitkového učenia. Vieme, že už 
aj v dnešnej dobe v Čechách existujú kurzy ponú-
kajúce tantru, neobjavujú sa však na univerzitách, 
či školách. Možno nebude príliš odvážne tvrdiť, 
že v budúcnosti by sa mohli v rámci voliteľných se-
minárov na univerzitách objaviť aj také, ktoré budú 
zahŕňať prax a teóriu milovania. 
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Záver

Ak priznáme erosu silu a potenciál vysokého cha-
rakteru, ktorý má za následok naše sexuálne sprá-
vanie, ale aj jeho transformáciu do vyšších hladín 
poznania, musíme jedným dychom tiež uznať, 
že zážitková pedagogika dnes využíva len mizi-
vé percento z tohto potenciálu. Pohybuje sa skôr 
na úrovni nespracovaných zážitkových podtónov, 
alebo riadených diskusií na tému sexualita. Preto 
vidíme v budúcnosti výzvu k prekonaniu tabu tej-
to témy a nabádame k väčšej odvahe pri využití 
tohto obrovského potenciálu. Veď ako hovorí Dan 
Millman (1998, 233): Smyslem žití není rozmazlo-
vat či zatracovat pudy, ale udržovat je, přijímat 
a moudře usměrňovat.
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MOŽNOSTI
TU JSOU
Jak postihnout to těšení na tábor, 
na kurz, na jakoukoliv akci, kde byl ON? 
Všechen ten program okolo se stával pouhým 
prostředníkem, abych si mohla sednout vedle něj 
nebo se s ním v rámci nějaké hry dokonce držet 
za ruce. A ty věčné spekulace, jak to jenom nená-
padně zařídit, abych se s ním dostala jako náho-
dou do dvojice? Pro některé bylo mnohem větším 
rájem a v podstatě i hlavní částí programu vše, 
co se odehrávalo během poledního klidu nebo 
po večerce. Jiní se museli spolehnout na malé 
ostrůvky příležitostí, které se naskytly během 
her či společných aktivit. A jak tohle všechno 
postihnout, popsat, záměrně začlenit do progra-
mu nebo snad dokonce nacpat do metodologie? 
Absolutní nesmysl! A jakým způsobem lze zvenčí 
ovlivnit individuální prožívání krásy, dobra a nale-
zení konečného smyslu? Obávám se, že tentokrát 
budeme svými příspěvky kroužit kolem něčeho 
nepojmenovatelného a z didaktického pohledu 
dosti neuchopitelného, ale vynasnažíme se…

Petra Drahanská
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– ARTAMA Praha a katedrou výchovné 
dramatiky DAMU, členka Sdružení pro tvořivou drama-
tiku a Rady pro mladé studentské a netradiční divadlo. 
vr.domecek@seznam.cvr.domecek@seznam.czzvr.domecek@seznam.czvr.domecek@seznam.cvr.domecek@seznam.czvr.domecek@seznam.c

Iva Kateřina Petrovicová (1979), student-
ka DiFa Jamu Brno – obor dramatická 
výchova. etsie.eki@centrum.czzetsie.eki@centrum.czetsie.eki@centrum.c

Vanda Drozdová (1977), studentka 
atelieru dramatické výchovy JAMU Brno, 
podílí se na projektech jako herečka, 
zpěvačka a režisérka. 
vanda.drozdova@seznam.cvanda.drozdova@seznam.czzvanda.drozdova@seznam.czvanda.drozdova@seznam.cvanda.drozdova@seznam.czvanda.drozdova@seznam.c
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ENGLISH SUMMARY Possibilities are here
There is no doubt that one of the most compli-
cated periods in the human life is puberty. A man, 
something between a child and a man, perceives 
the world around him more sensitively and inten-
sively with eyes opened wide. Opinions change, 
ideas storm. What does a maturing person think 
about? What does he/she read Under the desk? 
We do not know, but in this sub-column, David 
Másilka will introduce the first part of the se-
ries From the life of a secondary school student, 
through which he will thematically touch on the 
much discussed topic of today – Sex education 
at schools.
There are things which are necessary to do with 
a tie and then there are many other things 
which would not be very comfortable with a 
tie – e.g. fights, wrestles, fistfights. In the article 
by Vladimír Svatoš Athena versus Eros, these 
two elements meet, only orally, on courses of 
zážitková pedagogika (experiential pedagogy).
Has it sometimes come to your mind how the 
first impression is important and how essential is 
the verbal expression of the communicating per-
son? Good speakers in the antique world were 
valuated by gold. It is not only important what 

a man says but also how he says it. This issue is 
discussed in the article by Marie Stracenská At 
the beginning there was a word… (and calmly 
take the first advice). The sub-column, In differ-
ent characters will keep to its title and it will not 
get away from the main topic of the whole issue. 
Through the article based on the position of a 
woman in society, in relation to a man, Vanda 
Konečná and Iva Kateřina Petrovicová will invite 
you to Caffeterie Ricardo to a little ‘different 
coffee’. If that would not be your ‘cup of tea’, 
Veronika Rodriguezová will introduce you to her 
project of teaching history through drama edu-
cation – Drama in history.
One song sings: …who is cold, he has a sweater, 
who is warm, he’s got a lady in it, who is sad, 
he is alone in it… Jiří Kirchner might prove in his 
consideration of nature and the texts of Miroslav 
Nevrlý, that a man can be alone in a crowd in 
the same way as when he is surrounded by wild 
nature.

Poznámky, nápady, komentáře | Notes, ideas, comments
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Dana ŠtěrbováVÝUKA SEXUALITY 
NA NAŠICH ŠKOLÁCHCH ŠKOLÁCHCH ŠKOL
A JAK NA TO?
K pojmu sexualita se váže mnoho pocitů, které 
se v nás objevují v různých souvislostech, aniž by-
chom je vědomě vyvolávali. Sexualita je souhrnem 
našich postojů, představ a vztahů k jiným lidem; za-
hrnuje naše představy o muži a ženě, o sobě, naše 
sexuální chování, nazírání na svoje sebevědomí.

Sexualita:
· Spoluvytváří proměnlivý a dynamický rozměr 

člověka, je součástí kvality jeho bytí.
· Je vytvářena interakcí mezi jednotlivcem 

a společenskými strukturami.
· Existuje během životního cyklu, harmonizuje 

utváření identity a posilování mezilidských 
vazeb.

· Je počátkem nejhlubšího spojení mezi lidmi.
· Je jednou z nejintimnějších forem prožívání 

jedince, potřebou emočního naplnění v koexis-
tenci s druhým člověkem.

· Je základem pro blahobyt jednotlivců, dvojic, 
rodin a společnosti. 

· Základem zdravé sexuality je sebeláska a se-
beakceptace.

· Je vnímána z hlediska multidimenzionálního, 
a to z pohledu biologického, psychosociálního 
a dále z projevů chování, morálky a kultury.

Postoje a vnímání sexuality se formují již od rané-
ho dětství a v úzké souvislosti s rodinným životem, 
tedy zejména v rámci sociálního učení uskutečňo-
vaného prostřednictvím nejbližších členů, popř. vý-
chovných pracovníků, učitelů.
Sexuální slast včetně autoerotiky je zdrojem těles-
ného, psychického, intelektuálního a duchovního 
štěstí a je spojována s bezkonfliktním prožíváním 
sexuality – beze strachu, čímž umožňuje sociální 
rozvoj osobnosti.

Považuji za důležité, aby učitelé na základních 
i středních školách znali Deklaraci sexuálních práv,
která byla schválena ve Španělsku v roce 1997, 
a také aby své žáky a studenty k naplňování těchto 
práv vhodným způsobem sami vedli. V preambuli 
se praví, že každá společnost má vytvářet takové 
podmínky, v rámci nichž bude možné uspokojovat 
potřeby plného rozvoje jednotlivce a respektovat 
jeho sexuální práva:

1. Právo na svobodu, které vylučuje všechny 
formy sexuálního donucování nebo nátlaku, 
vykořisťování a zneužívání v kteroukoliv dobu 
a v kterýchkoliv životních situacích. Boj proti 
násilí je sociální prioritou.

2. Právo na autonomii, integritu a bezpečnost 
těla – ovládání vlastního těla a radost z něj 
bez mučení, zohavování a jakéhokoli násilí.

3. Právo na sexuální rovnost – osvobození 3. Právo na sexuální rovnost – osvobození 3. Právo na sexuální rovnost
od všech druhů diskriminace, respektování 
sexuální rozmanitosti bez ohledu na pohlaví, 
příslušnost, věk, rasu, sociální status, 
náboženství a sexuální orientaci.

4. Právo na sexuální zdraví včetně dostupnosti 4. Právo na sexuální zdraví včetně dostupnosti 4. Právo na sexuální zdraví
všech možných zdrojů pro podporu výzkumu 
a nezbytných znalostí HIV – AIDS – STD. Tyto 
okruhy vyžadují více zdrojů pro výzkum, diag-
nostiku i léčbu.

5. Právo na široké, objektivní a faktické informace 
o lidské sexualitě, které by usnadňovaly ro-
zhodování ve vztahu k sexuálnímu životu.

6. Právo na dostatečnou sexuální výchovu
již od narození i během životního cyklu. To-
hoto procesu by se měly účastnit všechny 
společenské instituce. 

7. Právo svobodně se stýkat, tzn. možnost oženit 
se a provdat nebo nikoliv, rozvádět se a vytvářet 
jiné typy sexuálního soužití (společenství).

8. Právo na svobodnou a odpovědnou volbu
co se týče reprodukce. Právo určit si počet 
dětí a dobu jejich narození, zajištění přístupu dětí a dobu jejich narození, zajištění přístupu 
k prostředkům regulace plodnosti (plánování k prostředkům regulace plodnosti (plánování 
rodičovství). Všechny děti by měly být chtěné rodičovství). Všechny děti by měly být chtěné 
a milované.a milované.

9. Právo na soukromí9. Právo na soukromí, což implikuje možnost činit 
autonomní rozhodnutí o sexuálním životě v kon-autonomní rozhodnutí o sexuálním životě v kon-
textu etiky jednotlivce a společnosti. Racionální textu etiky jednotlivce a společnosti. Racionální 
a uspokojivé zkušenosti ze sexuality jsou dalším a uspokojivé zkušenosti ze sexuality jsou dalším 
požadavkem pro lidský rozvoj. požadavkem pro lidský rozvoj. 

Respektování těchto sexuálních práv je nezbytné Respektování těchto sexuálních práv je nezbytné 
podporovat všemi prostředky.podporovat všemi prostředky.
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Jednou z možností, kterou lze nabídnout našemu 
systému vzdělávání, je využít osvědčených forem 
uplatňovaných v zahraničí. Sorosova nadace vy-
dala v roce 1992 kurikula zaměřená na zdravotní 
vzdělávání v rámci Projektu regionálního zdravot-
ního vzdělávání. Jedním z kurikul je i okruh věnu-
jící se úvodu do lidské sexuality. Jeho smyslem je 
zařadit témata sexuální výchovy i do jiných před-
mětů; preferovanou formou jsou diskuse, rozvíjení 
rozhodovacích schopností a poučení, seznámení 
s návody jak říci „ne“ při konfrontaci s negativním 
tlakem kamarádů. Učební metody jsou založeny 
na proaktivním způsobu učení, tedy technice, která 
studenta podněcuje k tomu, aby sám převzal odpo-
vědnost za své učení. Učitel je přitom zodpovědný 
za vytváření atmosféry optimálního učení. Pedagog 
využívá metody přednášky, čtení (individuálního či 
skupinového), audiovizuálních metod, demonstra-
cí, diskusí ve skupinách i praktických cvičení. 
Sexuální výchova by měla být výchovou účinnou. 
Neměla by tedy o sexualitě pouze poučovat, ale 
umět povzbudit žáka či studenta k myšlení, cítění 
a vytváření vhodných postojů k ní. Neměli bychom 
přitom ovšem zapomínat na fakt, že každý z našich 
studentů má svoji postojovou složku v různé podo-
bě již danou z rodinného prostředí. 

Optimální by bylo, kdyby rodiče ve vhodném věku 
seznámili své dítě s rozdíly mezi chlapci a dívkami, 
mezi „veřejnými“ a osobními místy, s jednotlivými 
částmi těla; a také s tím, jak se rodí děti (doporu-
čovaný věk je mezi 3. až 9. rokem). Dále by se děti 
měly dovědět něco o menstruaci, nočních polucích, 
dalších změnách probíhajících v jejich (dospíva-
jícím) těle, o způsobech, jak rozpoznat a říci „ne“ 
nevhodnému sexuálnímu dotýkání jiných osob, 
o tom, jak se „dělají“ děti, o sexuálních pocitech 
a masturbaci (doporučovaný věk je mezi 9. až 15. 
rokem). Třetí skupinu témat tvoří následující: jak 
se rozvíjejí vztahy, jak si vědět rady se sexuálními 
pocity, co je to homosexualita, jaký je rozdíl mezi 
láskou a sexem, jaké jsou trestní dopady a další 
následky nevhodného sexuálního chování k jiným 
lidem, jak se ochránit před otěhotněním – metody 
plánovaného rodičovství, pohlavně přenosné nemo-
ci a zodpovědnost za uzavření sňatku; rodičovství 
(doporučovaný věk od 16 let a výše). K tématům 
by se rodiče měli průběžně vracet a přirozeně re-
agovat na dotazy, příp. na chování svých dětí. Vždy 
je nutné respektovat mentální úroveň dítěte a jeho 
schopnost porozumění. 
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Sexuální výchova v rodině má tři základní součásti: 
vztah, vzor a poučení. Rovina vztahu představuje 
základní citové naladění dítěte, jeho schopnost při-
jímat druhé, mít k nim důvěru, dávat něco ze se-
be, prostě „mít rád“. Na rovině vzoru přijímá dítě 
modely chování příslušníků své rodiny jako těch, 
kteří jsou zdrojem jeho citové jistoty. Přejímá jejich 
definici identity „ženskosti“ a „mužskosti“, to, co 
schvalují, kritizují, o čem dovolují mluvit, co zaka-
zují. V rovině poučení jde pak o vědomosti, znalos-
ti, techniky a praktiky. Děti a dospívající se v rodině 
dovídají informace o sexualitě a jejích formách. Je 
důležité, aby si děti odnášely z domova do dalšího 
života sdělení, že sexualita a vše, co s ní souvisí, je 
přirozenou, i když intimní součástí lidského života. 
Je záležitostí, o níž by se mělo hovořit bez falešných 
zábran, ne však za všech okolností a s každým.
Škola je důležitým zdrojem informací, ať už formál-
ních či neformálních, a měla by rodičovskou vý-
chovu doplnit o fakta, jejichž znalost přispěje k se-
xuálnímu zdraví žáků a studentů. Škola má tudíž 
v oblasti sexuální výchovy nezastupitelný význam 
a výrazně se podílí na naplnění třetí roviny – roviny 
poučení. 

Od školy se očekává, že žák:
• Získá přesné informace o svém těle, takové, aby 

mu rozuměl a mohl se uvědoměle rozhodovat, 
zvláště pokud jde o oblast sexuálního zdraví.

• Porozumí tomu, jak sexualita souvisí s jeho 
celkovým zdravotním stavem.

• Pochopí, že sexualita je zdravou součástí života 
každého člověka.

• Naučí se odlišovat sexuální mýty od reality.
• Bude mít možnost diskutovat na téma sexuality 

se svými vrstevníky v řízené diskusi.

Výše zmiňované kurikulum sexuální výchovy vy-
chází z faktu, že sexualita je integrovanou sou-
částí života každého člověka. Pro pohlavní život 
jedince je nejdůležitější to, jak sám sebe definuje 
jako člověka, a nikoliv to, co dělá. Mít pohlavní 
styk není způsob, jak sám sobě cokoli dokazovat. 
Všichni lidé mají sexuální pocity. Rozhodnutí, jak 
na základě těchto pocitů jednat, záleží na člověku 
samotném. Je zapotřebí porozumět, jak osobní 
hodnoty a postoje ovlivňují rozhodování a chování. 
Důležité je i mít přesné informace z důvěryhodných 
zdrojů. Je třeba klást otázky, pokud jsou fakta ne-
srozumitelná a pokud se jedná o problém hodnot. 
Je důležité hovořit o sexualitě také doma. A mít 
na vědomí, že každá osoba je zodpovědná za své 
chování a za jeho potenciální následky. Existuje 
mnoho způsobů, jak vyjádřit lásku, intimitu, city. 
Pohlavní styk může být vyjádřením těchto pocitů, 
ale také nemusí. Sexuální zdraví je důležité pro cel-
kové zdraví člověka. A změny během puberty jsou 
přirozené. Je třeba zdůraznit nutnost respektovat 
hodnoty a sexuální orientaci druhých lidí. K tomu 
všemu je potřebná především otevřená komunikace 
s žáky ve třídě.

K polemice a diskusi:

Jak se zachováte, objevíte-li ve třídě mezi žáky 
ve věku 10–11 let dopis, který obsahuje výrazy 
jako: vylízal mu ji, byla to lesba s velkýma ko-
zama, mrdal mě?mrdal mě?mrdal mě
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Pokud bychom se chtěli pokusit určit vlastnosti 
osobnosti učitele či vychovatele, mohli bychom 
využít přehledu Winifred Kemptonové. Ten stanoví, 
že ti, kteří se věnují problematice sexuální výchovy 
a osvěty, by měli:
• Znát základní látku.
• Znát své studenty a umět na ně citlivě reagovat 

(autorka zmiňuje pojem „responsivita“ a schop-
nost vcítit se).

• Být vyrovnáni s vlastní sexualitou, neměli by 
tedy zápasit se svými vlastními nevyřešenými 
konflikty a úzkostmi.

• Být vyrovnaní v souvislosti s užíváním sexuál-
ního jazyka, a to jak jeho technických termínů, 
tak slangu.

• Postavit se za názor, že
- cílem sexuální osvěty není eliminovat sexualitu,- 

sexuální zájem a chování nepředstavuje zlo, 
hřích nebo nemoc,

- sexuální pocity by neměly být spojeny s pocity 
viny nebo sebepodceňováním.

• Být tolerantní a chápat sexuální chování ostat-
ních bez ohledu na to, zda a v jaké míře se liší 
od jeho vlastního.

• Mít představivost, být vynalézavý a flexibilní, 
neboť dané téma je emočně hodně nabité 
a nepředvídatelné.

• Mít smysl pro humor. Sexualita není chmurná 
záležitost, i když se s ní tak občas zachází.

• Být upřímní v řeči a jednání.
• Být emočně stabilní (tento požadavek je možno 

do určité míry kompenzovat profesionalitou).

Věřím, že můj článek přispěje k zamyšlení nad způ-
soby sexuální výchovy na našich školách a obohatí 
vás – nejen jako učitele, ale i jako rodiče.

Kde najdeme víc?
Na tuto otázku odpověděla Dr. Štěrbová nejdří-
ve úsměvem, a posléze mi doporučila webovou 
stránku Společnosti pro plánování rodiny a se-
xuální výchovu.
Neváhal jsem a vyzkoušel jsem ji. Po zadání 
adresy do internetového vyhledávače se mi 
ukázala srozumitelná a přehledná stránka. Celý 
obsah stránky byl seřazen podle základních te-
matických okruhů na svislé liště v pravé části 
obrazovky. 
Na uvedené stránce najdete podrobné vysvětle-
ní základních termínů i hlavních teoretických té-
mat jako antikoncepce, pohlavní choroby, homo-
sexualita, právo, potraty ad. Osobně jsem ocenil, 
že u každého z uvedených termínů či témat jsou 
uvedeny rozvíjející hypertextové odkazy na další 
internetové stránky s danou tematikou nebo též 
kontaktní telefonní linky.
Pokud vás při procházení stránek napadne něja-
ký dotaz, komentář či poznámka, stačí kliknout 
na odkaz Poradna, kde se dočkáte odpovědi 
od všem dobře známého odborníka, sexuologa 
MUDr. Radima Uzla. 
Patříte-li mezi ty, kterým informace na stránkách 
nestačí a chcete se dovědět víc, jsou právě vám 
určeny další tři ikony: Akce, Projekty a Litera-
tura. Po označení prvních dvou se zobrazují 
buď jednorázové události jako kongresy, konfe-
rence či semináře, nebo dlouhodobé projekty 
zabývající se tematikou sexuality a plánovaného 
rodičovství. Pod odkazem Literatura naleznete 
články, výtahy, sborníky i rešerše literatury, a to 
jak v českém, tak i v anglickém jazyce. 
Pokud vás článek Dr. Štěrbové zaujal, tak mys-
lím, že vás nezklame ani jí doporučená doména 
www.planovanirodiny.cwww.planovanirodiny.czzwww.planovanirodiny.czwww.planovanirodiny.cwww.planovanirodiny.czwww.planovanirodiny.c , na níž najdete zají-
mavé informace, podněty, ale možná i novou 
inspiraci do vašich hodin a seminářů.

David Másilka
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David MásilkaSeriál
ZE ŽIVOTA GYMNAZISTŮ
Pozornost je cestou k poznání a porozumění. Do-
mnívám se, že to platí kdekoli, v rodině i ve škole.
Pozornost je nám vlastní od prvních okamžiků na-
šeho života. Nejcitlivější jsou, co se pozornosti týče, 
malé děti, které bez jakéhokoli očekávání sledují 
dění ve světě kolem sebe. Mám za to, že tato ryzí 
pozornost je jediným možným zdrojem nezkresle-
ného poznání. Jak člověk stárne, jeho pozornost 
je rušena jeho vlastní pamětí, v níž jsou v tu chvíli 
fixovány pro něj již dobře známé informace. 
Jak tedy poznávat? Odpovědí je sledovat svět dět-
skou nezkreslenou optikou, neboť ta je jednou 
z cest k poznání a porozumění. Nejdříve pozorovat 
a naslouchat, a teprve posléze popisovat, dělat zá-
věry, abstrahovat a hodnotit. Neodpustitelnou chy-
bou je podléhání vlastním pocitům, dojmům, před-
stavám a předsudkům. I tímto způsobem se dají 
popsat výchozí předpoklady kvalitativního výzku-
mu. Je to typ zkoumání, který využívá pozornost 
jako jeden z nejdůležitějších nástrojů porozumění 
a pochopení různých sociálních fenoménů. 

Připomínají vám něco následující věty? Ta děcka 
jsou dnes hrozná! To za nás bychom si to nedo-
volili! Každým rokem je to horší a horší! Nic na ně 
nezabírá, nic je nebaví a nezajímá! Tyto naše vý-
roky často vyplývají z nedostatečného porozumění 
způsobu prožívání reality mladší generací. 
Tempo doby se zrychluje a mladí lidé jsou jiní než 
ti před několika lety. To, že jim nerozumíme, není 
však jejich chyba. Naše nerozumění považuji za zr-
cadlo, které doba skrze ně, naše děti nebo studenty, 
nastavuje nám samotným, rodičům či učitelům. Jis-
totou dnešního světa je přítomnost neustálé změny 
– nikdo se jí nevyhne, neobejde ji, ani se před ní 
neschová. 
Po podobných úvahách jsme se v malém týmu pus-
tili do kvalitativního výzkumu skutečností, které 
tvoří a ovlivňují život tříd na gymnáziu. A to z po-
hledu studentů. V tomto a následujících číslech 
Gymnasionu bychom vám rádi přiblížili alespoň 
některá naše zjištění ze života gymnazistů. Třeba 
právě vám některé z nich pomohou k nalezení cesty 
k vašim studentům nebo i k vašim dětem, a k po-
chopení jejich reality. Vyzývám vás též k diskusi, 
k polemice či k dalším podnětům, které naše „aka-
demické“ výstupy ještě více přiblíží praxi, pro niž 
jsou primárně určeny. 
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díl 1.
INDIVIDUALITA 
versus KOLEKTIV KOLEKTIV KOLEK
Jaký vlastně je student gymnázia a co jej ovlivňuje? 
Je to člověk zahlcený informacemi, který je nedoká-
že třídit a zpracovávat? Člověk bez pevné struktury 
vlastních hodnot a zkušeností? Člověk bez chuti 
a času na tázání se po smyslu lidského konání? Člo-
věk, který v mnohosti a diferencovanosti světa ztrá-
cí vlastní identitu? Nebo je to jinak a gymnazisté 
jsou výrazné individuality, které se dokáží se všemi 
nástrahami a problémy doby vyrovnat? Jednoznač-
nou odpověď nenalezneme, neboť rozdíly mezi jed-
notlivci jsou příliš veliké. Na následujících řádcích 
se pokusíme přiblížit vnímání individuality tak, jak 
ji nahlížejí studenti gymnázia, a interpretovat její 
vývojovou tendenci v třídním kolektivu. Interpreta-
ce vychází z údajů získaných ze skupinových rozho-
vorů a z individuálních kreseb studentů. 
Studenti vnímají, že každý člověk je individuali-
ta, má svoje názory, svůj charakter, své vlastnosti, 
chyby a klady. Každý vyznává své vlastní spektrum 
priorit, zájmů a hodnot. Individualitu studenti chá-
pou jako zdroj osobního obohacování a inspirace.
To dokládají následující výroky (původní vyjádření 
nejsou opravována, pozn. aut.) či komentáře k ob-
rázkům:
· každej má jiný spektrum priorit
· každej z nás je úplně jinej, máme jinej charak-

ter
· každej je odlišnej, tak tím vlastně mě dává, 

že mě to obohacuje
· každej jsme osobnost, spolužák se nemusí 

rovnat nejlepší kamarád
Obr. 1: Skutečnost, že každý je ve třídě především 
sám za sebe, považuje dotyčný za normální – není 
to tedy vnímáno jako něco negativního. Každý jsme 
individualitou se svými klady i zápory.

David Másilka

Jana Harvanová

Petr Zappe

Gymnaziální třída je jedno z mnoha míst, kde se me-
zi lidmi – studenty – tvoří vzájemné vztahy. Podle 
míry začlenění jedince do sociálního vztahu rozli-
šujeme mezi vztahy primárními a sekundárními. 
Primární vztahy jsou pro jedince natolik důležité, 
že jsou cílem snažení samy o sobě. Utvářejí vazbu 
a soudržnost lidí založenou na názorové a morální 
podobnosti a blízkosti lidí, která je spojena s pozi-
tivními emocemi. Tyto vztahy je nutné v dnešním 
rychle se měnícím světě posílit, neboť významně 
přispívají k harmonizaci osobnosti. Sekundární 
vztahy jsou spíše prostředky k dosažení jiných cílů 
a hodnot. Vazba je tvořena s vědomím užitečnosti 
vztahu pro dosažení individuálního či společného 
cíle. Z výpovědí studentů je patrné, že ve třídě jako 
celku se tvoří převážně vztahy sekundárního typu. 
Třída je místem, kde se sešla skupina lidí, kteří zde 
realizují vlastní cíle (viz následující výroky).
· ať chceme nebo nechceme, tak prostě jsme 

tady sami za sebe
· jedno velký pískoviště, kde má každej svoji 

hromádku a každej si hrabe na tom vlastním 
písečku

Střední škola je významným obdobím v životě 
mladých lidí. Studenti si začínají uvědomovat svůj 
vlastní potenciál, snaží se jej rozvíjet, a tím se za-
čínají objevovat rozdíly mezi jednotlivci. Tento jev 
se zdá být zcela přirozený a pro vnějšího pozorova-
tele též pozitivní. Podívejme se, jak jej charakterizu-
jí samotní studenti. 
V prvním ročníku jsme zaznamenali pouze abstrakt-
ní vyjádření k individualitě každého (viz dokládají-
cí výrok). Domnívám se, že u této skupiny (v době 
sběru dat) ještě nedošlo k završení úvodní fáze sku-
pinové dynamiky, což je charakteristické hledáním 
struktury a spíše racionální diskusí o vnějších pro-
blémech (Winkler, 2003). 
· každej je jinej
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Obr. 2: Autor obrázku uvádí, že škola spojuje členy 
třídy dohromady. Přesto každého jednotlivce umís-
til do samostatného, ohraničeného prostoru (okno). 
Mrak v pravém horním rohu symbolizuje spíše mož-
ný nárůst konfliktů mezi členy kolektivu a pokles 
soudržnosti třídy jako jednotné skupiny.

První názorové změny se projevily ve druhém roč-
níku: mnozí výrazní jedinci vyjádřili pocit, že je 
jejich individualita kolektivem stírána, ba dokonce, 
že zde existuje touha ji potlačit. Jakékoli chování, 
jež se jeví nově, nestandardně či odlišně, je větši-
nou spolužáků ve třídě napadáno a jeho aktér je 
vystaven pomluvám. Někteří výrazní jedinci kvůli 
tomuto chování pohlíží na méně výrazné spolužáky 
s despektem.
· se ta individualita jednotlivých lidí tady celkem 

stírá, bortí a je touha ji potlačit
· kdykoli někdo vystoupí s něčím nekonvenčním, 

tak ho kdokoli setře a je vystaven jenom 
pomluvám

· všichni jsou takový šedý myšky 
a chtějí zapadat

Obr. 4: Obrázek popisuje situaci ve třídě. Existují 
poměrně přesně vymezené skupiny, jejichž členo-
vé komunikují převážně jen mezi sebou. Ti, co jsou 
mimo skupinu, jsou vyřazeni.

Stejný názor je symbolicky vyjádřen i v dalším ob-
rázku:
Obr.3: Strom symbolizuje jednotu třídy, neudrží 
však všechny své členy (listy) pohromadě. Každý list 
dříve či později opadá. Z ohraničení opadaných lis-
tů je patrno, že určitá míra soudržnosti ve vztazích 
mezi jedinci ve třídě je pro autora důležitá – opada-
né listy by se neměly úplně rozletět.

Ve třetím ročníku se objevily názory, že snaha vy-
niknout například v nějakém předmětu je niknout například v nějakém předmětu je niknout vnímá-
na ostatními velmi na ostatními velmi na ostatními negativně. Nadaní nebo sna-
živější studenti se v kolektivu cítí špatně a někdy 
až frustrovaně kvůli svému úspěchu (viz následující 
výroky a komentář k obrázku).
· ta snaha je vidět, že je… se vnímá velmi 

negativně
· někdy je zas blbý, že když se člověk třeba 

naučí nebo když ho baví nějakej předmět, tak 
potom může vypadat jako šprt, že se mu daří 
v jednom předmětu; že je to takový, jako když 
se někdo snaží, tak si připadá blbě

Obr. 5: Obrázek 
dokresluje před-
chozí výroky.
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Další změnu jsme zaznamenali v ročníku čtvrtém, 
kde dochází k významovému posunu ve výpově-
dích. Již se nehovoří o individualitách, o jejich 
snaze rozvíjet se, poznávat a podobně, ale o touze 
všech stát se nejlepšími. Studenti zmiňují, že kaž-
dý chce být nejlepší a je schopný investovat do toho 
velké množství vlastního úsilí a energie bez ohledu 
na ostatní. Druzí toto chování obvykle vnímají ne-
gativně (viz následující výroky).
· nééé o kariéře, ale tak, prostě aby se… takový 

větší zalíbení, prostě že každej chce být prostě 
nejlepší a neberete ohledy na ty ostatní

· každej si hrabe na svým vlastním, spíš takovej 
ten kariérismus, že já chci být ten nejlepší, já 
chci vlízt do zadku každýmu líp

Obr. 6: Obrázek vystihuje výše zmíněný výrok: Kaž-
dej má svoji hromádku a každej si hrabe na tom 
vlastním písečku. Autor ztvárnil sám sebe jako 
člena spolupracující dvojice, přičemž přiznává exis-
tenci dalších vzájemně si pomáhajících dvojic nebo 
trojic, třídu jako celek však vnímá spíše jako sesku-
pení navzájem si konkurujících členů.

Podobný názor vyjadřuje i další obrázek:
Obr. 7: Moře představuje čtyři roky pobytu ve spo-
lečné třídě. Lodičky symbolizují skutečnost, že kaž-
dý je ve třídě především sám za sebe: Ať chceme 
nebo nechceme, tak prostě jsme tady sami za sebe.
Někteří se dokonce topí – nikdo však nevyvíjí žád-
nou tendenci pomáhat. Vyskytuje se zde i dvojice 
na jedné loďce, ale to je spíše výjimka.

Individualita je v gymnaziálním věku vnímána vel-
mi křehce, neboť každý student cítí silnou osobní 
zranitelnost. Každý se snaží být individualitou sám 
před sebou, ale v prostředí, které dokonale nezná, 
ji neprezentuje příliš dominantně. V čase neúplné-
ho vzájemného poznání studentů v prvním ročníku 
představuje právě křehkost tu pomyslnou zavřenou 
bránu, jež zajišťuje všeobecné bezpečí nedotknu-
telnosti jednotlivých individualit v rámci třídního 
kolektivu. 
S rostoucí mírou vzájemného poznání se však 
tato brána otevírá a přímo úměrně s poznáváním 
jednotlivců dochází k prvním střetům výrazných 
individualit se zatím „bázlivou“ většinou kolek-
tivu. Odvaha jedinců odhalit se zastrašuje ostatní 
a ti svorně volají po původním stavu všeobecné 
hájenosti. Buďme všichni stejní! Významnou roli 
zde hraje strach z vlastního odhalení, který může 
být vyvolán např. nízkým sebevědomím, neúspě-
chy ve škole či frustrací získanou v rodině. Kolek-
tivní my je v této fázi vývoje též zdrojem skrytých 
pomluv a přetvářky. Pouze ti jedinci, kteří zvolili 
cestu osobního odhalení, dostávají od svého okolí odhalení, dostávají od svého okolí odhalení
odměnou adekvátní zpětnou vazbu, ať již pozitivní 
či negativní. 
Ve třetím ročníku, tzn. v době, kdy čas života třídy 
již překročil svoji polovinu, si někteří do této doby 
ještě stále pasivní jedinci začínají uvědomovat ko-
nečnost své existence v rámci třídy a snaží se vy-
niknout, a tím si zajistit lepší výchozí postavení 
pro další život.pro další život.pro další život  Toto se projevuje především ve sna-
ze dosáhnout co největšího poznání nebo úrovně 
dovedností či schopností ve zvolených oborech 
– s čímž jsou často spojeny dobré či výborné studij-
ní výsledky. Většina studentů z třídního kolektivu 
je však v tomto období ovládána pocity jinými. Pře-
devším jde o pocity pohody a spokojenosti vyplý-pocity pohody a spokojenosti vyplý-pocity pohody a spokojenosti
vající z „mazáctví“. Prostředí školy i skupinové role 
ve třídě jsou již dobře známy. Není co řešit, jsme 
spokojení! Třetí ročník je na první pohled obdobím 
relativního klidu a stability, „pod pokličkou“ se však 
připravuje výrazná změna. 
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Nástup do čtvrtého ročníku pokličku zvedá. Vě-
domí konečnosti třídy dopadá na všechny a té-
měř všichni studenti začínají bojovat o své místo 
pod sluncem, každý chce být nejlepším, každý 
se snaží vytvořit si ten nejlepší odrazový můstek 
do života. Jde mi teď o všechno! Musíme kon-
statovat, že se zde již začínají projevovat všechny 

„dospělé“ strategie zviditelnit se. Ryzí projevy indi-
viduality jsou doplněny lží, přetvářkou a dalšími 
neetickými projevy, objevují se „ostré lokty“, vzá-
jemné podrazy, ale i podbízivé chování atd. 

Literatura
• Winkler, J. (2003). Sociální organizace společnosti. 
Retrieved 23. 2. 2003 from 
http://merkur.econ.muni.cz/~winkler/soc/kapitola9.htmhttp://merkur.econ.muni.cz/~winkler/soc/kapitola9.html.l.l

...

Gymnaziální věk je období, kdy adolescent tepr-
ve hledá svou vlastní jedinečnost. Tento proces je 
spojen se snahou o dosažení co nejvyšší míry ne-
závislosti, a to především na rodičích. Pocit jistoty 
a bezpečí mu nyní poskytuje skupina vrstevníků 
– nejčastěji třída. Pokud však má jedinec tenden-
ci se od nich výrazněji odlišit, setkává se často 
s nepochopením, odporem a odmítáním ze strany 
svých spolužáků.
Úlohou pedagoga je rozvíjet jedinečnost a samo-
statnost svých žáků. Avšak vedle podpory rozvoje 
individuality studentů se též sluší zdůraznit nut-
nost výchovy k vzájemné toleranci. 
Pokud ve vás tento článek vyvolal nějaké otázky, při-
pomínky, poznámky či námitky, napište nám. Rádi 
je zařadíme, popřípadě se k nim vyjádříme v někte-
rém dalším dílu seriálu Ze života gymnazistů.

* V článku na vedlejší straně je slova „Erós“ užíváno 
v jeho mytologickém pojetí (Erós jako řecký bůh, který 
v dobách antiky symbolizoval touhu dosahovat snad-
no rozkoše, sexuální či jiné tělesné slasti – zde spíše 
ve smyslu povrchní zábavy, v kontrastu s úsilím o osob-
ní rozvoj a vzdělávání spojené se sebezpoznáním). 
K osvětlení terminologie podrobněji viz s. 7.
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ERÓS* VERSUS ATHÉUS ATHÉUS A NA

Jak se stalo, že se firemní outdoorový trénink do-
pracoval v lidové tvořivosti až na úroveň dříve velmi 
populárních svazáckých či odborářských výjezdních 
konferencí, jejichž těžiště nespočívalo v projedná-
vaných tématech, ale v rébusu kdo s kým večer? kdo s kým večer? kdo s kým večer
Co přivedlo manažerku nejmenované významné za-
hraniční společnosti k přesvědčení, že s outdoorem 
to byla bublina, která už naštěstí splaskla? (Včera 
jsem s takovým názorem musel v jednom osobním 
rozhovoru dlouze polemizovat.)
A proč v očekáváních účastníků outdoorových kur-
zů stále převládá odpočinek a zábava nad sebepo-
znáním a odbornými tématy?
Pojďme se společně podívat na dnes už dvanác-
tiletou historii firemního outdoorového tréninku 
v Čechách. Na vývoj poptávky i nabídky, na iluze 
a realitu. Sledujme střet dvou principů – vzdělávání 
a rozkoše, sledujme souboj Eróta s bohyní moud-
rosti Pallas Athénou. Naše úvahy nebudou jen hod-
nocením outdooru, ale zprostředkovaně i odrazem 
vývoje moderního českého kapitalismu.

Vladimír Svatoš

Z lidové tvořivosti na internetu:
Realita, která nastane po našem vstupu do EU, 
jednoznačně ukáže, že současné učební pomůc-
ky na základních školách nejsou vyhovující. Byly 
napsány ještě příliš postaru, tradičně a konzer-
vativně. Sestavil jsem proto několik slovních 
úloh, které mohou být malým příspěvkem ode 
mne k našim politicky korektním zítřkům.
Následují úlohy z matematiky, fyziky a branné 
výchovy. Pro občanskou nauku doporučuje pisa-
tel tento aktuální příklad: 
Zadání:
Na podnikovém výjezdním školení v Krkonoších 
se vyspala office junior managerka Aneta s junior 
executive managerem Alexem a senior executive 
managerem Gregem (ne najednou). Facility ma-
nager Denis se vyspal se senior sales representa-
tive Ferdinandem. Technical support coordinator 
Petra ho........ na pánském záchodku research 
and development specialistovi Josefovi. Aneta 
to udělala v autě témuž Josefovi, zatímco Josef 
mluvil telefonem s Gregem. Sales representative 
Ferdinand to udělal senior accountant manager-
ce Věře v křoví při outdoor team trainingu.
Otázka: Kdo se po fúzi se strategickým partne-
rem stane senior executive managerem namísto 
Grega, který odstoupí ze zdravotních důvodů, 
když: ...a následuje několik pikantních upřesňu-
jících údajů.

Dáma má přednost, 

aneb servis měla Athéna

Začátky outdooru byly pozvolné, nicméně ambici-
ózní a rozhodně ne čistě podnikatelské. Ostatně, 
tak to odpovídalo představě zakladatele první čes-
ké outdoorové vzdělávací firmy – Prázdninové ško-
ly Lipnice. Chtěli jsme kultivovat firemní prostředí 
a rozvíjet jednotlivce – zlepšovat mezilidské vzta-
hy, podporovat spolupráci, zvyšovat rozhodnost 
a osobní odpovědnost manažerů, a v neposlední 
řadě ukazovat cestu k harmonii jako protiklad 
k workoholické jednostrannosti. Takové programy 
byste objevili v první propagační brožuře společ-
nosti Outward Bound – Česká cesta.
O outdoor tréninku v českých firmách tehdy nikdo 
nic nevěděl, často na mě koukali jako na bytost 
z Marsu – jak souvisí lezení po skalách s manažer-
skou kvalifikací? V ryze českých podnicích bychom 
se s outdoorem na počátku devadesátých let jen 
těžko prosazovali. Výjimkou se stala ITC Pragodata,
tehdy vedená dvěma bývalými instruktory PŠL, kte-
rá se stala historicky prvním klientem České cesty. 
Ve větší míře nám ale nahrála jiná okolnost. V té 
době totiž začaly známé zahraniční firmy otevírat 
své české filiálky. Nabíraly mladé, schopné, moti-
vované lidi, pro které to byla životní příležitost. 
Na české poměry byli královsky odměňováni. Byli 
hrdí na to, že právě oni mohou být součástí reno-
mované firmy XY působící nyní i v Česku. Chtěli 
pracovat s maximálním osobním nasazením, chtěli 
být co nejlepší, chtěli „budovat novodobý český ka-
pitalismus“. V začátcích šlo o poměrně malé týmy, 
které potřebovaly být konzistentní, vést tah na brá-
nu, společně jít za výsledky – a outdoorové kurzy 
se jim k tomu staly dobrým pomocníkem. Jejich za-
hraniční šéfové navíc měli s outdoorem zkušenosti 
z domova a první český poskytovatel outdoorových 
kurzů patřil k mezinárodní síti Outward Bound.
Přiznejme však, že z onoho portfolia různě oriento-
vaných programů jsme prodali pouze Teambuilding 
a Challenge, o harmonizaci životního zaměření ne-
měl nikdo zájem – ti schopní a rozhodní „jeli na pl-
né obrátky“. 
Po večerech (nebo spíše nocích, protože organizo-
vaný program trval obvykle do pozdních večerních 
hodin) Erós samozřejmě vystrkoval růžky. Nikdy 
předtím jsem neviděl nikoho vypít tolik whisky, jako 
na jednom kurzu na Roztěži. V pudu sebezáchovy 
jsem se ve dvě ráno bránil decovým panákům Joh-
ny Walkera. Ke cti účastníků je však třeba dodat, 
že noční excesy nebyly na jejich výkonech dalšího 
dne znát. Nikdo by si netroufl přijít pozdě, neřku-li 
absentovat.
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Druhý set znovu pro Athénu, 

poprvé však boduje i Erós 

Také druhé období proběhlo pod taktovkou bohyně 
Athény. Začínala transformace českých monopol-
ních molochů a outdoor měl pomoci prolamovat 
ledy, rozhýbávat stojaté vody, měnit firemní kultu-
ru a z nových managementů budovat akceschopné 
týmy. Šlo o zcela jinou práci než dosud. Mladé, ta-
lentované a motivované pracovníky zahraničních 
firem nahradili „staří psi“, které bylo těžké učit 
„novým kouskům“. Společné hodnocení výsledků 
a procesu, otevřená komunikace, kritická zpětná 
vazba, to byly novinky často přinášející pocit osob-
ního ohrožení. A ne zcela neoprávněně. Období vel-
kých změn si vynucovalo i změny personální. Kdo si 
mohl být jistý, že třeba právě chování na outdooru 
nebude posledním hřebíčkem do jeho „firemní rak-
ve“? 
Nové výzvy představovaly tyto kurzy rovněž pro in-
struktory. Zatímco s motivací pracovníků zahranič-
ních firem nebyl problém, nyní bylo třeba trpělivě 
ukazovat smysl kurzů a minimalizovat pocity ohro-
žení. A také bojovat o udržení své osobní autority. 
Dalším zcela novým prvkem se totiž stal výrazný 
věkový rozdíl – účastníkům kurzů bylo nezřídka 
k padesátce, zatímco instruktoři mohli v pohodě 
být jejich dětmi. 
Večerní sedánky tu mívaly jiného ducha. Místo 
whisky se pilo pivo, zastoupení žen bylo výrazně 
menší a atmosféra ne tak optimistická. 
Ve stejné době přichází první požadavek na pro-
gram masovějšího, avšak časově výrazně kratšího 
rozsahu – půldenní outdoorovou hru pro stovku 
manažerů ze všech závodů jedné mateřské firmy 
(jak jinak, krátce po její privatizaci přešla do ru-
kou zahraničního kapitálu). Jednalo se o součást 
celofiremních manažerských dnů – o kompenzaci 
sedavého programu, zábavu a prostor (záminku) 
k neformálnímu navazování kontaktů. Tehdy jsme 
netušili, že nejde o výjimku, ale o premiéru nové-
ho produktu, který zásadním způsobem zahýbá 
outdoorovým trhem a posune vnímání outdooru 
do výrazně jiné polohy. Ve firemním slangu si tento 
program vysloužil označení fun a následně oficiální 
název Teamspirit. 

Athéna nás obtěžuje, chceme Eróta!

Objednávek na Teamspirit (tehdy ještě bez tohoto Teamspirit (tehdy ještě bez tohoto Teamspirit
oficiálního označení) přibývalo. Zasloužily se o to 
zejména obchodní konference – celofiremní setká-
ní cesťáků. Po dni plném prezentací obchodních 
výsledků, seznamování s novými produkty a plá-
nů na příští období bylo třeba nabídnout zábavu, 
stmelující zážitek, nejlépe „s přidanou hodnotou“. 
A touto hodnotou mělo být posílení identifikace 
(pocitu příslušnosti a sounáležitosti) s firmou nebo 
podpora soutěživosti až dravosti (Trochu nám je 
„přibrušte“, dejte jim do těla, ať jsou odolnější!). 
V té době si už Erós mne ruce. Nemusí čekat na ve-
černí sedánky. Stává se centrálním principem celých 
setkání. Souboj, vzrušení, adrenalin anebo zábava, 
rozkoše a libůstky bývají společnými jmenovateli 
nově se rozvíjejících programů. Model týmové out-
doorové rallye anebo pouti s různými atrakcemi 
(to podle zájmu zadavatele) je obvyklým rámcem 
jednodenních masových akcí. A k tomu jídlo a pití 
(alkohol nevyjímaje) na účet firmy.
Obchod je obchod, poptávka je tu. Máme ji odmí-
tat, když ji umíme úspěšně uspokojit? Idealističtí 
instruktoři však „brblají“. Přeci nejsme cirkus! Ne-
ustále mají tendenci k Erótovi „přibalovat“ Athénu. 
Na firemních „mejdanech“ o ni ale nikdo nestojí. 
Spíše kdybychom tak přitlačili pár Nymf… 
Programy typu teamspirit kladou na poskytovate-
le jiné nároky, než tomu bylo u rozvojových kurzů. 
Není třeba hlubších znalostí skupinové dynamiky 
ani teorie personálního managementu. Netřeba 
lektorů, konzultantů. Stačí logisticky schopný ma-
nažer, pár „šoumenů“ a halda asistentů, kteří do-
kážou připravit stanoviště a ohlídat „bezpečnost 
provozu“. A poptávka stále stoupá. Podporuje ji 
i celkový vývoj ekonomiky. 
Filiálky světových firem rychle rostou a nadšení za-
městnanců se pozvolna vytrácí. Co bylo oceňovanou 
vymožeností v době začátků, stává se nyní v očích 
nových pracovníků naprostou samozřejmostí. Ale 
i u těch „pionýrů“ nastupuje únava. A také frustra-
ce z toho, že jejich prvotní iluze o fungování kapi-
talismu byly trochu jiné a zdaleka neodpovídaly 
tomu, co se ve firmách začalo dít. Zahraniční mat-
ky utáhly kohoutky a chtěly, aby vložené investice 
začaly přinášet užitek. S růstem společností se za-
čal také vytrácet pocit osobní identifikace s firmou. 
Přestalo platit: My jsme společnost XY, a namísto 
toho převládlo: Oni v centrále jsou firma XY, my 
jsme jen jejich malá kolečka (což věrněji odráželo 
realitu). 
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Managementy firem si pokles motivace uvědomo-
valy a snažily se různými akcemi lidi přitáhnout 
k sobě, ukázat jim, že vedení na zaměstnancích 
stále záleží – což bylo dalším impulsem k rozvoji 
programů typu „chléb a hry“. A to nejen pro sa-
motné zaměstnance, ale i pro celé rodiny. Což byl 
další výrazný zlom. Teď už jednoznačně nešlo o te-
ambuilding – budování vztahů mezi pracovníky 
napříč firmou – ale o bakchanálie, zábavu pro děti 
a manželky. Sháněly se dětské postýlky, bylo třeba 
vyrovnat se i s přítomností psích „miláčků“. 
Odborně nižší náročnost programů a rostoucí po-
ptávka vedly k rychlému rozvoji konkurence. Nastal 
boom, v němž každý, kdo někdy dělal vedoucího 
na dětském táboře, prodával „outdoor trénink“. 

Athéna zní vznešeněji, 

v reálu však vítězí Erós

Poskytovatelé kvalitních programů byli válcováni 
masou rádoby-trenérů a masa formovala také obec-
né povědomí. Outdoor se, až na malé výjimky repre-
zentované nejkvalitnějšími lektory, stále více posou-
val k hrám v přírodě a společenským radovánkám. 
Došlo k bulvarizaci oudooru. Jeden příklad uvádím 
i v knize Outdooro trénink pro manažery a firemní 
týmy (blíže viz rubriku Recenze): 
Potkal jsem známého, s nímž jsem se občas vídal 
při lezení na skalách. Ptal jsem se ho, co dělá, čím 
se živí. Se svítícíma očima mi sdělil, že teď má nový 
džob – outdoor management training. Zahrál jsem 
si trochu na hlupáka a vyptával se, v čem konkrét-
ně jeho práce spočívá. „Hele, to je bezvadný,“ ří-
kal, „necháš je chvíli lézt po skalách, oni se přitom 
jako víc poznaj, pak si o tom trochu pokecaj a jsou 
ochotný za to zaplatit slušný prachy…“
Zmatení pojmů napomohly obě strany – klienti 
i poskytovatelé. Manažeři firem se styděli říci: Nám 
nejde o vzdělávání, osobní nebo týmový rozvoj, 
ale o zábavu, a rovněž od poskytovatelů znělo 
elegantněji outdoor trénink nežli pitka se zábav-
ným programem.
A tak došlo nejen k inflaci, ale i k posunu významu 
pojmu „outdoor management training“. 

Erótovy sloupy

V náhledu na vývoj outdooru by bylo chybou opo-
menout vznik speciálních lanových center. (Podrob-
ně viz G3, 91–93, 96–100)
Skalní lezení i vysoké lanové překážky měly a stále 
mají i v rozvojových programech své nezastupitel-
né místo. Jsou využívány jako modelový prostor 
pro přijímání náročných výzev, krok za hranice 
známého, pro ono tolikrát opakované „vykročení 
z komfortní zóny“. Věřím, že s touto ambicí první 
lanová centra vznikala, což ilustruje i nádherný 
symbolický slogan: Dotkni se nebe, dotkni se sebe! 
Je však otázkou, v jakém množství realizovaných 
programů a na jaké úrovni se s úžasným zážitkem 
překonání vlastního strachu cíleně pracovalo, a kde 
přinášelo absolvování programu pouze dávku adre-
nalinu, srovnatelnou se „šlehnutím si“ jakékoliv 
jiné drogy, jež nabídne alespoň na krátkou chvíli 
pocit „teď a tady“ překrývající každodenní stresy 
a případně i osobní nudu či frustraci. 
A tak se ptám: Staly se sloupy lanových center 
Athéninou pomůckou k cestě za (sebe)poznáním 
nebo spíše falickými symboly Erótovy říše?
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Žije vůbec ještě Athéna?

Rozhodně ano. Naštěstí existují klienti, kteří kvalit-
ní rozvojový outdoorový trénink zažili, oceňují jeho 
přínos a vracejí se k němu a samozřejmě i k posky-
tovatelům, s nimiž tuto dobrou zkušenost udělali. 
Je jich hodně nebo málo? Ve srovnání s masou vy-
znavačů Eróta určitě méně. Nazval bych je „outdo-
orovou elitou“.
Z těch sofistikovanějších programů stále převažuje 
Teambuilding, outdoor se však uplatňuje i v dalších 
oblastech, například v assessment centrech nebo 
ve speciálních programech podporujících přijetí 
změny.

Jak z toho zmatku ven? 

Problém je v tom, že si každý myslí, že outdoor zná. 
A skutečně, těžko hledat ve velkých firmách mana-
žera, který nějakým programem s nálepkou outdo-
or neprošel. Na jednání začnete nabízet rozvojový 
kurz a odpovědný pracovník řekne: To znám, to 
děláme už pět let. Tak jaké aktivity máte nachys-
tané? Tohle, tohle a tohle jsme už zažili. Ale přitom 
nepadne ani slovo o situaci ve firmě, o cílech, neza-
jímají jej formy rozborů ani kvalifikace lektorů. Má 
totiž na mysli firemní zábavné akce, trochu adre-
nalinu a povyražení. Není pak jednoduché posu-
nout jeho vnímání outdooru do serióznější polohy. 
A stejná jsou i očekávání účastníků. Jen těžko si do-
předu umí představit, jaké hodnoty jim může kurz 
nabídnout. Takže pozice kvalitního outdoorového 
vzdělávání (nikoliv zábavy) je možná ještě o trošku 
složitější než na začátku, před těmi dvanácti lety. 
Rozhodně nevolám po likvidaci teamspiritových 
programů. Kde je poptávka – a ona pochopitel-
ně existuje a nadále existovat bude – je i prostor 
pro podnikání, pro konkurenci. 
Jsem však přesvědčen, že outdoorový trh potře-
buje zřetelnější strukuralizaci. Věřím, že je na něm 
dostatek prostoru pro to, aby vznikly třeba menší, 
ale specializované firmy, které si dají do štítu Pallas 
Athénu. Zaměří se pouze na rozvojové programy 
– i za cenu toho, že budou dělat menší business. 
Na zřetelněji strukturovaném trhu pak bude snáze 
probíhat výběr, a to ve dvou rovinách – podle za-
měření akce a podle kvality. Symbolickým vyjádře-
ním: Erós, nebo Athéna a butik, supermarket, nebo 
tržiště?
Pevně věřím, že inteligentní zákazník ocení moud-
rost Athény a nepodlehne iluzi, že čím víc proužků, 
tím víc Adidas.

Pro názornost – výlet do praxe

Co je typické pro Erótovy radovánky a Athéninu 
školu? Jaké aktivity je naplňují a jak se s nimi 
pracuje?
Teamspiritové akceTeamspiritové akceT  mívají nejčastěji podobu 
jakési „pouti“, při níž si účastník vybírá „atrak-
ce“, které si chce vyzkoušet, anebo outdoorové 

„rallye“, v níž se týmy do velikosti cca 10 členů 
přesouvají terénem od úkolu k úkolu a ve vyme-
zeném čase mají za jejich zvládnutí získat co nej-
více bodů. Pak už je jen na tvořivosti a odborné 
erudici poskytovatele, jakými konkrétními čin-
nostmi tento programový rámec naplní.
Při „poutích“ se může klient setkat snad se vším, 
co vás napadne. Hraje kroket, jezdí na loďkách, 
kolech či koních, rajtuje na elektrickém býku, 
střílí z kuše, leze po skalách a umělých stěnách, 
překonává lanové překážky nebo dokonce hraje 
paintball. A pro ty nejodvážnější může být na-
chystán třeba i bungee-jumping či tandemový 
seskok padákem, zatímco dámy malují na hedvá-
bí, věnuje se jim kosmetička anebo jim odborník 
na zdravou výživu radí, jak si udržet štíhlou linii. 
A na závěr „třeba přijde i kouzelník“. Nejčastěji 
však barbecue, hudba a tanec. 
Jako úkoly outdoorových týmových závodů 
slouží zpravidla lanové překážky (nízko nad ze-
mí i vysoko v korunách stromů), jeskyňářské 
a horolezecké dovednosti (jumarování, prusiko-
vání, smyčkování na stromy, slaňování), stavby 
přemostění či akčnější týmová řešitelská cviče-
ní – Moai, Bull Ring, Stavba vlajky a další.
Na rozvojových a vzdělávacích programech
byste se s kosmetičkou či paintballem určitě 
nesetkali. Lanové překážky a skalní lezení k nim 
ale vedle icebreakers, dynamics, komunikačních, 
kreativních a strategických her či konstrukčních 
úkolů patří takřka neodmyslitelně. 
A v tom je ten hlavní problém matení pojmů 
kolem outdoorových akcí. Erós i Athéna totiž 
často užívají stejných prostředků. Zásadní rozdíl 
spočívá až v tom, jak s nimi pracují. Podívejme jak s nimi pracují. Podívejme jak s nimi pracují
se nyní, jak může být stejná aktivita – stavba 
vorů – použita zásadně odlišným způsobem 
a s jinými výstupy, vstoupí-li do služeb teamspi-
ritu či rozvojového kurzu. 

Článek vyjadřuje osobní pohled autora na vývoj Článek vyjadřuje osobní pohled autora na vývoj 
českého trhu s outdoorovými programy pro firem-českého trhu s outdoorovými programy pro firem-
ní klientelu. Pokud některé myšlenky vyvolají po-ní klientelu. Pokud některé myšlenky vyvolají po-
lemickou diskusi, rádi v rubrice Bez kravaty další lemickou diskusi, rádi v rubrice Bez kravaty další 
příspěvky na toto téma otiskneme.
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Teamspirit – rallye
(soutěž osmičlenných týmů)

Zadání:
Na tomto stanovišti je vaším úkolem zkonstruovat 
jedno společné plavidlo a na něm obeplout bójku 
umístěnou uprostřed rybníka. 
K dispozici máte 6 sudů, 8 dřevěných tyčí, vázací 
smyčky a 4 pádla. Je zakázáno vor tlačit. Při plavbě 
musíte mít bezpečnostní vesty.
Stihnete-li plavbu v časovém limitu, získáváte 100 
bodů. 

Průběh:
Po přečtení zadání se skupina pouští do stavby 
plavidla (za chaosu, zmatku, smíchu a překřiková-
ní) a následně se pokusí obeplout bójku. K plavbě 
se odhodlají ti nejodvážnější. Při plavbě zažijí řadu 
komických situací – plavidlo se částečně rozpadá, 
někdo je po pás ve vodě, jiný z voru spadne. Zjis-
tí se, že vor uveze méně pasažérů, než si posádka 
zprvu myslela. Zbylí členové týmu ze břehu mávají 
a povzbuzují (za předpokladu, že je to baví a sou-
těž je vtáhla), nebo znuděně čekají, až všechno 
skončí a skupina půjde na další stanoviště, kde už 
snad nebude hrozit namočení (pokud je program 
naopak neoslovil). 

Vyhlášení výsledků:
Dámy a pánové, je tu vyhodnocení dnešní vel-
ké rallye. Obdivovali jsme vaše nasazení, šli jste 
do toho opravdu naplno. Nejprve malé medaile 
za jednotlivé disciplíny. U vorů byly nejrychlejším 
týmem Potápky, který absolvoval trasu za neuvě-
řitelné 4 minuty a 30 sekund! Pomohla jim k tomu 
vynikající konstrukce plavidla připomínající poly-
néské čluny. Gratulujeme!

Večer u skleničky vína:
U jednoho stolu: S tou polynéskou konstrukcí, to 
mě fakt překvapilo, jak jim to jelo. A bylo to stabilní. 
Na to přišel Franta? Kde to viděl? – Na to přišel Franta? Kde to viděl? – Na to přišel Franta? Kde to viděl? Hele, a Marie 
pádlovala jak steklá. – Ona prý za mlada závodila 
na divoké vodě. – To bych do ní fakt neřek´.
U druhého stolu: Mně se do tý vody strašně ne-
chtělo. Tobě to, Marie, nevadilo, jak to bylo stude-
ný? – ný? – ný? Ono to tak hrozný nebylo. A taky mi bylo 
blbý ty kluky v tom nechat samotný, když se tak 
snažili… – Ale celkově to nebylo špatný. Možná 
bychom mohli společně někam jít i v Praze. Co ně-
jakej bowling?

Kurz týmové spolupráce

Zadání:
Dámy a pánové, vaše skupiny představují dvě kon-
kurenční firmy, které se ucházejí o zakázku na stav-
bu speciálního plavidla na převoz občanů na ostrov 
XY. Zvítězí ta firma, jejíž plavidlo prokáže při zku-
šebním provozu nejen bytelnost konstrukce, ale 
také návratnost investic... A dále jsou pravidly dány 
i ceny konstrukčních prvků a výnosy za realizované 
plavby. 

Průběh:
Po úvodním (obvykle velmi chaotickém) brainstor-
mingu je zvolena základní podoba plavidla. Týmy 
se dále dělí na ekonomickou a konstrukční sekci. 
Konstruktéři domýšlejí optimální tvar a velikost 
plavidla, ověřují pevnost spojů. Vytvářejí technický 
výkres. Ekonomové počítají náklady, odhadují výno-
sy, vyhodnocují plánovanou rentabilitu. Následují 
veřejné prezentace projektů (neformální trénink 
veřejného vystupování).
Po nákupu materiálu je vymezen čas na vlastní 
stavbu plavidel a zkušební provoz. Týmy se pouš-
tějí do práce. V této fázi jsou role již zpravidla jas-
ně rozdělené. Přirozený lídr řídí stavbu, připravují 
se první plavci. Ukazuje se, kdo je se vším rychle 
hotov a kdo každý uzel třikrát zkontroluje. Po po-
ložení plavidel na vodu a nástupu prvních posádek 
nastává obvykle zděšení – má to menší nosnost! 
Co s tím? Jaká bude schopnost reagovat v krizové 
situaci? Plavby. Půjdou do toho všichni? ...

Rozbor:
Cca hodinový skupinový rozbor zahrnuje otázky: Co 
vám v týmech fungovalo? Co byste dělali jinak? 
Jaké jste spatřovali podobnosti s vašim chováním 
v běžných pracovních situacích? Překvapil vás 
v průběhu řešení někdo z vašich kolegů? Měla 
vaše skupina jednoho lídra, anebo jste fungovali 
spontánně bez konkrétního šéfa? Je možné na zá-
kladě zkušeností z tohoto cvičení zformulovat ně-
jaké doporučení pro vaši další spolupráci?
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NA ZAČIATKU BOLO SLOVO
...alebo o potrebe a zmysle tréningov 
úspešnej komunikácie a prezentácie

Marie Stracenská

Prečo? 

Pretože 90 percent informácií si o ľuďoch robíme 
počas prvých 90 sekúnd, čo ich poznáme či vidíme. 
Verbálna zložka tvorí len 7 % všetkých informácií, 
ktoré posúvame. Neverbálna pak 55 % a paraver-
bálne signály (modulácia hlasu, jeho sila, melódia, 
etc.) 38 %. Často sú navyše tieto jednotlivé zložky 
komunikácie v priamom rozpore. Prvý dojem je 
teda veľmi dôležitý, aj preto, že ak je mylný, nemá-
me ho možnosť vždy napraviť. Na nejednom kur-
ze som si všimla, že práve tí, ktorí by mali na prvý 
dojem dbať, ktorí by mali hovoriť suverénne a kul-
tivovanou rečou, ktorí by mali byť schopní osloviť 
a poznať pravidlá komunikácie v skupine, robia 
množstvo chýb. Nevedia ako sa presadiť, ako pri-
mäť ostatných, aby ich počúvali, nevedia čítať to, 
že ostatných nudia, nevedia vyberať z povedaného 
to najdôležitejšie, a mnoho, mnoho ďalšieho. A vždy 
som si vravela – priatelia, vám by sa zišiel tréning 
úspešnej prezentácie a cvičenia z komunikácie.
O žiadnom som nevedela. A tak som si dlho len pí-
sala a písala, čo všetko by sme mali vedieť lepšie. 
A potom zaspomínala na svoje kurzy, ktorými som 
ako moderátorka rozhlasu a neskôr televízie pre-
šla. Zaspomínala som na vzdelávacie kurzy, ktoré 
som absolvovala ako inštruktorka Štúdia zážitku.
Zosumarizovala som to, čo využívam, keď vediem 
redaktorov televízneho spravodajstva ako vedúca 
vydania hlavných správ. Obklopila som sa knihami. 
A domýšľala. Na svete je produkt, ktorý sme uviedli 
pre niekoľko skupín účastníkov (pre jednu z firiem 
opakovane, čo ma presvedčilo, že vidia jeho zmy-
sel). Či funguje, vedia len účastníci sami. Aj tu platí, 
že kurz môže dať návod a ukázať cestu – tréning je 
však na každom zvlášť. Verím však, že cesty ukazu-
je rôznorodé, formou, ktorá nenudí.

Ako?

Program môže byť postavený pre menšie (6–8 
ľudí) či väčšie (12–15 ľudí) skupinky. Ak je ľudí viac, 
priama spätná väzba stráca zmysel, preto by som 
do nich nešla. 
Je dôležité, aby si z tréningu ľudia odnášali pove-
domie o tom, aké sú ich slabé stránky – a tie sa po-
kúšali potlačiť – a naopak, kde sú ich silné danosti, 
a tie potom rozvíjali, stavali na nich. Preto má kaž-
dý tréning niekoľko rovnakých oporných bodov: 
• Neverbálna komunikácia – popis najjasnejších 

gest neverbálnej komunikácie a ich vysvetlenie. 
Dáva účastníkom návod, čoho sa vyvarovať 
na sebe a čo odhaliť u svojich poslucháčov.

• Boj proti tréme, získanie pozornosti pred sku-
pinou – praktické návody a rady, ako sa zbaviť 
stresu a napätia pred vystúpením, techniky 
na ich zvládanie.

• Artikulačné a dychové cvičenia
• Paraverbálna komunikácia – popis toho 

najdôležitejšieho v práci s hlasom, rady, ako 
ho modulovať, najčastejšie chyby, ktoré rečníci 
robia, a návody, ako sa ich vyvarovať.

• Cvičenia na prácu s hlasom – tón, melódia 
a hlasitosť, úloha ticha.

• Návody, ako spestriť svoju prezentáciu 
a čo ju naopak kazí.

• Asociačné cvičenia – ako sa cvičiť v postrehu 
v reči.

• Triky (napríklad politikov), manipulácia 
a ako ju prečítať.

• Zásady tvorby prezentácií – zhrnutie praktic-
kých zásad, na ktoré netreba pri písaní 

 prezentácie a na jej začiatku zabudnúť.
• Nepríjemné otázky a situácie, ako sa vyhnúť 

odpovedi – rozprávanie a rozdelenie situácií, 
ktoré môžu privodiť nepríjemní diváci z pléna. 
Účastníci sami hľadajú dôvody takéhoto správa-
nia a tiež spôsob, ako ich zvládať. Po rozprávaní 
nasleduje nácvik. Možno ho tiež nakrúcať. 

• Image.
• Používanie technických pomôcok, 

zásady práce s nimi.
Veľa je založené na dávaní a počúvaní spätnej väz-
by. Počas kurzov sa veľa nakrúca, účastníci samých 
seba pozorujú a analyzujú. Počúvajú spätnú väzbu 
od kolegov aj od inštruktorov, ktorí tu nevystupujú 
ako laici.

m
ož

no
st

i t
u 

js
ou

B
EZ

 K
R

AV
AT

Y
Zážitková pedagogika a Outdoor Management Training



55

To všetko sa deje maximálne interaktívne a buď 
prostredníctvom niekoľkých kôl Argumentácií, ale-Argumentácií, ale-Argumentácií
bo prezentácií na pracovné problémy v rôznych 
podobách a s akcentom na rôzne momenty (never-
bálna komunikácia, práca s technikou, s problémo-
vými poslucháčmi...). Základom je, aby si účastníci 
precvičili prezentáciu pred skupinou. 
Účastníci majú za úlohu prezentovať podľa rôznych 
kritérií cieľov prezentácie – informovať, presvedčiť, 
navodiť pozitívnu atmosféru, navrhnúť riešenia, se-
baprezentovať, atd. Ostatní im dávajú spätnú väz-
bu, dopĺňajú ich inštruktori. Účastníci sa sami vidia 
a komentujú svoje chyby, silné aj slabé stránky. 
Je to veľmi prínosné, keďže si pri prezentácii veľa 
vecí neuvedomujú, a tak vidia, čo inak nevnímajú 
a na čo ich ostatní upozornia.
To všetko je prekladané energizérmi a môže byť 
spestrené malými aktivitami v exteriéri – aby sa 
účastníci odreagovali a prevetrali. Do kurzov vsúva-
me aj dlhšie aktivity, pri ktorých je práve komuni-
kácia ťažisková (Wag the Dog, Abigail), nie sú však 
najdôležitejšie a sú časovo pomerne náročné. Vý-
razne efektívnejšie je neustále precvičovanie toho, 
o čom sa hovorí, a analyzovanie. To účastníci pova-
žujú za najprínosnejšie. 
Na konci kurzu účastníci dostavajú „handout“ so 
zhrnutím základných faktov a návody. 

S kým? A čo oni na to?

S každým, kto o to stojí – dá sa odpovedať na to, S každým, kto o to stojí – dá sa odpovedať na to, S každým, kto o to stojí
pre koho je takýto tréning určený. Robili sme ho 
pre manažérov, pre technikov, pre ľudí z mimovlád-
nych organizácií, ale aj pre našich ľudí, inštruktorov 
Štúdia zážitku. 
Každý bol v niečom iný, pretože podľa požiadaviek 
klientov sa program varioval, dôraz sa kládol na iné 
veci. Mali však niečo spoločné:
• Prekvapenie účastníkov – nad tým, ako vyzerajú, Prekvapenie účastníkov – nad tým, ako vyzerajú, Prekvapenie účastníkov
pôsobia, čo všetko robia neuvedomele, mimovoľne, 
čo by na niekom inom neznášali.
• Rýchly progres, zlepšovanie prezentácie a zmier-
ňovanie chýb – prakticky prezentáciu od prezen-
tácie sa väčšina účastníkov bola schopná odraziť 
od reakcií kolegov a inštruktorov a dávali si pozor 
na najviditeľnejšie nedostatky.
• Snaha vedieť čo najviac, maximálna pozornosť pri 
odovzdávaní aj prijímaní spätnej väzby.
• Veľa vlastných vstupov, výmena skúseností medzi 
účastníkmi. Tiež dopĺňanie handoutu vlastnými po-
znatkami – tým, čo si účastníci sami pomenovali.
• Tvorivosť, hravosť, chuť sa posúvať.
Zaujímavým momentom – akýmsi sekundárnym prí-
nosom – pri kurze pre jednu firmu, na ktorom boli 
ľudia z rôznych oddelení, bolo, že si až na našom 
kurze účastníci povedali, čo vlastne ktoré oddelenie 
presne robí a prečo viazne komunikácia medzi nimi. 
A čo s tým budú robiť, ako to vyriešia.

A čo s tým?

Pokračovať, dopĺňať, ozvláštňovať – a ponúkať ďa-
lej. S každým ďalším kurzom tohto zamerania zis-
ťujeme, že má význam trénovať samých seba v tom, 
čo si myslíme, že je nám najprirodzenejšie – roz-
právaní. Ste si istý, že práve vy ste v tom perfektný 
a nemáte sa už čo naučiť? Tak sa skúste prihlásiť...
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Petra DrahanskáDRAMA V HIRAMA V HIRAMA STORII
Rozhovor s Veronikou Rodriguezovou

Projektové vyučování dějepisu 

metodami dramatické výchovy

Veronika Rodriguezová se věnuje možnosti propo-
jení teoretických informací z historických pramenů/
sekundární literatury a praktických metod a tech-
nik při výuce dějepisu na II. stupni ZŠ a na gym-
náziích. Nejde o nahrazení tradiční výuky dějepisu 
na školách, ale o nabídku modelu, který žáky aktiv-
ně zapojí do výukového procesu skrze práci s his-
torickými prameny. Nabízené výukové programy 
jsou časově náročné (cca 5 vyučovacích hodin), ale 
jednotlivé techniky je možno využít i při běžné výu-
ce. Osou každého programu je práce s pramenným 
materiálem – tedy jak s hmotnými, tak i s písem-
nými prameny – což je oblast v běžné výuce málo 
využívaná, propojená s užitím inovačních metod 
a technik výuky. Nezanedbatelnou stránkou projek-
tového vyučování je též důraz na týmovou práci
a budování sociálních vztahů ve třídě při řešení 
společných úkolů. 

Jak ses dostala k tomu, co děláš?
Učila jsem dějepis na několika brněnských gymnázi-
ích, a potom jsem dostala nabídku pracovat v Domě 
dětí a mládeže, kde jsem začala připravovat výukové 
programy orientované na dějepis. Výukový program 
je celo-dopolední blok aktivit zaměřený na určité 
historické téma, který nabízíme školám. Školní třída 
má možnost k nám přijít a několik hodin společně 
pracovat a objevovat skrze vlastní autentické zážitky 
hlubší souvislosti historických událostí. 
Během šesti let, co se projektovým vyučováním 
dějepisu zabývám, velmi vzrostl zájem škol, takže 
v současné době už sama nestačím pokrýt poptáv-
ku. Mezi studenty z Pedagogické fakulty, kteří 
k nám chodí na náslechy, se objevil jeden zájemce 
o tento způsob výuky, a tak jsme se letos o třídy 
podělili. Příští rok ovšem začíná pracovat, takže ne-
vím, jestli bude možné tuto spolupráci udržet.
Jak bys popsala to, co teď děláš?
Když jsem v odborné literatuře hledala pojmenování 
pro tento způsob práce, narazila jsem na směr ex-
perimentální vyučování, který se rozvíjel v padesá-
tých letech hlavně v Německu a ve Švýcarsku. Podle 
tohoto pedagogického směru není důležité učit věci 
v chronologické posloupnosti, ale spíše vybrat jed-
nu zajímavou situaci a skrze ni udělat jakousi sondu 
do daného historického období. Podrobné zkoumání 
vybrané historické reality zvyšuje zájem a zvědavost 
studentů se o těch událostech dozvědět něco víc. 
Z tohoto hlediska tedy není podstatné, jestli už třída 
danou věc probírala ve škole nebo ne.
Máš nějaký stálý repertoár takovýchto výuko-
vých programů, nebo je to pokaždé něco jiného?
V současnosti mám v nabídce osm programů. Při 
vytváření výukového programu vycházím přede-
vším z toho, co mě samotnou zajímá. Je možné, 
že časem vznikne potřeba reagovat na poptávku 
škol, ale zatím taková situace nenastala. Nejdříve 
vznikly čtyři programy. Využila jsem svých zkuše-
ností z běžné výuky, které jsem propojila s drama-
ticko-výchovnými metodami. Programy reagovaly 
na plán dějepisného učiva v primách (učila jsem 
v prvních ročnících gymnázia dějepis několik let) 
a v šestých třídách ZŠ. Nabídka tedy zahrnovala 
témata: Pravěk – způsob života sběračů a lovců, 
Starověké despocie – Egypt, Řecko – mýty a bo-
hové a Antický Řím. Původně jsem si představova-
la, že každá třída by přišla čtyřikrát za rok, ale pak 
se ukázalo, že to není možné. Jednak proto, že tříd 
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je prostě moc, a taky jsem zjistila, že díky podobné 
struktuře programů už to pak děti moc nebaví. Ide-
ální je zařadit tento způsob práce jednou, dvakrát 
za rok. Pokud by jedna třída přišla víckrát, muse-
la bych pro ni připravit nově strukturovaný pro-
gram, který by počítal s jejich předchozí zkušeností 
a se znalostí používaných metod a technik. V sou-
časné době bohužel nemám na takovýto individuál-
ní přístup ke zkušenějším třídám čas. 
Později jsem programy rozšířila o další témata, 
která mě dlouhodobě zajímají – Václav a Boleslav, 
Božena Němcová a naposledy to byla Francouz-
ská revoluce – čas nadšení, čas vraždění. Kromě 
toho jsou v nabídce také dva sezónní programy, 
pojící se k vánočním a velikonočním svátkům: Ad-
ventní mystérium a Pašijové hry. Děti se seznámí 
se smyslem těchto svátků, s jejich tradicí a s jejich 
kořeny. Pohybujeme se tedy na pomezí pomocných 
věd historických, především v oblasti chronologie, 
nauky o svátcích a lidových zvycích. 
Co mají tyto programy společného?
Mají podobnou stavbu, která moc dobře funguje, 
takže mě to zatím nenutí ji měnit.
A jak to tedy probíhá? Můžeš popsat konkrétněji, 
co s dětmi děláš? To bude asi většinu čtenářů za-
jímat nejvíce.
Časem vznikla následující struktura: začínám 
„štronzem“, známou divadelní technikou. Základem 
je ovládnout své tělo, výraz tváře, oči, mimiku, ges-
to… Pro naši další práci je důležité umět zastavit 
čas, umět pracovat s okamžikem, ve kterém jsme 
se právě zastavili. Díky tomu pak můžeme sdělovat 
myšlenky. Pak přijde na řadu tematizované „štron-
zo”, kam už pomalu vkládám pojmy z daného ob-
dobí. Aniž si to uvědomujete, pomalu se vám v hla-
vě začnou rodit nápady, skupina se ladí do tématu. 
Řeknu například: Smyčec a housle, kníže, lotosový 
květ, napudrovaná paruka… Často se stává, že ne-
jen žáci ze základní školy, ale ani studenti gymnázií 
si pod těmi výrazy nedokážou nic představit, i když 
už to období mají ve škole probrané. Když řeknu 
třeba rokoková dáma, tak jsou bezradní, přestože 
podobizna Marie Antoinetty je ve většině učebnic. 
Přitom vycházím z toho, co je obsahem tématu a co 
by mě samotnou bavilo ztvárňovat. Časem jsem 
tedy musela ze svých nápadů slevit. Domnívám 

se, že bezradnost žáků souvisí s jejich schopností 
číst text, číst obraz, číst svět a interpretovat jej. Ne, 
že by toho nebyli schopni, ale při běžné školní výu-
ce tomu není často věnována patřičná pozornost.
Dalším krokem je prověřování možností „štronza“ 
ve skupinách, pracujeme tedy s technikou živých 
obrazů a tímto způsobem se na začátku progra-
mu otevře jakýsi duchovní prostor daného téma-
tu. Následuje cesta k teoretickým informacím a ta 
může být různá – třeba přiřadit jména k portrétům, 
napsat jména prvních pěti přemyslovských knížat 
nebo se podívat na obrázek – konkrétně například 
na paletu krále Naarmera z egyptských dějin – a po-
kusit se interpretovat, co je na té paletě vytesáno. 
Skupiny se navzájem seznámí se svými závěry a já 
v případě potřeby doplním nebo upřesním další 
důležité informace, se kterými pak tvůrčím způso-
bem pracujeme. Skupinky mají například za úkol 
vytvořit dva živé obrazy přemyslovské rodiny – je-
den, který by mohl viset v hodovní síni, a druhý, 
který zachycuje skutečné rodinné vztahy, schované 
pod povrchem. Ostatní pak navrhují, kdo z členů 
knížecí rodiny je na obraze zachycen. V jiné verzi 
může skupinový portrét ožít, jednotlivé postavy 
mohou pronést nějakou repliku, a tak dále… Díky 

tomu, že se děti musí ve skupině pobavit o tom, 
kdo je kdo, a potom se tato aktivita ještě několi-
krát opakuje při vzájemném předvádění ostatních 
skupin, se jedná o velice účinný způsob seznámení 
s historickými fakty. Odchylky ve výkladu nejsou 
vůbec překážkou. Při ztvárnění vztahu mezi Joha-
nem Panklem a jeho ženou Terezkou či jeho vztahu 
ke kněžně Kateřině Vilemíně Zaháňské vzniká mno-
ho hypotéz, o kterých se bavíme a které mají opo-
ru v různých, ať už přijímaných či zavrhovaných, 
vědeckých studiích. Je mou povinností zdůraznit 
varianty, které jsou v současnosti vědeckou a pe-
dagogickou veřejností přijímány, a divočejší verze 
nabídnout jen jako možnost či jako překonané 
hypotézy – původ Barunky Panklové je však stále 
ponořen v temnotách... Domnívám se, že v této fázi 
práce dochází k jakési simulaci vědeckého bádání, 
kdy se vědec snaží z jednotlivých střípků informací, 
faktů a domněnek sestavit nějaký celek. 
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Po přestávce je v programech možné pokračovat 
různým způsobem. Základem jsou většinou histo-
rické prameny, které jsou zpracovávány prostřed-
nictvím vhodně zvolených praktických konvencí. 
Funkční propojení obsahu a metody považuji za zá-
klad úspěchu a v současné době mě začínají velmi 
zajímat možnosti vztahu obsahu učiva jako zdroje 
informací a užívaných dramatických struktur. V této 
fázi je zapojen ještě jeden významný fenomén, a tím 
je samostatná skupinová práce a zodpovědnost 
za společnou práci. Nejdále jsem došla v programu 
Francouzská revoluce, kdy jednotlivé skupiny do-
stanou jednoduché scénáře, rozepsané na základě 
historických pramenů (může jít např. o dopisy, zá-
znamy soudního přelíčení, memoáry, atp.). Každá 
skupina pracuje na něčem jiném, takže je postupně 
obcházím a koriguji, společně probereme, k čemu 
zatím došli, a domluvíme se na dalším postupu. A to 
je úžasný moment, kdy třída začne tvořit. Žádná 
vybraná skupina premiantů, ale běžná třída, větši-
nou všichni. Na své úrovni, samozřejmě, ale vždycky 
se něco podaří. Nakonec jedna skupina po druhé 
předvede výsledky své práce, a přitom se vlastně učí. 
Protože nikdo předem neví, co měli ti ostatní, tak 
další střípky informací postupně zapadají do stále 
ucelenějšího obrazu o dané historické situaci. 
Na závěr přichází reflexní kolo, ve kterém se společ-
ně ohlédneme za tím, co jsme dělali. 
A funguje to?
Tento způsob je velmi účinný co se týče zmapování 
daného tématu i orientace v něm a domnívám se, 
že také intenzita vědomostí získaných tímto způso-
bem je větší. Podle ohlasů si myslím, že děti si takto 
uchopené téma lépe a déle pamatují. Učitelé mi to 
alespoň potvrzují. Jedna paní učitelka se mi dokon-
ce svěřila, že když přijde do školy inspekce, zařadí 
do výuky, pokud je to možné, téma prvních Přemys-
lovců, a žáci udělají dojem nadprůměrnou znalostí 
tohoto období na základě Kristiánovy legendy. Bo-
hužel jsou to zatím všechno pouze domněnky, a já 
se proto chystám k podrobnému výzkumu účinnosti 
tohoto způsobu výuky. Jeden z výstupů mé budoucí 
doktorské práce by měl být zaměřen právě na efekti-
vitu takových programů oproti běžné výuce.
A jakou máš zkušenost s tím, že používáš různé 
divadelní techniky a většina těch dětí nikdy nic 
takového nedělala?
Tak to není vůbec problém, mám opakovanou zku-
šenost, že divadlo a hraní rolí v sobě máme v určité 
míře všichni. Spíše mám opačný problém – když už 
jsou někteří zkušenější nebo už mají nějaký tako-
vý program za sebou, chtějí něco nového a těžšího, 
program už jim prostě nestačí. 
Chystáš tedy něco nového?
Teď mám chuť nějak zpracovat dvacáté století. Ob-
chází kolem mě téma holocaustu, ale zatím nevím, 
kudy na to. Měla jsem možnost seznámit se s pro-
gramem, který nabízí AISIS, Tváří v tvář historii.
Snad v něm najdu inspiraci.

Nejtěžší je pro mě najít zajímavý zdroj informací, in-
spirativní historický pramen, který skutečně odha-
luje ducha té doby. Například Kristiánova legenda, 
kterou jsem už zmiňovala, vznikala několik desítek 
let po smrti knížete Václava. To znamená, že autor 
musel počítat s tím, že ještě žijí pamětníci událostí 
a musel jejich průběh zapsat tak, jak se staly. Čím 
jsou totiž legendy mladší, tím více jejich historické 
jádro překrývá mýtus a nad fakty převažují zázraky 
a nové interpretace – příkladem může být posilují-
cí model Václava, bohu i lidem milého, a Bolesla-
va, bratrovraždou kletého. A právě v Kristiánově 
legendě je spousta zajímavých informací, které legendě je spousta zajímavých informací, které legendě
popisují opravdové vztahy – kupř. co vlastně stálo 
za tím, že během patnácti let došlo v této rodině 
ke dvěma vraždám.
K tomu mě napadá další otázka: Je tvým cílem 
především zprostředkovat dětem zajímavou for-
mou nějakou historickou událost, nebo se pak 
také společně snažíte najít nějaké nadčasové 
téma či paralelu se současným světem?
Určitě, protože tyhle dvě roviny se tam promítají 
současně – obecná historická fakta, ale i sociální 
a psychologická témata, která jsou stále aktuální. 
Na konci každého setkání, kdy děláme reflexní kruh, 
má každý za sebe zodpovědět otázku, co se dozvěděl 
nového. Zároveň je předem upozorním na to, že si 
mohou vybrat, jestli se chtějí zaměřit na probírané 
historické téma, nebo v případě, že se např. dozvě-
děli něco sami o sobě, o třídě a svých spolužácích, 
aby formulovali pouze jednu věc – s čímž mají také 
často potíže – tedy vybrat si a jasně formulovat jed-
nu hlavní myšlenku. Takže je pak zajímavé sledovat, 
jak se od sebe jednotlivé třídy liší. Někdy mluvíme 
jenom o historii a někdy zase hodně o tom, že spo-
lu mohli být, že se poznali jinak, že zjistili, že spolu 
dokáží pracovat dohromady, že mají nápady… A to je 
silné nejen pro mě, ale i pro jejich učitele, kteří vět-
šinou celou práci sledují a často mluví o tom, že své 
žáky měli možnost poznat z jiné, často překvapivé 
stránky, než jak tomu bylo doposud ve škole. A v tom 
je podle mého názoru hlavní smysl celého projektu 
– dává šanci bořit mýty a stereotypy týkající se nejen 
minulosti, ale i přítomnosti.
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Ukázka použitých metod, historických pramenů a sekundární literatury 
pro jednotlivé programy (výběr):
Ukázka použitých metod, historických pramenů a sekundární literatury 
pro jednotlivé programy (výběr):
Ukázka použitých metod, historických pramenů a sekundární literatury 

1. Pravěk
a) Časové rozdělení nejstaršího 
období dějin lidstva 
Cíl: Utřídění a pochopení ob-
sahu jednotlivých vývojových 
epoch.
Metody a techniky (MT): Meto-
dy graficko-písemné (techniky: 
vytvoření schématu, role papíru 
na zdi, chronologická mapa).
Prameny a sekundární literatu-
ra (PL): učebnice, chronologické 
přehledy.
b) Život sběračů a lovců
Cíl: Získání představy o fungová-
ní přirozené dělby práce v životě 
pravěkých sběračů a lovců.
MT: Metody pantomimicko-pohy-
bové (techniky: živý obraz, fázo-
vaný živý obraz, oživlé štronzo, 
obřad). Metody verbálně-zvuko-
vé (technika: poslech autentické 
hudební nahrávky).
PL: populárně-vědecká litera-
tura – (Leakey, R., Lewin, R.
(1984). Lidé od jezera. Praha: 
Mladá fronta.
c) Regionální historie: 
Býčí skála
Cíl: Seznámit se s historií zajíma-
vé archeologické lokality poblíž 
Brna.
MT: Metody pantomimicko-
-pohybové (techniky: živý obraz, 
fázovaný živý obraz).
Prameny: populárně vědecká li-
teratura – Wankel, J. Popis nále-
zu v Býčí skále / Hora, P. (1985). 
Toulky českou minulostí. Praha: Toulky českou minulostí. Praha: Toulky českou minulostí
Práce / Horký, P., Náplava, M.
(1996). Dvě cesty za archeologií. Dvě cesty za archeologií. Dvě cesty za archeologií
Brno: Barrister & Principal.

d) Kulturní odkaz pravěku
Cíl: Vysvětlit vznik nástěnných 
maleb, připomenout lokality 
nálezů.
MT: Metody materiálově-věcné 
(technika: práce s autentickým 
materiálem – rudka, uhel, kera-
mická hlína).
PL: obrazové materiály – Pi-
joan, J. (1977). Dějiny umění, 
I. díl. Praha: Odeon.

2. Strarověké despocie – Egypt
a) Sjednocení Egypta 
Cíl: Seznámit se s okolnostmi 
sjednocení Egypta na přelomu 
4. a 3. tisíciletí př. n.l.
MT: Metody pantomimicko-
-pohybové (techniky: živý obraz, 
štronzo).
PL: obrazové materiály – Pi-
joan, J. (1977). Dějiny umění, 
I. díl. Praha: Odeon.
b) Vládci Nové říše
Cíl: Připomenout významné 
panovnické osobnosti tohoto 
období a ocenit jejich význam.
MT: Metody pantomimicko-pohy-
bové (techniky: živý obraz, stav-
by z těl, akční prověření znalostí 
technikou Kdo zná odpověď, 
sedne si.). Metody materiálově-
-věcné (technika: práce s výtvar-
ným materiálem).
PL: obrazové materiály, ency-
klopedie, vědecké monografie, 
starověké texty.

c) Kulturní odkaz 
starověkého Egypta 
Cíl: Připomenout nejvýznamnější 
vynálezy starověkých Egypťanů 
a uvědomit si jejich význam.
MT: Metody pantomimicko-po-
hybové (technika: stavby z těl).  
Metody materiálově-věcné (tech-
nika: práce s autentickým mate-
riálem – luštění hieroglyfického 
zápisu jmen faraónů).
PL: populárně vědecká literatura, populárně vědecká literatura, 
obrazový materiál, encyklopedie.

3. Antické Řecko
a) Systém řeckých bohů
Cíl: Zopakovat a ujasnit si 
systém řeckých bohů a jejich 
vztahů.
MT: Metody pantomimicko-po-
hybové (techniky: žák v roli, živé 
obrazy, komentované živé ob-
razy). Metody graficko-písemné 
(technika mapy, plánu).
PL: encyklopedie, krásná litera-
tura – Petiška, E. (1976). Staré 
řecké báje a pověsti. Praha: 
Albatros.Albatros.
b) Odysseova dobrodružství
Cíl: Seznámit se s významným 
mýtem o putování krále Odysea, 
srovnat jeho pouť s dnešní geo-
grafií Středomoří. 
MT: Metody pantomimicko-po-
hybové (techniky: štronzo, živý 
obraz, živý obraz s komentářem, 
žák v roli). Metody verbálně-zvu-
kové (technika hlasitého čtení).
PL: encyklopedie, mapy, obra-
zový materiál, krásná literatu-
ra – Homér / Ovidius / Petiška, 
E. (1976). Staré řecké báje 
a pověsti. Praha: Albatros.

Klasifikace metod a technik je 
převzata z příručky Valenta, J. Valenta, J. 
(1997). Metody a techniky dra- Metody a techniky dra-
matické výchovy. Praha: Agentu-. Praha: Agentu-
ra Strom.

Máte zájem 
o úplný přehled? 
Stáhněte si jej 
ve formátu PDF na 
www.gymnasion.info
v sekci dodatky
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Divadelní představení formou 

Theatre on Location zaměřené 

na problematiku postavení ženy 

ve společnosti (ve vztahu k muži 

i k sobě samé).

Iva Kateřina Petrovicová a Vanda Drozdová se zú-
častnily projektu, který proběhl v rámci výměnné-
ho studijního pobytu na HKU Utrecht. Na projektu 
se podílel tým zahraničních studentů. Jejich hlav-
ním úkolem bylo vytvořit divadelní představení 
inspirované konkrétním místem, ve kterém se na-
konec také odehrávalo – tedy vytvoření inscenace 
formou Theatre on Location či Site specific Theatre. 
Vybraná lokace – skleněný polyfunkční dům – byla 
přetvořena pro tyto účely v kavárnu, kde probíha-
lo nejen divadelní představení, ale také následná 
diskuse herců s diváky o tématech, které příběh 
otevíral: žena v současném světě, žena a její role 
ve společnosti, v mateřství, v domácnosti, ve vzta-
hu k muži, žena a její seberealizace, uplatnění v za-
městnání, studium atd.

Nejprve by mě zajímalo něco o stylu práce – v mi-
nulých číslech jsme se věnovali Divadlu Fórum 
nebo také tomu, jak se dá propojit divadlo s ho-
kejem při improvizacích. Čím je naopak zajímavé 
Theatre on Location či Site specific Theatre? 
Jde především o to umět využít atmosféry prostoru, 
vyjít z jeho historie a z toho, co o tomto prostoru 
vědí místní lidé, různé povídačky a tak. Když vy-
jdeme z doslovného překladu, tak se termín site 
specific – specific – specific specifický prostor – využívá k označe-specifický prostor – využívá k označe-specifický prostor
ní poměrně širokého spektra aktivit realizovaných 
na určitém místě – od architektonických zakázek 
až po zemědělskou produkci. Ale v oblasti umělecké 
není ani po překladu pojmu zcela jasné, co je tímto 
názvem přesně myšleno. Víme sice, že jde o nějaký 
specifický prostor či o určité místo, ale to nám stále 
ještě nenapovídá, co konkrétně je náplní divadelní 
práce touto formou. Pro mě tento termín zname-
ná, že jde o práci v určitém prostoru, který se stává 
východiskem pro vznik divadelního či výtvarného 
počinu. Daný prostor bychom měli vnímat i s je-
ho sociálními vazbami, ať už je využíván či nikoliv. 
Projekt se vždy uskutečňuje právě na tom určitém 
místě, a poněvadž se jinde nedá opakovat, jde vždy 
o projekt jedinečný. Stejný význam bych přiřkla 
i termínu theatre on Location – divadlo v lokaci.
Tohoto pojmu se využívá především v Holandsku 
a znamená využití prostoru výhradně pro divadel-
ní činnosti. Na rozdíl od termínu site specific však  však site specific však site specific
neotevírá cestu k širšímu spektru aktivit – např. neotevírá cestu k širšímu spektru aktivit – např. 
k výtvarným činnostem či happeningům. V naší k výtvarným činnostem či happeningům. V naší 
republice se sice využívá různých prostorů právě republice se sice využívá různých prostorů právě 
pro tvorbu happeningů, ale tento typ divadla zde pro tvorbu happeningů, ale tento typ divadla zde 
přesto není zcela obvyklý. Proto bych se této oblas-přesto není zcela obvyklý. Proto bych se této oblas-
ti u nás ráda více věnovala. Jsem moc ráda, že jsem ti u nás ráda více věnovala. Jsem moc ráda, že jsem 
se s touto formou umění mohla setkat – významně se s touto formou umění mohla setkat – významně 
se mi tím rozšířily obzory divadelní práce o další se mi tím rozšířily obzory divadelní práce o další 
možnosti. Takový druh umění považuji za atrak-možnosti. Takový druh umění považuji za atrak-
tivní, a to nejen pro sebe, ale i pro novou generaci tivní, a to nejen pro sebe, ale i pro novou generaci 
diváků.

Petra DrahanskáCAFFETERIA RICARDO
Rozhovor s Ivou Kateřinou Petrovicovou
a Vandou Drozdovoum
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Jakým způsobem jste si vybíraly to pravé místo?
Po prvním seznámení s touto divadelní formou 
jsme dostaly na výběr dvě kontrastní lokace. Prv-
ní byl historický mlýn na zpracování dřeva a tou 
druhou byl malý skleněný domek. Původně velká 
skupina o 23 studentech, která dostala za úkol 
předložit své návrhy a inspirace místem, se postup-
ně rozdělila na skupinky podle toho, které z obou 
míst je více oslovilo. Mě s Vandou zaujal tzv. glass 
house, který byl umístěn v Juliana parku, v jehož 
okolí se nacházelo dětské hřiště, volně zde vegeto-
valy různé druhy ptactva a zvěře a po celém prosto-
ru byly nainstalovány sochy. Zajímavou skutečností 
byla i multikulturalita místa, protože se nacházel 
ve čtvrti, kterou obývala především marocká, řec-
ká a turecká menšina. Ovšem v parku se střetávala 
především minorita surinamská, a tohoto místa sa-
mozřejmě využívali i Holanďané. Já osobně jsem si 
toto místo vybrala především proto, že jsem cítila, 
že všichni ostatní využijí raději atmosféru starého 
větrného mlýnu. Ne, ruce pryč, já romantik nebu-
du, to se o to raději podělím s Maročany a využiji 
prostor, který bude tichý a prázdný. Však já ho už 
nějak zaplním! 
Místo mělo skvělou atmosféru, velmi pohodovou. 
Samotný domek byl původně využíván jako místo 
pro pořádání vernisáží a dílen převážně pro děti. 
Po setkání se správkyní toho domku se nám navíc 
zkonkrétnila naše představa o formě další práce, 
protože nám prozradila, že rodiče dětí či pouze 
náhodní návštěvníci parku si domek pletou s kavár-
nou. Vymyslely jsme tedy, že přeměníme toto mís-
to v opravdovou kavárnu, a navrhly jsme základní 
téma, na kterém jsme chtěly pracovat.
Jak se tedy vaše práce vyvíjela dál? Jak je mož-
né dospět od prostoru ke konkrétním postavám 
a příběhu?
V tomto projektu nás vedl velmi významný holand-
ský režisér Robert Stain, který se Theatre on Loca-
tion věnoval řadu let. 
Úvodní stoosmdesátiminutová lekce byla věnována Úvodní stoosmdesátiminutová lekce byla věnována 
diskusi na téma „Co je to umění?“ Vzhledem k to-diskusi na téma „Co je to umění?“ Vzhledem k to-
mu, že odpověď na tuto otázku je zcela subjektiv-mu, že odpověď na tuto otázku je zcela subjektiv-
ní, se strhla velká roztržka, a to i přesto, že byla ní, se strhla velká roztržka, a to i přesto, že byla 
vedena v jiném než mateřském jazyce. Poté ná-vedena v jiném než mateřském jazyce. Poté ná-
sledoval poněkud rozpačitý odchod do určených sledoval poněkud rozpačitý odchod do určených 
lokalit. V tomto momentu mně již bylo zcela jasné, lokalit. V tomto momentu mně již bylo zcela jasné, 
se kterými lidmi se do práce nepustím. Rozhodně se kterými lidmi se do práce nepustím. Rozhodně 
jsem nechtěla hodnotit něčí názory, ale věděla jsem, jsem nechtěla hodnotit něčí názory, ale věděla jsem, 
že potřebuji pracovat se skupinou, která bude fun-že potřebuji pracovat se skupinou, která bude fun-
govat i přes každodenní problémy při práci.govat i přes každodenní problémy při práci.
V další lekci jsme se věnovali popisu našich osob-V další lekci jsme se věnovali popisu našich osob-
ních prostorů, ve kterých žijeme, spíme, čteme, ních prostorů, ve kterých žijeme, spíme, čteme, 
milujeme se, sníme, které k nám patří, a které si milujeme se, sníme, které k nám patří, a které si 
tvoříme vlastními myšlenkami. Bylo to zvláštní, ne-tvoříme vlastními myšlenkami. Bylo to zvláštní, ne-
chci říci nezajímavé, ale musím přiznat, že až nyní chci říci nezajímavé, ale musím přiznat, že až nyní 
chápu, proč jsme toto cvičení vůbec dělali. V době, chápu, proč jsme toto cvičení vůbec dělali. V době, 
kdy tato práce probíhala, jsem vnímala všechno kdy tato práce probíhala, jsem vnímala všechno 
spíše s velkým otazníkem; nyní však vidím, že mě-spíše s velkým otazníkem; nyní však vidím, že mě-
la skutečný smysl. Samozřejmě, že jsem chápala, la skutečný smysl. Samozřejmě, že jsem chápala, 

že můžeme mluvit o prostorech, které jsou lidem 
vlastní, a hledat odlišnosti či „zálibnosti“ v prosto-
rech, které popisují ostatní, ale stresoval mě čas, 
který jsme na celý projekt měli. Zanedlouho však 
přišel velký posun v tématu a začali jsme řešit otáz-
ku daných dvou prostor. Mluvili jsme především 
o věcech, kterých jsme si všimli a které pro nás byly 
zajímavé, o zajímavostech, které jsme se dozvěděli 
v okolí od starousedlíků, přičemž neexistovala žád-
ná kritéria, jež by negovala něčí názor. Bylo obtížné 
hodiny a hodiny diskutovat a doufat, že posléze 
přijde nějaká práce. A to už byl týden za námi! Byla 
jsem z toho procesu nervózní, protože jsem zvyklá 
pracovat a ne mluvit. Ale poté u mě došlo k zvláštní 
změně – začala jsem vnímat vše, o čem se hovoři-
lo, a začala jsem chápat, že právě ony jednotlivé 
poznatky vytvářejí divadlo v prostoru. Že právě 
takto vznikají základní kameny představení v místě, 
pro které jsme se rozhodli. Nejde o to přijít a najít, 
ale přijít a pátrat, hledat velmi usilovně vše, co je 
skryté, a pak teprve začít. Nás ale na tu práci bylo 
třiadvacet. Určitě si dokážete představit skupinu, 
ve které je deset osob a hledá něco společného. 
Nás bylo dvakrát tolik. Popravdě řečeno, už jsem 
očekávala, že Robert Stain vstane a řekne: Myslím, 
že dnešním dnem skončilo hledání a že se nám po-
dařilo vytvořit přibližně takovéto skupiny, ve kte-
rých byste měli dále pracovat. Nedokázala jsem si 
zkrátka představit, že bychom „mleli panty“ ještě 
další týden!
Kdy tedy nastal ten zásadní zlom?
V tomto momentu se nedalo dělat nic jiného, než 
začít pracovat, ale každý sám za sebe. Zbývaly totiž 
už jen čtyři týdny a byl nejvyšší čas. Seděla jsem 
nad poznámkami a snažila se vydedukovat, jak to 
udělat, aby se můj nápad zavděčil alespoň skrov-
né skupince, se kterou bych mohla pracovat. Měla 
jsem před sebou vše, co se mi zdálo zajímavé, a za-
čala jsem vymýšlet první náčrt příběhu. Jeho forma 
mi byla jasná: groteska. Všichni věděli, že zamýšlím 
dělat právě ji, že chci udělat něco vtipného, zveli-
čeného a beze slov. To ale nestačilo. Vrátila jsem 
se tedy zpět k tomu místu. A to byl ten zásadní 
krok – rozhodnutí pro práci v multikulturním pro-
středí, v němž budu moci uskutečnit představení 
pro osoby, které mají jiné tradice, jinou kulturu, ko-
neckonců všichni jsme jiní. I já s Vandou jsme na-
prosto odlišné osoby. Budeme dělat „něco“ pro ně, 
vždyť je to stejně jejich prostor. A s tímto nápadem 
jsem se vydala k Vandě na návštěvu, na které jsme 
vyprodukovaly i náš první společný nástin příběhu. 
Později jsme si ve skupince holek, které se k nám 
přidaly, rozdělily role a pracovaly na charakterech. 
Dělaly jsme scénografické návrhy, tvořily vzájemné 
vztahy rozličných ženských postav, a také jsme vy-
tvořily loutku muže, který v představení vystupoval 
s námi. A s námi snášel i celý průběh zkoušení.
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O čem příběh pojednává a jaké typy žen jste na-
konec ztvárnily?
Celý příběh se tedy, jak už bylo řečeno, odehrává 
v kavárně, kterou vlastní zámožný a vážený muž 
z města jménem Ricardo. Ricardovou pracovní 
partnerkou je Victorie, velmi striktní a zaneprázd-
něná žena, v jistých chvílích působící na okolí jako 
bezcitná. Victorie je velice aktivní spoluvlastnicí 
kavárny, starající se především o její chod. V této 
době je velice diskutovaným problémem pracu-
jící žena. Victorie je tedy velice častým námětem 
pro tlachy lidí z města, neboť ženy by měly jenom 
obhospodařovat domácnost, starat se o děti a ne-
pomýšlet na žádné takovéto „výstřelky“. Victorie 
velmi rafinovaně skrývá svou krásu, aby ji muži při-
jali do svého pracovního kolektivu. Ženy její vizáži 
nerozumí, ale obdivují její schopnost seberealizace 
i urputnost, která ji přivedla do světa úspěšných 
mužů. V podstatě stejnou možnost seberealizace 
dostala i zpěvačka Kjára, která i po svých špatných 
zkušenostech s muži upřímně věří, že život bude 
lepší. Kjára je žena, která je muži velmi obdivovaná. 
Ostatní ženy ji ve své mysli nazývají těmi nejhorší-
mi jmény, ale to jen proto, že nemají stejnou odva-
hu hovořit s muži tak, jako ona. Kjára je milenkou 
Ricarda, ale všichni před tím zavírají oči a dělají, 
že nic nevidí, protože Ricardo je veleváženým mu-
žem. Oči však zavírá především jeho žena Elena. 
Elena se stala jakýmsi domácím stříbrem – Ricardo 
se s ní potěší a ví, že jí stačí pozice paní domu. Nic 
víc a nic míň, než vyprané košile, vyžehlené límeč-
ky a čistá domácnost, se od ní neočekává. Elena si 
za to na oplátku nechává dávat drahé dárky. Má 
hospodyni Annu, ne příliš šťastně vdanou bezdět-
nou ženu, která se nešťastným spádem událostí 
zamilovala právě do rozšafného Ricarda. Tomu ne-
bylo nikdy zatěžko prohodit s hospodyní pár vře-
lých slov. Anna skrývá svou platonickou lásku již 
velmi dlouho a je pouze krůček od nepřístojného 
činu, který prozradí její city. Všechny tyto ženy Ri-
carda nakonec udolají a společně pohřbí. Celkově 
ale v představení nejde ani tak o samotný příběh, 
jako spíš o vykreslení jednotlivých rolí žen, které by 
měla – v ideálním případě – zastávat každá z nás. 
Z čeho jste čerpaly – kromě vlastních zkušeností 
s muži?
Udělaly jsme anketu, v níž jsme se ptaly na předsta-
vy mladých dívek a starších žen o jejich budoucím 
či prožitém životě ve vztahu k mužům. Anketu jsme 
provedly nejdříve pro naše vlastní upotřebení, aby-
chom měly z čeho vycházet při práci na charakte-
rech postav. Později jsme ale odpovědi použily také 
jako součást večera. Vytvořily jsme takové „menu“, 
do kterého měli diváci možnost před představením 
nahlédnout. Místo nabídky nápojů a cen obsaho-
valo ty z názorů, které předznamenávaly témata 
představení. Takže než se diváci usadili a začalo sa-
motné představení, dostali kávu a mohli si listovat 
v ženských představách. 

Kolikrát jste představení odehrály a jak po před-
stavení probíhaly následné diskuse na dané 
téma?
Realizace proběhla celkem pro pět diváckých skupin. 
Nejzajímavější zkušenost však máme z představení 
pro marockou skupinku žen, která je v kontrastu 
s tím pro holandské smíšené publikum, pro něž pro-
běhlo premiérové představení. Publikum bylo velmi 
různorodé – od čtyřletého chlapečka přes jeho ma-
minku až po sedmdesátiletého muže. Diváci velice 
aktivně diskutovali o problematice postavení ženy 
ve společnosti. V porovnání s marockými ženami 
se ale smíšené publikum zdálo být jaksi svázanější, 
neboť ženská část publika omezovala tu mužskou 
v otevřeném projevu a naopak. Na druhou stranu 
jsme však byly svědky toho, že témata vyvolávala 
u mužů i u žen skutečně rozporuplné reakce, a vy-
slechly jsme si tak řadu drobných, skrytých roztr-
žek, k čemuž u marockého publika nemohlo dojít. 
Při prezentaci pro marocké ženy totiž nesměl být 
v publiku přítomen žádný muž, a v úvahu nepřipa-
dal ani navrhovaný videozáznam představení. Sa-
mozřejmě jsme vyhověly stanoveným podmínkám, 
obávaly jsme se však celého průběhu příliš svo-
bodomyslně utvořeného představení. Čekaly jsme, 
že problémem by mohly být například některé vy-
zývavé scény. Naše obavy byly naštěstí přemrštěné. 
V průběhu představení jsme byly naopak mile pře-
kvapeny výraznými reakcemi na vtipné scény, a ná-
mi plánovaná redukce vyzývavých scén proto téměř 
neproběhla. Publikum nebylo příliš početné – deset 
žen středního věku a tři jedenáctileté dívky. Násled-
ná diskuse byla zpočátku dost jednostranná, neboť 
se skládala pouze z našich neopětovaných dotazů. 
Zlom v zapojení do debaty nastal až ve chvíli, kdy 
jsme se my samy – aktérky příběhu – zaujatě rozho-
vořily o konkrétním zpracovávání ženských charak-
terů, načež se marocké ženy s chutí pustily do roz-
hovoru s námi. Mluvily jsme především o zkarikova-hovoru s námi. Mluvily jsme především o zkarikova-
ných ženských postavách. Až s dětskou radostí pak ných ženských postavách. Až s dětskou radostí pak 
Maročanky z viděného představení určovaly typ Maročanky z viděného představení určovaly typ 
ženy, kterou by ony samy chtěly být. Velice neoče-ženy, kterou by ony samy chtěly být. Velice neoče-
kávaně nazvaly manželku Ricarda nakonec lehkou kávaně nazvaly manželku Ricarda nakonec lehkou 
děvou a jeho milenku nijak morálně neodsoudily. děvou a jeho milenku nijak morálně neodsoudily. 
Byla to prostě zajímavá zkušenost. Byla to prostě zajímavá zkušenost. 
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Představení se odehrávalo v kavárně a ihned 
po příchodu byli diváci vtaženi do děje setkáním 
s postavou příběhu, která je obsloužila a formou 
rozhovoru včlenila do dění na scéně. Návštěvníci 
nenásilně přešli od prostého posezení v kavárně 
do role diváků divadelního představení. Měli mož-
nost nasát atmosféru místa, vypít si čaj nebo kávu. 
Prostor kavárny byl uzpůsoben tak, aby se diváci Prostor kavárny byl uzpůsoben tak, aby se diváci 
cítili pohodlně; počítalo se s omezeným prostorem, cítili pohodlně; počítalo se s omezeným prostorem, 
který byl koncipován maximálně pro dvacet pět lidí. který byl koncipován maximálně pro dvacet pět lidí. 
Diváci si v nápojovém lístku měli možnost přečíst Diváci si v nápojovém lístku měli možnost přečíst 
výsledky ankety, která byla zacílena na dívky ve vě-výsledky ankety, která byla zacílena na dívky ve vě-
ku do deseti let a starší ženy ve věku šedesáti let ku do deseti let a starší ženy ve věku šedesáti let 
a více. Anketní otázkou byla představa o jejich po-a více. Anketní otázkou byla představa o jejich po-
volání a ideálním partnerovi – starší ženy přitom volání a ideálním partnerovi – starší ženy přitom 
mohly konfrontovat své představy s realitou: mohly konfrontovat své představy s realitou: 

Chtěla jsem být princeznou. Nakonec jsem si vzala 
prvního muže, který mě požádal o tanec na jed-
nom plese a dodnes jsme spolu. Renee, žena v do-
mácnosti, 62 let
Chtěla bych se svou rodinou hodně cestovat. 
Rozhodně nebudu pracovat, to bude dělat můj 
muž. Mythe, 10 let
Chtěla jsem se svými přáteli udělat svět lep-
ším. Marjolijn, žena v domácnosti, matka 3 dětí, 
babička 2 vnoučat, 68 let 
Určitě nebudu pracovat. Možná vyhraju něco v lo-
terii – jo, budu hodně sázet, dokud něco nevyhra-
ju! Annabel, 10 let
Chtěla jsem být recepční v hotelu a naučit se 
spoustě jazyků. Patricia, matka 2 dětí, 54 let
Asi si vezmu doktora, ale sama bych doktorkou 
být nechtěla. To bych se musela hodně učit. Mar-
leen, 11 let

Iva Kateřina Petrovicová a Vanda Drozdová

Caffeteria Ricardo
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TOULAT SE SÁM 
TOU ROSOU ČERSTVEJCH RÁN…

Jiří Kirchner

Obvykle hledáme napětí, dobrodružství, okouzlení 
a inspiraci v krajinách vnějších. Vnímáme vše, co 
je kolem, ale máme často problémy vnímat to, co 
je uvnitř nás, a nalézat v tom sami pro sebe vnitřní 
krásu. Právě o toto hledání a okouzlení z vnitřních 
světů nám dnes půjde. A kdo naší snaze alespoň 
se přiblížit tomuto našemu vnitřnímu okouzlení 
přispěchá na pomoc? Budou to nejen lidé a je-
jich myšlenky, kterými se budeme inspirovat, ale 
i příroda, která nám poskytne to pravé prostředí 
pro procházku naším vnitřním světem. A můžeme 
na to vzít jed, že ve svém vnitřním světě můžeme 
hrát i sami se sebou hluboké, krásné a tajemné 
hry.

Eros, já a příroda

Eros* symbolizuje smyslnost, přitažlivost, lásku, 
umění milovat, sebeobdiv, svůdnost, schopnost vá-
zat se. Dále však také emocionální prožitek lásky, 
vyvolaný fascinací objekty či vztahy vzrušujícího 
působení, či touhu a úsilí po kráse, dobru a úplnos-
ti, zbavené smyslnosti. Toto vše nemusíme hledat 
pouze ve vztahu k někomu, ale i k něčemu nebo 
sobě samému a svému vnitřnímu světu. I když sdí-
líme s někým jiným hodně ze svého vnitřního svě-
ta, nikdy nesdílíme vše. Vždy je v nás ona mýtická 
třináctá komnata, ke které máme klíče jenom my. 
Mnohdy však ani sami nevíme, co všechno v této 
komnatě skrýváme. Nemůžeme zde předložit žádný 
univerzální recept, který by nás jako mávnutí kou-
zelnou hůlkou zavedl k našim krásným vnitřním 
světům a k jejich pochopení. Tato cesta je pro kaž-
dého odlišná a pro každého jinak trnitá. Různé sys-
témy využívají rozličných technik sebereflexe. Pouť 
za vnitřním Já nastupují tedy z jiné pozice a cesta 
k poznání a cíli je vždy a pro každého jiná. Je tedy 
jedno, jestli se ke svým vnitřním světům a jejich po-
znání dostaneme skrze meditaci, jógu či autogenní 
trénink. Důležité je, že se k cíli dojdeme. Jednou 
z podmínek, kterou však při této cestě musíme 
respektovat všichni, je samota, tj. být se sebou 
samým tak, abychom mohli otevřít onu pověstnou 
třináctou komnatu a být pak i sebou samým.

Kdy se však tato komnata otevírá? Jedním z mož-
ných způsobů, jak toho dosáhnout, je prožití kritické 
situace, kdy si člověk opravdu „hrábne“ až na dno 
svých fyzických či psychických sil. Tím druhým způ-
sobem je obrátit se do sebe a projít strastiplnou 
a obtížnou cestu svým vnitřním světem až ke dve-
řím třinácté komnaty, otevřít je a nahlédnut do ní. 
V dnešním světě nás však rozptyluje tolik rušivých 
vlivů a informací a máme tolik povinností, že se ne-
stačíme ani zastavit a být chvilku sami se sebou 
a v klidu a pokoji pak projít touto cestou až k oné 
komnatě. Prostředí, které nám však dokáže přinést 
už svým charakterem prostor a klid pro nás samot-
né, je příroda.
Od přírody zažíváme v dnešní době spíše odcizení. 
Naší šancí je ale vrátit se k jejím kořenům. Jestliže 
se chceme přiblížit sami sobě, nesmíme mít příro-
du prvotně jako zdroj pro naše intenzivní prožitky, 
nýbrž jako jejich partnera. Nevyužívejme přírodu 
s jejím turistickým potenciálem, pojďme jí putovat. 
Ne překotně, rychle a zbrkle tak, jak je to charakte-
ristické pro dnešek, ale pomalu, s dostatkem času 
a bezstarostností. Zkusme objevit zapomenutá mís-
ta, ne je jen procestovat, abychom si udělali čárku 
v našich deníčcích, vrcholových knížkách a podob-
ně. Zkusme s místem splynout. Nelze zde nevzpo-
menout klasika Miloslava Nevrlého, který ve svých 
legendárních Karpatských hrách (Nevrlý, 2000, 
14) říká: Mnoho užitečných věcí tříbí taková letní 
putování. Skromnost. Nezávislost. Vytrvalost. Pře-
konání strachu, skleslosti těla i ducha. Úctu k zemi 
i domorodcům. (…) Při putování se nádherně zpo-
malí čas, rozloží se nad okamžiky, žiješ po tu dobu 
v jiných rozměrech. Z jedenácti měsíců roku si ne-
pamatuješ ani desetinu toho, cos prožil za jediný 
měsíc letní cesty. (…) Nejistota uchovává životní 
pružnost a jas. Nevědí dne ani hodiny, nemocemi 
málo trpí, zmoknou-li, uschnou, je to jednoduché. 
Jsou odkázáni sami na sebe a jejich pýchou je 
rovnováha mezi mnohadenní soběstačností a co 
nejlehčí tornou. Dodává to sebevědomí a poutníci 
se mohou odvážit i do odlehlých krajů, kam tíha 
a pohodlí, mlsnost a opatrnost jiné turisty nepustí. 
(…) Bůh zajisté není tak chud, aby každému pout-
níkovi nemohl půjčit jeho vlastní duši.

* V tomto článku je termínu „eros“ užíváno především v duchovně-tvůrčím smyslu tohoto slova (eros jako životadárný 
princip a psychická energie pudící člověka k touze dosáhnout dokonalosti, vyšší moudrosti a poznání vyšších idejí, 
spíše než k uspokojení sexuálních potřeb), doplněném o jeho eroticko-smyslné konotace. K osvětlení terminologie 
podrobněji viz s. 7.
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Problém je však i ve vnímání krajiny. Jak podotýká 
Guth Jarkovský, na krajinu pohlížíme podle toho, 
jaké máme vlohy a nadání. Jinak na ni pohlíží turis-
ta, jinak poutník, jinak hudebník, malíř, rolník nebo 
bankéř. Z psychologických vlivů působí na vnímání 
nejvíce vznešenost hor a moře. Z krajiny samé mů-
žeme vycítit její logičnost, zákonitost a důvodnost. 
Nacházíme zde kontrast i disonanci. To je patrné 
jak v přírodě, tak i v umění a hudbě. I na vniterný 
život nejsurovějšího národa působí příroda, byť 
by její krásy nevnímal a nechutnal. Zatímco však 
člověk na nízkém stupni vzdělanosti, jemuž jsou 
i nejprostší jevy přírodní hlubokým tajemstvím, má 
z přírody jen děs a hrůzu, vyjadřovanou např. v su-
rových formách náboženského kultu, se stoupající 
vzdělaností, která odhaluje a vysvětluje jevy přírody, 
se naopak zjemňují prostředky vyjadřující rozkoš 
z přírodních dojmů. Vždyť ještě vzdělanci osvíce-
ných dob od klasického starověku až po renesanci 
neviděli v krajinách horských, dnes za nejkrásnější 
pokládaných, nic než démony hrůzy a ničivé síly… 
K poznání přírodní krásy je zapotřebí jistého vzdě-
lání… Jen vzdělaní lidé mohou užíti krajiny, a toto 
vzdělání poskytuje jenom hudba, literatura a umě-
ní, s jejichž vývojem jde ruku v ruce také vývoj citu 
pro přírodu a ocenění její krásy. (srov. Jarkovský, 
2003, 77–88).
Inspirativní a zajímavá je i myšlenka, že charakter 
krajiny zásadně ovlivňuje také hudební styly v té 
které oblasti. Kupř. melodičnost a harmonie písně 
je velice závislá na prostředí, ve kterém vzniká. Vr-
chovina a drsnější horská příroda tak přináší me-
lodie a harmonie daleko rozmanitější a kreativnější 
než například příroda pouštní.

Vnitřní hry 

Zkusme se na tomto místě nechat trochu inspi-
rovat hrami, které hrál Miloslav Nevrlý při svých Miloslav Nevrlý při svých Miloslav Nevrlý
poutích po karpatské krajině. Každý z nás si je však 
může zahrát i sám – v jakékoli krajině, neb každý 
má svá místa, ke kterým se váže. Zkusíme vám tyto 
hry připomenout a přidat k nim ještě některé další 
náměty, jež nás snad dokáží přiblížit naší vlastní 
třinácté komnatě. 
Nechoďme daleko a začněme hned jitrem a raním 
vstáváním.

Hra na jitřní radost
Jsi-li na cestách, spi za jasných nocí pod širým ne-
bem. Jen tak se správně probudíš. Dřív, než vyjde 
slunce. Otevřeš oči a venku spatříš ještě bledý úsvit. 
Slunce se na obzoru pomalu začne klubat. Rozmýšlí 
se dlouho, předlouho, jestli má dnes vůbec vyjít. Na-
jednou se rozmyslí. Je až překvapivé, jak rychle do-
káže vyskočit nad obzor a ozářit okolní krajinu! Jeho 
paprsky nabývají na síle. Celá příroda se probouzí 
do nového dne. I my se můžeme pomalu vykutat 
z vlhkem ztěžklého spacáku. Stačí málo, aby nám 
každé jitro zezlátlo a den byl stříbrným. Stačí udělat 
tři obyčejné věci: zazpívat děkovnou píseň, vykoupat 
se ve studené vodě, zacvičit si, divoce zatancovat. 
Pak už jen stačí chvíli rozjímat za krásného jitra. Se-
díš o samotě, nepatrný a bezvýznamný, nikdo o tobě 
neví, a přesto: v takovém jitru ti patří zeměkoule. Po-
malu se sbalit a vyrazit zase o kus dál. Prostě tou-
lat se sám tou rosou čerstvejch rán…, jak se zpívá 
v klasické, legendární trampské písni. My si k tomu 
můžeme přidat i hru s myšlenkami, se špetkou pře-
mýšlení nad sebou samým i nad životem. 
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Hra na putování s hvězdným širákem
Noci jsou úhelnými kameny cest, královskými hra-
mi. Noci jdeme vstříc bezbranní, vydaní tmě, všemu. 
Vše se nám zdá tajemné, zvuky se zostřují, naše 
představivost mnohdy až moc popouští své otěže. 
V obyčejném stromu či skupině keřů můžeme vidět 
zvíře nebo skrytou postavu, větrem pohnutá vě-
tévka nás vyděsí a přitáhne naši pozornost. Je čas 
jít spát. Karimatka, spacák a jasné hvězdné nebe 
nad hlavou. Je magicky přitažlivé. Zkuste to: jen 
tak zalehnout a hned usnout. Nepodaří se vám to. 
Vždy nás připoutají ony nekonečné nebeské pláně, 
kde jsou jak bludičky rozeseta různě silná světélka. 
Ve své podstatě to jsou bludná světélka. Každé nás 
totiž nechá zabloudit do jiných končin, jiných míst 
vesmíru. Jak daleko bychom se museli vydat, aby-
chom se k hvězdné bludičce přiblížili na dotek? Co 
by nás v těch místech čekalo? Jsme na tyto tajem-
né končiny připraveni? Některé filosofické úvahy 
tvrdí: Co je nahoře, je i dole. Vše, co je ve vesmíru, 
se v menším promítá i do našeho světa. Co když 
tam někde je i naše třináctá komnata? Zkusme k ní 
hvězdami putovat. S rozvahou a pomalu. Možná ob-
jevíme a nalezneme i to, v co jsme nikdy nedoufali. 
Sami sebe.

Zimní krajina a teplo krbu
Krajina pokrytá sněhovou pokrývkou. Mrazivá rána 
a ještě mrazivější večery. Malíř mráz kreslí na okna 
nádherné ornamenty. Mít tak v horách srub, kde 
plápolá krb. Z jeho střechy visí různě dlouhé ram-
pouchy. Probouzíme se do krásného rána. Vůně 
ranního čaje, něco málo sníst a vyrazit ven na toul-
ky zimní krajinou… 
Je to zajímavé, jak sníh dokáže změnit krajinu k ne-
poznání. Nedávno podzim popustil uzdu své fanta-
zii a sehrál s přírodou symfonii barev. Nyní do hry 
vstupují pouze barvy dvě. Černá a bílá – stín a sníh. 
Je to nebývalý kontrast. Zimní krajina nám může 
svojí drsností ukázat nové obzory, nové dimenze. 
V zimní krajině také nepotkáme mnoho lidí. Všech-
no spí, připravuje se na probuzení. Jen ticho bloudí 
po pláních a v údolích mezi kopci. I ono mrazivé 
ticho pro nás však může být inspirací. Souznít 
s tichem mrazivé přírody a naladit to svoje vnitřní 
na něj. Splynutí, to je to slovo!
V podvečer návrat do srubu. Rozdělat oheň v krbu. 
Poté si už jen nalít něco dobrého do oblíbeného hrn-
ku, posadit se do křesla před krbem s dekou přes 
kolena a pozorovat, jak plamínky olizují březovou 
kůru. Oheň praská a magicky přitahuje náš pohled. 
Neznám lepší pohled! Tak tajemný, inspirativní, vy-
zývající k přemýšlení. Pohoda a teplo. Vychutnali 
bychom si ho však stejně dokonale, kdyby těmto 
okamžikům nepředcházel tak výrazný kontrast?!

Hry s malými přítelkyněmi
Od pradávna platilo: Co Čech, to muzikant. Těžko 
říci, jestli toto úsloví platí dodnes. Jediné, co víme 
s určitostí, je to, že na koncertech se v českém pu-
bliku najde daleko více aktivních muzikantů, než je 
tomu u jiných národů.
Zkusme znovu oživit ono rčení Co Čech, to muzi-
kant. Jak to udělat? Mohou nám k tomu pomoci 
malé přítelkyně, které se vejdou do každého bato-
hu i do každé kapsy. Přibalme si na své osamoce-
né toulky krajinou foukací harmoniku nebo malou 
píšťalu. Mohou nám být příjemnými společnicemi 
na naší strastiplné cestě za sebou samým. Hledej-
me společně s nimi naše oblíbené melodie. Melodie, 
které jsou odrazem naší duše. Je to nádhera, sedět 
na vrcholku skály a do božského ticha údolí tiše 
hrát nebo broukat oblíbenou melodii. Jen my, skály, 
údolí, řeka. Nikde ani živáčka. Jen majestátný orel 
kroužící nad údolím je naším svědkem, ostražitě 
hlídajícím ticho, klid a řád přírody.

Závěr

Co říci závěrem? Nejsem tak povolaný jako jiní. Pro-
to závěr přenechám Miloslavu Nevrlému.
Chtěl jsem svým psaním jen napomoci tomu, aby 
si lidé uvědomili, že jejich vlast, tehdejší Českoslo-
vensko, patří k nejnádhernějším zemím na světě, 
s přírodou pestrou jako málokde jinde, a že ptáci, 
květiny i brouci jsou v ní stejně barevní jako v da-
lekých tropech. Aby tím, že se rozhodnou všech-
ny popsané kraje projít a poznat a založit si tak 
nejkrásnější sbírku, kterou jim již nikdo nemůže 
zcizit – sbírku krajin – si svoji vlast hluboce zami-
lovali a netoužili po cizích krajích dřív, než poznají 
vlastní. Že vědoucí niterné poznání vlastní země 
je mnohem cennější a blaženější než plané a plyt-
ké pasivní potácení se světem po opačné straně 
zeměkoule. Proto jsem v jedné z předmluv uvedl 
i onu dva tisíce let starou a dosud platnou Horati-
ovu myšlenku: „Caelum non animum mutant, qui 
trans mare currunt.“ Že totiž pouze nebe nad hla-
vou a nikoli svého ducha a svoji mysl změní ti, 
kdož prchají na svých cestách za moře. (Nevrlý, 
1998)
I v těchto našich blízkých vnějších krajinách lze hrát 
hry se sebou samým a poodhalit tak krásu našich 
krajin vnitřních. Nebojme se to tedy vyzkoušet…krajin vnitřních. Nebojme se to tedy vyzkoušet…
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POHLEDY
DO SVĚTA
Svět se mění, vzdálenosti se zmenšují a každý 
z nás má díky internetu přístup k nepřebernému 
množství informací. Pohybujeme se v „hustníku“ 
plném zpráv a sdělení a často nám chybí orientač-
ní body. Bloudíme džunglí, topíme se a hledáme. 
Zdá se mně, že právě v tomto prostředí s velkou 
nadprodukcí informací vzrůstá potřeba spolehli-
vého orientačního bodu, či v našem případě „in-
formovaného pohledu do světa“. 
Každý z pohledů, které zde nabízíme, čerpá nejen 
z virtuálních zdrojů, ale zahrnuje také přidanou 
hodnotu vlastních zážitků a zkušeností auto-
rů. Krok za krokem se snažíme vytvářet pestrou 
mozaiku informací postupně překrývající pole, 
nad kterým vlaje prapor Gymnasionu.
Přeji všem čtenářům, aby pro ně tato rubrika záři-
la jako duha na letní obloze, nechť se pro ně Dob-
rodružství poznání jeví v tom nejlepším světle.
Konec úvodu, prosím, zastavte se, otevřete oči 
a rozhlédněte se z jednoho z četných oken Gym-
nasionu. Přeji pěkný Svět to na pohled. 

Jan Neuman

 Jan Neuman – pro bližší představení viz str. 2.

Vedoucí rubriky:

ENGLISH 
SUMMARY

Views 
into the world
It would not be bad to think when entering 
a door where I would like to be and straight 
away find myself there, to learn about other 
cultures, people and manners and foreign 
institutions. As it is not possible right now, 
there is a column Views into the world, which 
approaches foreign outdoor institutions, 
projects etc. This time Jan Neuman will intro-
duce The Institute for Outdoor Learning, its 
area of focus and history.
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Jan NeumanTHE INSTITHE INSTITUTETUTE FOROR
OUOUTDOOR TDOOR LEARLEARNING (IOL)NING (IOL)

Zatímco v angličtině představuje Zatímco v angličtině představuje IOL stručný a vý-
stižný název, v češtině jde o skutečný oříšek pro pře-stižný název, v češtině jde o skutečný oříšek pro pře-
kladatele. Pokud bychom použili jednu z překlado-kladatele. Pokud bychom použili jednu z překlado-
vých verzí, mohli bychom tuto organizaci nazvat vých verzí, mohli bychom tuto organizaci nazvat 
„Institutem pro učení se v přírodním prostředí“, ale „Institutem pro učení se v přírodním prostředí“, ale 
při troše fantazie by to v kombinovaném překladu při troše fantazie by to v kombinovaném překladu 
mohl být také „Institut „outdoorového“ vzdělává-mohl být také „Institut „outdoorového“ vzdělává-
ní. V našich obtížích s překladem nám však může ní. V našich obtížích s překladem nám však může 
být útěchou, že i někteří odborníci ve Velké Britanii být útěchou, že i někteří odborníci ve Velké Britanii 
by pro název organizace s tak širokým spektrem by pro název organizace s tak širokým spektrem 
činností volili jiná, výstižnější slova. Jak lze vytušit činností volili jiná, výstižnější slova. Jak lze vytušit 
z dalšího textu, byla volba názvu této organizace z dalšího textu, byla volba názvu této organizace 
výsledkem kompromisu. 
V následujícím textu vám tedy představíme další 
ze zahraničních institucí, která je pro nás velmi za-
jímavá nejen svým názvem, ale i zaměřením, a také 
procesem změn, kterým v posledních letech prošla 
(v textu budeme dále používat výraz Institut nebo Institut nebo Institut
anglickou zkratku IOL).

Krátce k historii Krátce k historii 

Původní organizace, ze které uvedený Institut vze-Původní organizace, ze které uvedený Institut vze-
šel, se nazývala National Association for Outdoor 
Education (NAOE) a byla založena v roce 1970. 
Národní asociace outdoorového vzdělávání byla 
registrována jako dobročinná organizace, pracující 
na dobrovolné bázi a čerpající finanční prostředky 
z příspěvků svých členů. Poslední úprava zaměření 
Asociace, která proběhla začátkem roku 1998, cha-
rakterizovala její cíle takto: NAOE
• podporuje, rozvíjí a pomáhá zlepšovat učení po-
mocí záměrných a plánovaných prožitků při aktivi-
tách v přírodě;
• uznává, že prožitky získané při aktivitách v příro-
dě pomáhají zvyšovat kvalitu života; rozvíjí uvědo-
mění a porozumění jednotlivce sobě samému i jeho 
vztahy k ostatním lidem;
• povzbuzuje odpovědnost jednotlivce vůči své-
mu vzdělávání i vůči sobě samému, buduje smysl 
pro společnou práci a rozvíjí uvědomění a porozu-
mění společnosti a prostředí;
• uznává hodnoty výzvy, dobrodružství a rovnost 
příležitostí, a respektuje různorodost i udržitelné 
využívání přírodního prostředí;
• propaguje výuku v přírodním prostředí, přispívá 
k výměně informací a rad, podporuje i monitoruje 
vývoj standardů, kvalifikací a programů, zajišťuje 
speciální služby pro svoje členy. 
Za poměrně dlouhé období své existence Asocia-
ce reflektovala celou řadu změn, které se odehrá-
ly v oblasti výchovy v přírodě, v průběhu 90. let 
20. století začaly silněji zaznívat hlasy požadující 
pružnější přizpůsobování se potřebám všech členů 
i změnám ve společnosti. A tyto hlasy volaly i po re-
vizi názvu a zaměření NAOE. 
Nejprve se začalo diskutovat o charakteristice 
Asociace. Výraz „National“ se nezdál být nadále 
udržitelný. Důležité postavení Velké Británie v EU, 
podpora evropské integrace i snahy Asociace sdru-
žovat členy také z jiných zemí, to vše hovořilo proti 
označení Asociace za „národní“ organizaci.
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Mnozí odborníci a členové také vyslovili názor, 
že jejich začlenění do procesu výchovy v přírodě
(„Outdoor Education“) plně neodpovídá významu 
tohoto slovního spojení. Začali s analýzou slova 

„Education“ a snažili se přesvědčit veřejnost, že ten-
to pojem je spojován více se školou a výukou než 
s prací s mládeží ve volném čase či s rozvojovým 
tréninkem vedoucích pracovníků. Vzhledem k to-
mu, že členy Asociace se v průběhu let staly mnohé 
organizace pracující s různými skupinami mládeže, 
a dále pak také mnoho trenérů tzv. rozvojových 
programů, bylo nutné zvažovat i další udržitelnost 
termínu „Education“.
Po zhodnocení situace došel výkonný výbor NAOE 
k názoru, že Výroční valná hromada (AGM), která 
se konala 11.7.1998, bude řešit tyto čtyři hlavní 
problémy: hledat nový název, provést revizi základ-
ního prohlášení, nově formulovat zaměření organi-
zace a revidovat její základní ustanovení.
Výkonný výbor ještě před Valnou hromadou zdůraz-
nil, že si je vědom důležitosti procesu, který před-
stavuje termín „Outdoor education“, ale že za důle-
žitější považuje výstup tohoto procesu – tedy učení 
se (learning), k němuž při vzdělávání dochází.
Z tohoto důvodu se výraz „learning“ objevil v návr-
hu několika možných nových názvů:
Association for Outdoor Learning (AOL), Outdoor 
Learning Association (OLA), Association for Outdo-
or Learning and Development (AOLD).

Výroční valná hromada se pro označení nástup-
nické organizace shodla na názvu The Association 
for Outdoor Learning (AfOL). Nová organizace byla 
veřejnosti slavnostně představena v prosinci 1998 
v Outdoor Education Centre v Londýně. Odborníci 
zdůrazňovali, že se nejedná pouze o změnu názvu, 
ale že změny, ke kterým dochází, jsou součástí cel-
kového záměru Anglické koordinační rady pro akti-
vity v přírodě (English Outdoor Council) postupně vity v přírodě (English Outdoor Council) postupně vity v přírodě (English Outdoor Council)
sbližovat organizace působící v této oblasti. Ná-
sledně proto pokračovala také jednání o postupné 
konvergenci ještě dvou dalších organizací.
První dohoda byla učiněna s významnou profesní 
organizací Development Training Advisory Group 
(DTAG), což je konsorcium (či jakási odborová or-
ganizace) vedoucích provozovatelů rozvojových 
tréninků (Development Training), kteří každoroč-
ně proškolí nejméně 35 tisíc osob. K další dohodě 
došlo v průběhu roku 1999 s Asociací pro lanové 
překážky a iniciativní hry (Advisory Association 
for Ropes Courses and Initiatives – AARCI), která 
začala pracovat rovněž pod hlavičkou AfOL jako 
Speciální zájmová skupina (Special Interest Group).
K tomuto kroku přistoupily obě organizace ve sna-
ze o zlepšení standardů v oblasti „outdoorového 
učení“, s vědomím, že zde budou zastoupeny jak 
zájmy provozovatelů lanových překážek, tak zájmy 
jejich uživatelů, včetně těch potenciálních.
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 Z kurzu Štúdia zážitku – Outward Bound Slovensko Interface 1997. | foto © Michal Stránský.
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Další jednání o sbližování organizací na poli „out-
doorového učení“ probíhala intenzivně také v roce 
2000. Došlo to tak daleko, že stávající předsedkyně 
dr. Shirley Paynová na podzim tohoto roku ozná-
mila, že zájem o společnou práci v jedné organizaci 
mají už i některá další seskupení. Vedle AfOL, zmi-
ňované DTAG a DTAG a DTAG Severní i Severní i Severní Jižní rady pro výchovu 
v přírodě (Northern Council for Outdoor Education 
and Recreation, Southern Council for Outdoor Edu-
cation) se k tomuto záměru připojilo také sdružení 
nabízející dobrodružné aktivity a provozující „out-
doorová“ střediska na jihozápadě Anglie (South 
West Adventure Activities and Residential Provi-
ders – SWAARP); později se k asociaci připojila ders – SWAARP); později se k asociaci připojila ders – SWAARP
ještě další, již šestá organizace – Britský institut 
pro profesní kariéru a kvalifikaci (UK Institute for 
Careers and Qualification).
Výsledky uvedených jednání si vyžádaly změnu 
základního prohlášení, které opět směřovalo k vy-
tvoření nové organizace. Proto byla pověřena sku-
pina konzultantů přípravou doporučení, která by 
pomohla vytvořit novou, silnou, úspěšnou a velmi 
respektovanou organizaci. 

Vznik IOL

Oficiální inaugurace Institutu pro učení se v přírod-
ním prostředí (The Institute for Outdoor Learning)
vzniklého sloučením šesti reprezentativních „out-
doorových“ organizací proběhla 17. března 2001. 
Do nové dozorčí rady bylo zvoleno deset členů 
vybraných z těchto organizací. Zvolený předseda 
této rady Allan Myatt ve své úvodní řeči prohlásil, Allan Myatt ve své úvodní řeči prohlásil, Allan Myatt
že nově vytvořený Institut má v současnosti dobré 
vztahy s vládními kruhy, snad nejlepší za posled-
ních 20 let. Výraznou podporu nalezl Institut také 
na lokálních a národních úrovních, což bylo podpo-
řeno i realistickou finanční rozvahou.
Institut do svého základního dokumentu převzal 
formulace předcházejících Asociací a nově je dopl-
nil o dva body, které reagovaly na aktuální potřeby 
společnosti:
• Institut se bude podílet na rozvíjení cílevědomé 
rekreace obyvatelstva;
• snahou Institutu bude zvyšování kvality života 
vytvářením možností pro cvičení, relaxaci, radost 
a prožitky.
Podle nového základního ustanovení je hlavním 
cílem této dobročinné organizace rozvoj vzdělává-
ní veřejnosti v oblasti (i prostřednictvím) výchovy 
v přírodě.
Základní ústava Institutu má 24 článků, které před-
stavují: název, právní úkony nutné pro zapsání or-
ganizace, hlavní cíl, výkonnou moc, členství, čestné 
funkce, výkonný výbor, povinnosti člena výkonného 
výboru, schůze a zápisy, skladbu řídící skupiny, re-
gionální skupiny, skupiny speciálního zájmu, příjmy 
a výdaje, vlastnictví, vedení účtů, výroční zprávu, 
svolávání valné hromady, speciální valné hromady, 
jednací řád valné hromady, vznášení připomínek, 
změny základního ustanovení (Ústavy) a nakonec 
postup při rušení organizace.
Institut dnes sdružuje více než 1000 individuálních 
členů a organizací, kteří se angažují v „outdooro-
vém“ učení a v práci s dětmi, mladými lidmi a do-
spělými v soukromém, dobrovolném, charitativním 
a veřejném sektoru. Institut podporuje příležitosti 
pro další rozvoj, pro navazování kontaktů i výmě-
nu praktických zkušeností, a zároveň reprezentuje 
jejich široké zájmy o „outdoorové“ učení a rozvoj 
partnerských vztahů s dalšími organizacemi.
Organizace pravidelně informuje své členy pomocí 
informačního bulletinu vycházejícího v čtvrtletní 
periodicitě, a dále vydává časopis Horizons ma-
gazine, v němž jsou publikovány výsledky týkající 
se praktických zkušeností z učení se v přírodním 
prostředí. Časopis Journal of Adventure Education 
and Outdoor Learning je pak zaměřen více teoretic-
ky a podporuje dialog, výzkum, úvahy, výuku a pra-
xi v široké oblasti dobrodružné výchovy a učení 
se v přírodním prostředí. Snaží se podněcovat k in-
terdisciplinárním a multi-disciplinárním přístupům 
v dobrodružné výchově i v učení se v přírodě. 
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Každoročně vydává Institut ročenku The Outdoor 
Source Book, v níž podává přehled o organizacích 
nabízejících učení a sebevzdělávání v přírodě, o vý-
robcích a prodejcích vybavení pro sporty a aktivity 
v přírodě a o provozovatelích služeb. 
V neposlední řadě pořádá toto sdružení pravidel-
né národní konference a iniciuje i zahraniční spo-
lupráci.
Zajímavým počinem je udělování Profesionální 
akreditace Institutu (Acredited Practitioner of 
the Institute for Outdoor Learning – APIOL). Tato 
akreditace je určena jednotlivým členům, kteří při 
své práci při aktivitách v přírodě, včetně aktivit 
ve výzvovém prostředí, nesou odpovědnost za sku-
piny. Jednají s klienty, tvoří a hodnotí programy. 
Přizpůsobují programovou náplň obtížným situa-
cím. Pracují s různými skupinami klientů. Kompe-
tentně používají výzvové aktivity v souladu s etikou 
a pravidly IOL. Snaží se reflektovat své zkušenosti, 
učení i etické hodnoty uplatňované při práci se sku-
pinami. Snaží se o zlepšování práce v oblasti aktivit 
v přírodě.
Akreditace je součástí průběžného profesionálního 
vzdělávání; nenahrazuje kvalifikace, avšak je výra-
zem porozumění a zkušenosti ve vztahu ke klien-
tům i k zaměstnavateli. Dokazuje schopnost inte-
grovat a aplikovat znalosti, hodnoty, technické i in-
terpersonální dovednosti. Je tedy určitým ukazate-
lem kvality práce s jasně definovanými standardy 
znalostí a výkonnosti. Proces akreditace trvá asi půl 
roku a žadatel si ji hradí sám (cena je 300 liber). 
Institut dále doporučuje pojištění, které je vytvoře-
no speciálně pro organizace s obratem menším než 
100 000 liber a představuje základní krytí pro všech-
ny, kteří provádějí aktivity v přírodě. Toto pojištění 
zahrnuje odpovědnost zaměstnavatele, veřejnosti, 
odpovědnost za zboží, odpovědnost za chybu a se-
lhání zaměstnanců.
Ve vztahu k prostředí se Institut řídí zásadami udr-
žitelného rozvoje, které pro výchovu v přírodě zpra-
coval G. Cooper, vedoucí dvou outdoorových center 
v oblasti Lake District.
Sdružení svým členům mj. doporučuje, aby respek-
tovali právní podmínky provádění výchovy v příro-
dě. To se týká získávání kvalifikací, přípravy zájezdů, 
řízení vozidel, daně z přidané hodnoty, zásad práce 
s dětmi, používání ochranných pomůcek, přístupu 
do přírodních oblastí, zdravotních a bezpečnost-
ních zásad. 
Členové Institutu dodržují Etický kodex chování,
zpracovaný v průběhu roku 1999 pro instruktory 
v oblasti outdoorového učení. Zahrnuje rozvíjení 
vztahu k učení se v přírodním prostředí, uznává 
důležitost zvláštních hodnot i prožitků plynoucích 
z outdoorového učení pro každého člověka. Dále 
charakterizuje zásady profesionálního chování, 
vztah ke klientům, k bezpečnostním pravidlům, 
zdrojům a prostředí. 

Závěr

Znovu připomínáme, že Velká Británie je zemí 
s největší tradicí ve využívání aktivit v přírodním 
prostředí také k učení a výchově. Školy, organizace 
i různé odborné asociace zde v tomto směru dosáh-
ly vysokého stupně rozvoje. Sledujeme-li odbornou 
diskusi a organizační změny ve Velké Británii z čes-
kého úhlu pohledu, často je nemůžeme plně chápat 
(a není to jenom nedostatkem překladatelské inven-
ce). Je to tím, že se Velká Británie pohybuje na sa-
mém vrcholu rozvoje nejrůznějších aplikací aktivit 
v přírodním prostředí a během let zde vzniklo velké 
množství specializovaných organizací. Příběh Insti-
tutu ukazuje jednu z cest, kterou se Britové snaží 
čelit určité „přeorganizovanosti“ – postupnou kon-
vergencí, sbližováním vytvářet mocnější organizace 
schopné obhajovat zájmy členů různého zaměření 
a efektivně komunikovat s řídícími orgány země. 
Pro nás stále zůstává otevřena šance čerpat inspi-
raci a poučit se, a uzavřena není ani cesta pro užší 
spolupráci s odbornými skupinami Institutu.

Zdroj informací
• Newsletter NAOE (1998)
• Newsletter AfOL (1998–2000)
• Newsletter IOL (2001) 
• www.outdoor-learning.orwww.outdoor-learning.orggwww.outdoor-learning.orgwww.outdoor-learning.orwww.outdoor-learning.orgwww.outdoor-learning.or
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DOMÁCÍ 
HŘIŠTĚ
Ve sluneční soustavě můžeme pozorovat vel-
ké množství galaxií, hvězd a mlhovin. Najdeme 
zde i souhvězdí, tedy seskupení hvězd uzavřené 
na nebeské sféře. Největší je Hydra (Vodní had) 
na severní polokouli, nejmenší pak Crux (Jižní 
kříž) na polokouli jižní. Hledaje nebeská souhvěz-
dí, našel jsem v tom zážitkově-pedagogickém 
vesmíru Velký vůz. No ano! Velký vůz v podobě 
občanského sdružení, které se svojí zažitkově-pe-
dagogickou genetickou výbavou vyplňuje prostor 
na našem nebeském Domácím hřišti. Jak takové 
souhvězdí můžeme najít? A co v něm můžeme ob-
jevit inspirativního? Z čeho toto souhvězdí vznik-
lo a jak se vyvíjí? Tak to vše je právě obsahem 
našeho astronomického příspěvku o občanském 
sdružení Velký vůz.
Česká národní agentura Mládež, to je náš druhý 
hvězdný příspěvek. Představím tuto organizaci 
jazykolamem a kódem v jedné podobě. Pozor-
ně čtěte, jak je Mládež pro Evropu Podpůrnými 
opatřeními vedena ke Společným aktivitám, které 
stimulují Iniciativu mládeže pro Evropskou dobro-
volnou službu. Tak pokud vám předcházející slova 
znějí jako lidská řeč, ale nedávají konkrétní obsah, 
pak neváhejte a pusťte se do poznávání této vý-
znamné a velmi záslužné organizace. 

Radek Hanuš

Radek Hanuš – pro bližší představení viz str. 3.

Do této rubriky přispěli:

Mgr. Ing. Petr Wawrosz (1968), odbor-
ný asistent na Vysoké škole finanční 
a správní, předseda sdružení Velký vůz. 
wawrosz@velkyvuz.cwawrosz@velkyvuz.czzwawrosz@velkyvuz.czwawrosz@velkyvuz.cwawrosz@velkyvuz.czwawrosz@velkyvuz.c

Vedoucí rubriky:

Mgr. Josef Boček (1975), zástupce 
vedoucí a pracovník pro oblast informací 
a propagace v České národní agentuře 
MLÁDEŹ. josefb@youth.cjosefb@youth.czzjosefb@youth.czjosefb@youth.cjosefb@youth.czjosefb@youth.c

ENGLISH 
SUMMARY
Home playground
The column Home playground brings as usual 
information about happenings on our beauti-
ful small sand. Sand forms, buckets, castles, 
all for young people. And that is also the 
name of the organisation from the article 
Youth by Josef Boček.
When one thinks about it, the column could 
be named Home parking place because thanks 
to the article by Petr Wawrosz the civic organ-
isation ‘Big wagon’ will park in this issue. And 
if you want to know whether it is technically 
alright, that its wheels do not creak and how 
big a family it can carry, come on – clutch, ac-
celerator, hand brake and let’s go!!!
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VELKÝ VŮZ

S jistou dávkou nadsázky můžeme říci, že Velký 
vůz nezáří jen na obloze, ale i v oblasti zážitkové 
pedagogiky.

Vznik a charakteristika Velkého vozu

Velký vůz (dále VV) je z hlediska právní formy ob-
čanské sdružení, které vzniklo na počátku roku 
2000. U jeho zrodu stála malá skupinka pěti osob. 
Někteří z nich měli zkušenosti se zážitkovou pe-
dagogikou v jiných sdruženích (např. v Oáza 99), Oáza 99), Oáza 99
které se této oblasti rovněž věnovaly, a v činnosti 
VV chtěli navázat na jejich zkušenosti a obohatit je 
o oblasti, které v těchto sdruženích nebylo z nej-
různějších důvodů možné realizovat. Za více než 
5 let se počet instruktorů VV (tj. lidí, kteří aktivně 
připravují akce sdružení) rozrostl téměř na 30 osob 
a stejně tak se rozšířil i předmět jeho činnosti.
Co je pro Velký vůz charakteristické? A v čem 
se možná odlišuje od ostatních sdružení? Hlavním 
smyslem činnosti VV je pořádání nejrůznější akcí. 
Akcí, které nabízejí smysluplné využití volného 
času – takových, na nichž se jejich účastníci dozví 
něco o sobě, o druhých lidech, o světě kolem sebe 
apod., zkrátka akcí na kterých nějakým způsobem 
dochází k rozvoji osobnosti jejich účastníků. Ostat-
ně, slova sdružení pro rozvoj osobnosti používá sdružení pro rozvoj osobnosti používá sdružení pro rozvoj osobnosti
VV jako svůj podtitul a domníváme se, že činnost 
VV vystihují nejlépe. Akce VV jsou zaměřeny různě 
(viz dále). Zážitkovou pedagogiku chápeme jako 
prostředek a metodu, jak dosahovat hlavního cíle – 
rozvoje osobnosti. 
Sdružení se hlásí k moderním a postmoderním 
filosofickým přístupům. Na akcích VV instruktoři 
nechtějí nabízet jediné správné odpovědi a názory, 
ale naopak uznávají jejich pluralitu; domnívají se, 
že různí lidé musí mít na různé otázky také různé 
odpovědi, a snaží se vytvořit prostředí, ve kterém 
lze odlišné přístupy přátelsky konfrontovat. Jiný-
mi slovy, VV nabízí spíše cestu a možnost hledání, 
než jasný a předem daný výsledek. Poměrně značný 
důraz je na akcích kladen na reflexi, review jed-
notlivých aktivit, na diskuse nad otázkami, jaké to 
pro účastníky bylo, co při tom zažívali, zda mohou 
prožitky nějak zobecnit, využít ve svém běžném ži-
votě atd. Sdružení se snaží být otevřené, přístupné 
kritickému zkoumání. Prakticky: účastníci akcí ne-
jsou do jednotlivých aktivit nuceni, mají právo říci 

„ne“. Instruktoři se rovněž snaží, aby nevznikala 
závislost účastníků na VV, protože nechtějí vytvá-
řet pocit, že prostředí těchto akcí je jediné dobré 
a správné a okolní svět „ošklivý a zlý“.

Petr Wawrosz

Velký vůz
Senovážné náměstí 24

116 47 Praha 1
tel. +420 777 189 183,
kancelar@velkyvuz.czkancelar@velkyvuz.czkancelar@velkyvuz.c , 

www.velkyvuz.czwww.velkyvuz.czwww.velkyvuz.c . 

Akce Velkého vozu

Sdružení pořádá po celý kalendářní rok různé akce. 
Pokusme se nyní některé z nich přiblížit, protože 
tak nejlépe lze poznat tvář VV. 
Sociální dovednosti – zpravidla prodloužená víken-
dovka zaměřená na rozvoj sociálních dovedností 
účastníků. Vychází z principu, že k tomu, aby byl 
člověk schopen vycházet s druhými lidmi, musí vy-
cházet nejprve sám se sebou. Většina aktivit probíhá 
formou her, hříček a prezentací – účastníci jsou např. 
hned v úvodu vyzváni, aby v několika menších sku-
pinách zkusili nakreslit mapu sociálních dovedností 
(co si představují, že tento pojem zahrnuje). Skupin-
ky se přitom postupně spojují a jednotlivé hloučky 
se musí shodnout na společných prvcích této mapy.
Na úvodní víkendovku sociálních dovedností na-
vazuje dvojka, která je už více zaměřena na nácvik 
praktických technik a postupů (jak pracovat s emo-
cemi, jak kritizovat, jak přijímat kritiku apod.).
Artefiletika – prodloužená víkendovka zaměřená 
na vztah života a umění. V poslední době mají 
artefiletiky obvykle určité téma (např. krajina, re-
klama, muž a žena, tělo a tělesnost). Na akci jsou 
účastníci seznamováni s tím, jak dané téma zpraco-
vávalo umění v jednotlivých historických obdobích. 
Zároveň a především mají účastníci také možnost 
praktické tvorby – individuální i skupinové. Cílem 
zde není nakreslení dokonalého obrázku, přehrání 
dokonalé divadelní scénky apod., ale právě proces 
tvorby a souvislosti, které při něm účastníky napa-
dají. O těchto souvislostech a pocitech se pak po-
měrně dopodrobna diskutuje v reflexi. Ta je kromě 
této osobní roviny vedena i v rovině kulturně-histo-
ricky-společenské, která odhaluje, jak se s daným 
tématem vyrovnává umění, jak se s ním potýká 
každodenní život atd.
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Kočovné divadlo – týdenní akce s několika víken-
dovkami před akcí samotnou. Cílem je nacvičení 
divadelního představení – k tomu dochází na ví-
kendovkách před kočováním a na jeho začátku; 
poté následuje pravidelné hraní divadla v jeho prů-
běhu. Akci vyhledávají zejména osoby, které si chtě-
jí vyzkoušet divadlo, nemají ale čas se mu věnovat 
pravidelně (např. účastí v některém z ochotnických 
souborů). Výhodou je, že cíle (nacvičení a sehrání 
hry) je dosaženo poměrně rychle. Akce se mohou 
zúčastnit lidé z různých koutů republiky – kromě 
vlastního hraní zažijí i atmosféru kočování, toulání, 
nutnost zařizovat záležitosti okolo sehrání předsta-
vení, nutnost umět se o sebe postarat, atd.
Drsné hory (v roce 2005 pod názvem Zima bez hra-
nic) – týdenní pobyt na horách v objektu, který nic) – týdenní pobyt na horách v objektu, který nic
pokud možno nemá zavedenou elektřinu, pro vo-
du se musí do studánky, chalupa leží na samotě. 
Program je zpravidla volnější – je v něm prostor 
i pro zimní sporty (běžky). Organizovanější jsou pře-
devším večery, případně některé dny. Výzvou je už 
samotný typ ubytování, protože lidé jezdí na hory 
zpravidla do luxusnějších objektů, a dále pak sku-
tečnost, že účastníci musí zajišťovat provoz objek-
tu – starat se o topení, připravovat jídlo a další věci. 
Víkendy na laně – zpravidla prodloužená víkendov-
ka zaměřená na nácvik lezení a slaňování a na ab-
solvování lanových aktivit v podobě nízkých i vyso-
kých lan. O lanových aktivitách se toho v Gymnasi-
onu píše hodně (viz např. G1, 73–77, G3, 76–78, 
91–93, 96–100) – akce pořádaná VV plní většinu 
věcí, které jsou od lanových aktivit očekávány. Za-
jímavé mohou být právě kombinace poměrně růz-
ných lanových aktivit, kdy se ukazuje, že v něčem 
dobrý může být opravdu každý.
66 hodin – outdoorový závod, akce typu „přežít“. 
Zatím proběhly tři ročníky (další se možná usku-
teční na podzim 2006). Tyto ročníky byly zaměře-
ny různě, avšak společná jim byla výzva v podobě 
překonávání nejrůznějších překážek, sáhnutí si 
až na dno svých sil, nedostatek spánku, dlouhé po-
chody, nutnost týmové spolupráce či pohyb v teré-
nu za nepříznivého počasí. O tom všem už vypovídá 
anonce akce: 66hodin… Světlo a tma. Chlad. Úna-
va. Napětí… 66 hodin…va. Napětí… 66 hodin…va. Napětí  Parta kamarádů. Mapa. 
Tajná cesta. Bloudění… 66 hodin… Odvaha. Odhod-
lání. Dobrý nápad… 66 hodin… Sebezapření. Adre-
nalin… 66 hodin… Jeden za všechny… 66 hodin…
Všichni za jednoho… 66 hodin, které ti zbývají…? 
Chceš si sáhnout na dno? Chceš poznat, co v tobě 
je? Zajímá tě, jak reaguješ v krizových situacích? 
Dokážeš udržet chladnou hlavu, i když je ti zima, 
máš mokro v botech, dva dny jsi nespal a tvůj ža-
ludek se taky hlásí o slovo? Víš, jestli tví kamarádi 
zůstávají kamarády, i když nesedí doma u krbu 
nebo v hospodě? I když budou muset obětovat 
něco ze svého pohodlí v zájmu společné věci? Roč-něco ze svého pohodlí v zájmu společné věci? Roč-něco ze svého pohodlí v zájmu společné věci?
ník, který se uskutečnil v roce 2005, byl rozhodně 
nejpropracovanější akcí VV v celé jeho historii; pří-
prava akce trvala asi tři čtvrtě roku, tým organizáto-
rů se scházel a řešil otázky spojené s akcí i po jejím 
skončení. Akce se zúčastnilo na 70 účastníků.

Víkend na hnoji – jednoduchá víkendovka spočívají-
cí v pomoci na nějaké farmě za ubytování a stravu. 
Účastníci mají možnost seznámit se s farmářským 
životem, prakticky si vyzkoušet některé zemědělské 
aktivity (např. stříhání ovcí) a prostřednictvím pra-
covní relaxace si odpočinout od běžného života.
Akce pro rodiny s dětmi – víkendovka zaměřená 
na rodiče i s jejich potomky předškolního a mladší-
ho školního věku. Ukazuje, že také s těmito dětmi 
lze dělat řadu aktivit, a vytváří prostor, aby se ro-
diny poznaly v jiných než obvyklých situacích. Ro-
dičům dává možnost poznat, kolik toho jejich děti 
dovedou, a dětem, že mají tak odvážné a hravé 
rodiče.
Křídla – vlajková loď mezi kurzy, většinou deseti-
denní, plná nejrůznějších fyzických, psychických 
i tvořivých aktivit. Křídla jsou zpravidla uvedena 
následující anoncí: Chceš trochu víc poznat sama 
sebe? Vstoupit do situací, které nám běžný život 
tak často nepředkládá? Chceš si pořádně protáh-
nout tělo a pročistit mysl? Máš touhu zažít vzruše-
ní z dosud nepoznaného, možná trochu nebezpeč-
ného či tajemného, přiblížit se a snad i překročit 
hranice svých možností? Nebo si myslíš, že tohle 
je určeno jen dětem, snílkům a dobrodruhům? Tak 
tedy pojď a staň se velkým dítětem a snílkem či 
dobrodruhem! Nabízíme 10 dní, které Ti vezmou 
dech, nedají šanci lenosti a nicnedělání. Křídla 
nabízejí co do počtu a různorodosti jednotlivých 
aktivit nejvíce, a přitom zůstávají uceleným kom-
paktním kurzem, který začíná na začátku a končí 
na konci. 
Taneční a pohybové víkendovky – víkendy zamě-
řené na určitou taneční techniku či styl (indický 
tanec, orientální tanec, africký tanec, primitivní ex-
prese). Účastníci získávají možnost seznámit se da-
ným způsobem a částečně se jej i naučit.
Dramatické víkendovky – akce zaměřená na rozvoj 
improvizace, hraní etud, scének, případně na něja-
ké strukturované dramatické aktivity (typu Tančír-
na apod.).
Vandry, vody, expedice – menší i větší (v tom pří-
padě obvykle 14denní) výpravy pěšky, na kolech či 
na lodích po ČR i zahraničí. Zpravidla bez dalšího 
programu, s tím, že účastníci se musí o sebe posta-
rat (nesou si věci na zádech, sami si vaří, apod.). 
V případě vandrů je program veden snahou o ně-
jakou recesní myšlenku – příkladem může být pří-
mý vandr, kdy jsou spojena dvě místa na mapě 
a účastníci musí jít v terénu po přímce s maximální 
odchylkou 1 km.
Matrix – šifrovací hra (v roce 2005 proběhl její 
první ročník). Vychází z principu šifrovacích her 
– jednotlivé šifry odkazují na další stanoviště. Opro-
ti jiným hrám tohoto typu měl její první ročník 
také paralelní městskou část (najednou šlo luštit 
více šifer) a vycházel z legendy (dle filmu Matrix). 
Co do počtu účastníků (přes 250 osob) šlo zatím 
o největší akci VV.
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Z dalšího života Velkého vozu

Za kalendářní rok uspořádá sdružení kolem 15 akcí. 
Cílovou skupinou jsou lidé od 17 let výše. Sdruže-
ní se zatím nezaměřuje na středoškolskou mládež, 
pouze v roce 2003 pořádalo seznamovací kurz 
pro Obchodní akademii Teplice. Nelze však vylou-
čit, že také středoškoláci se stanou naší cílovou 
skupinou. 
Velký vůz dále pořádá různé akce v Praze, která je 
sídlem sdružení – od října do dubna chodíme hrát 
florbal, od května do září letbal (míčovou hru vy-
cházející z pravidel házené, basketbalu a korfbalu). 
Čas od času uspořádáme v Praze nějaké klubové 
setkání. V roce 2005 získal Velký vůz akreditace 
v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracov-
níků (DVPP).
Velký vůz je stále dobrovolné sdružení – všichni 
instruktoři v něm působí bez nároku na odměnu, 
dané aktivity dělají proto, že je tato činnost baví. 
VV je neziskovým subjektem – cena akcí kryje ná-
klady (ubytování, stravování, materiál) a provoz 
pražské kanceláře, která slouží jako základna sdru-
žení. Dané skutečnosti pochopitelně limitují činnost 
VV – pro většinu instruktorů je zapojení ve sdruže-
ní až několikátou prioritou v řadě (po osobních, 
rodinných a pracovních povinnostech), mají tudíž 
omezený čas na přípravu akcí apod. Cílová skupina 
nemá dostatečné příjmy, takže akce je nutné dělat 
kupř. za použití relativně minimálního množství 
materiálu, v nepříliš luxusních objektech.

Instruktory VV získává zpravidla z účastníků akcí – 
většinou je cíleně oslovujeme, čas od času nám ně-
kdo spolupráci nabídne sám. VV nemá detailně pro-
pracovaný systém vzdělávání instruktorů, zpravidla 
fungujeme tak, že méně zkušení instruktoři se učí 
na akcích od těch zkušenějších. Pochopitelně však 
klademe velký důraz na bezpečnost aktivit – ať už 
fyzických (lanových), nebo psychických. Za dobu 
existence VV nedošlo na jeho akcích k žádnému zá-
važnějšímu zranění. Rovněž si nejsme vědomi ani 
žádné významné psychické újmy. Sdružení usiluje 
o získání zpětné vazby od účastníků svých akcí; 
většina jejich reakcí je pozitivních.
Při přípravě akcí se osvědčila práce v týmech, kdy 
jednotliví účastníci týmu o akci komplexně disku-
tují. Akce jsou po jejich uskutečnění instruktory 
rozebírány také zpětně. Minimálně jednou do roka 
VV uspořádá setkání svých instruktorů, na kterém 
se hodnotí období, které uplynulo od posledního 
setkání.
Myslíme si, že naprostá většina z více než 70 akcí, 
které VV uspořádal, byla skutečně kvalitní (pokud 
bychom měli použít školní hodnocení, tak bychom 
žádnou nehodnotili hůře než za 3), a že přispěla 
k rozvoji osobnosti přibližně tisícovky osob. 
Jaká je tedy budoucnost VV? V této chvíli se nachá-
zíme ve fázi určité generační výměny, kdy někteří 
z instruktorů mají odlišné priority. Probíhají pro-
to diskuse o dalším směřování činnosti sdružení, 
o tom, zda se alespoň částečně neprofesionalizovat, 
apod. Uvidíme, jak se vyvinou. Budeme ale usilovat, 
aby se o VV v Gymnasionu nepsalo naposled, čili 
aby i nadále existoval a zanechával svůj podíl v ob-
lasti zážitkové pedagogiky i rozvoje osobnosti.
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ČESKÁ NÁRODNÍ 
AGENTURA MLÁDEŽ URA MLÁDEŽ URA
– Pomocná ruka mladým lidem

Česká národní agentura MLÁDEŽ (ČNA) vznikla 
a pracuje jako národní zastupitelství programu Ev-
ropské komise YOUTH (MLÁDEŽ). Funguje jednak 
jako grantová agentura, která organizuje výběrová 
řízení a poskytuje prostředky z rozpočtu programu 
konkrétním projektům, jednak plní řadu úkolů za-
cílených na podporu, propagaci a uznání neformál-
ního vzdělávání a práce s mladými lidmi v České 
republice.

Základní představení

Vznik a působení současné ČNA je důsledkem roz-
hodnutí Evropského parlamentu č. 1031/2000/EC, 
kterým byl odstartován program MLÁDEŽ. Ten na-
vázal na předchozí evropské programy pro mladé 
lidi Mládež pro Evropu (Youth for Europe) a Mládež pro Evropu (Youth for Europe) a Mládež pro Evropu (Youth for Europe) Ev-
ropská dobrovolná služba (European Voluntary 
Service), integroval je a rozšířil podporu i na další 
aktivity této cílové skupiny. Podobně jako u ostat-
ních evropských programů odstartovalo současné 
období programu MLÁDEŽ v roce 2000 a poběží 
do roku 2006. 
Program MLÁDEŽ patří k tzv. decentralizovaným 
programům. To znamená, že těžiště jeho implemen-
tace je přeneseno z evropské na národní úroveň, aby 
se vytvořil co nejbližší kontakt a usnadnila komuni-
kace s příjemci podpory. Každá z 31 účastnických 
zemí ustanovila pro dohled nad realizací programu 
tzv. národní autoritu, která pak zřídila národní 
agenturu a pověřila ji jeho zprávou v daném státě. agenturu a pověřila ji jeho zprávou v daném státě. agenturu
V České republice plní tyto funkce Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a ČNA, která je součástí 
Národního institutu dětí a mládeže.

Josef Boček

Česká národní agentura MLÁDEŽ
Na Poříčí 12

 (4. patro paláce YMCA)
115 30 Praha 1

tel./fax: +420 224 87 2280
www.youth.czwww.youth.czwww.youth.c

Struktura

Vnitřní členění ČNA odpovídá struktuře programu 
MLÁDEŽ a potřebám vyvstávajícím při jeho realiza-
ci v ČR. Program byl koncipován tak, aby pokryl co 
nejširší spektrum neformálně vzdělávacích aktivit 
mladých lidí. Ty jsou strukturovány do pěti progra-
mových „akcí“:

Akce 1: Mládež pro Evropu – mezinárodní výměny 
mládeže
Akce 1 podporuje krátkodobé (6–21 dní) výměn-
né pobyty skupin mladých lidí (o velikosti 16–60 
účastníků) z evropských i ostatních zemí světa. Je-
jich cílem je zprostředkovat mladým lidem zahra-
niční zkušenost, poznání odlišných kultur, umožnit 
jim kontakt s jejich vrstevníky v zahraničí i nalezení 
nových přátel mezi nimi. Účastníci během výměny 
pracují na společném projektu na téma, které si 
sami zvolili (kupř. kultura, ekologie, historie, poli-
tika...).

Akce 2: Evropská dobrovolná služba (EDS)
EDS nabízí mladým lidem příležitost vycestovat EDS nabízí mladým lidem příležitost vycestovat 
do zahraničí individuálně a strávit tam delší čas do zahraničí individuálně a strávit tam delší čas 
(6–12 měsíců), během kterého dobrovolně pracují (6–12 měsíců), během kterého dobrovolně pracují 
v některé neziskové organizaci. Získávají tak nejen v některé neziskové organizaci. Získávají tak nejen 
nové přátele a kontakty, ale také solidní znalost ja-
zyka hostitelské země (jeho předchozí znalost není 
podmínkou pro účast v EDS) a v neposlední řadě 
i konkrétní profesní znalosti a odborné dovednosti. 
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Akce 3: Iniciativy mládeže
Iniciativy mládeže jsou jedinou akcí programu, kte-
rá nevyžaduje účast zahraničních partnerů. Jsou 
tedy otevřené i malým skupinám mladých lidí 
(o nejméně čtyřech účastnících), jejichž možnosti 
organizovat mezinárodní projekt jsou z jakéhokoliv 
důvodu ztížené. K prioritám Akce 3 patří projekty 
neformálních skupin mladých lidí z odlehlých ven-
kovských obcí nebo jinak znevýhodněných oblastí. 
Činnosti vykonávané během projektu a/nebo jeho 
výstup by měly být prospěšné nejen jeho účastní-
kům, ale i ostatním (mladým) lidem v dané obci či 
regionu.

Akce 4: Společné aktivity
Tato akce byla plánována jako průsečík aktivit pod-
porovaných trojlístkem evropských vzdělávacích 
programů Socrates, Leonardo da Vinci a Socrates, Leonardo da Vinci a Socrates, Leonardo da Vinci MLÁDEŽ.
V současné době již probíhá pouze evaluace star-
ších projektů a nové žádosti nejsou přijímány.

Akce 5: Podpůrná opatření
Podpůrná opatření nejsou určena výhradně mlad-
ším věkovým ročníkům, nýbrž všem, kteří s mládeží 
pracují. Jejich cílem je rozvoj ostatních akcí progra-
mu, vytváření nových projektů, ale také podpora 
neformálního vzdělávání jako takového a vytváře-
ní podmínek a struktur pro mezinárodní výměnu 
zkušeností, a dále systematické dlouhodobé vzdě-
lávání lidí, kteří profesionálně nebo dobrovolně 
pracují s mladými lidmi. Spektrum činností podpo-
rovaných z této akce sahá od seminářů a školení či 
kurzů (v rozsahu 2–5 dnů) přes individuální krát-
kodobé stáže a studijní pobyty (o délce 1–3 týdnů) 
až po inovativní projekty produkující a/nebo šířící 
informace zajímavé pro mládež.
Podpůrná opatření mohou realizovat buďto nezis-
kové organizace, nebo je pořádá přímo ČNA v rámci 
tzv. plánu školení a spolupráce (Training and Co-
-operation Plan, TCP). Tyto akce se plánují a usku-
tečňují na základě aktuálních potřeb mladých lidí 
a pracovníků s mládeží v ČR i v jednotlivých regio-a pracovníků s mládeží v ČR i v jednotlivých regio-
nech, přičemž reagují na mezinárodní trendy v prá-nech, přičemž reagují na mezinárodní trendy v prá-
ci s touto věkovou skupinou.

Ostatní struktury
Součástí ČNA je i česká kancelář evropské infor-
mační sítě Eurodesk (www.eurodesk.czwww.eurodesk.czwww.eurodesk.c ), která z), která z
shromažďuje a šíří informace důležité pro mladé 
Evropany a jejich aktivity (vzdělání, cestování, prá-
ce atd.).
ČNA využívá také zdroje školících a informačních 
center SALTO (Support for Advanced Learning and 
Training Opportunities). SALTO centra, která sídlí 
celkem v osmi evropských zemích, jsou zaměřena 
na konkrétní tematické či geografické oblasti (např. 
Kulturní diverzita – VB, Spolupráce se středomoř-
skými zeměmi – FR, Integrace mladých lidí s ome-
zenými možnostmi – BE, atd.). Webové stránky SAL-
TO (www.salto-youth.net) poskytují velké množství t) poskytují velké množství t
informací a nástrojů pro lidi, kteří pracují nebo by 
chtěli pracovat s mládeží a touží se dále vzdělávat 
(např. seznam školicích akcí pořádaných v celé Ev-
ropě, praktický „Toolbox“ obsahující metody a pře-
hled činností využitelných při práci s mládeží, nebo 
mezinárodní, tematicky členěnou on-line databázi 
školitelů, jež lze pozvat ke spolupráci na vlastních 
vzdělávacích aktivitách.

Aktivity

Česká národní agentura
• má na starosti veškerou administra-

tivu programu v ČR, která zahrnuje např. 
shromažďování žádostí o grant k daným 
uzávěrkám (1.2., 1.4., 1.6., 1.9. a 1.11.), jejich 
posouzení a výběr úspěšných žadatelů (ten 
je prováděn nezávislou výběrovou komisí, 
jmenovanou MŠMT), sledování průběhu MŠMT), sledování průběhu MŠMT
projektů, jejich vyhodnocení a účetní uzavření;

• zprostředkovává styk s Evropskou komisí 
a zahraničními národními agenturami programu 
a poskytuje kontakty na zahraniční partnery 
pro realizaci projektů;

• provozuje síť regionálních konzultantů sídlících • provozuje síť regionálních konzultantů sídlících 
v každém kraji ČR;v každém kraji ČR;

• pořádá vlastní školení pro mladé lidi a jejich • pořádá vlastní školení pro mladé lidi a jejich 
vedoucí;vedoucí;

• propaguje program MLÁDEŽ, sbírá a šíří infor-• propaguje program MLÁDEŽ, sbírá a šíří infor-
mace o něm (např. inzercí v médiích, prezen-mace o něm (např. inzercí v médiích, prezen-
tacemi v regionech, konkrétních organizacích tacemi v regionech, konkrétních organizacích 
a na veletrzích);a na veletrzích);

• vydává informační materiály (propagační letáky 
a brožury, čtvrtletník Eurokompas) a metodické 
texty (viz kapitola texty (viz kapitola Ediční činnost).Ediční činnost).Ediční činnost
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Cíle a priority

ČNA se svou činností snaží naplňovat ideje a prio-
rity programu MLÁDEŽ v ČR. Program se pokouší 
nalézt a udržet rovnováhu mezi osobním rozvojem 
jednotlivce a kolektivní činností napříč všemi spole-
čenskými oblastmi, přičemž sleduje tyto cíle:
• usnadňovat integraci mladých lidí 

do společnosti a podněcovat 
jejich iniciativního ducha;

• pomáhat mladým lidem při získávání vědomostí, 
dovedností a kvalifikace, a zlepšovat tak jejich 
zaměstnatelnost;

• posilovat pocit solidarity mladých lidí v Evropě 
i za jejími hranicemi; 

• napomáhat boji proti rasismu a xenofobii, 
odstraňovat jakékoli formy diskriminace a pod-
porovat rovnoprávnost na všech společenských 
úrovních;

• zasazovat se o lepší pochopení rozdílů vyskytu-
jících se v rámci naší společné evropské kultury 
a dědictví a zároveň o pochopení základních 
hodnot, které sdílíme;

• umožnit mezinárodní výměnu zkušeností, která 
bude mít pozitivní dopad na práci s mládeží 
na národní, regionální i místní úrovni.

Hlavními prioritami programu jsou společenská 
integrace mladých lidí s omezenými příležitostmi 
(mládeže s tělesným nebo smyslovým postižením, 
z odlehlých venkovských oblastí nebo regionů 
s nepříznivou ekonomickou a sociální situací, mla-
dých lidí patřících k minoritám) a podpora vědomí 
a hodnoty kulturní diverzity prostřednictvím dia-
logu a společných aktivit mladých lidí s odlišným 
kulturním, etnickým a náboženským zázemím).
ČNA se při své práci řídí heslem Náš žadatel, náš 
partner a snaží se realizaci programu v maximální partner a snaží se realizaci programu v maximální partner
možné míře přizpůsobit potřebám uchazečů o pod-
poru. Transparentnost výběrového řízení, snaha 
důsledně předcházet střetu zájmů a pružně přizpů-
sobovat administrativní procedury jsou neodmysli-
telnou součástí filozofie i praxe ČNA.

Historie

Leden 1995: Program Mládež pro Evropu (MpE), 
předchůdce dnešního programu MLÁDEŽ, vstupuje 
do své třetí etapy (1995–1999).
Květen 1996: Česká republika dostává jako při-
družená země Evropské unie příležitost zapojit 
se od roku 1997 do některých akcí programu MpE, 
a zřizuje proto národní agenturu jako jedno z oddě-
lení Institutu dětí a mládeže.
Leden 1997: Česká národní agentura MLÁDEŽ
pořádá zahajovací konferenci k přistoupení k MpE 
a začíná přijímat žádosti o granty ve dvou z pěti 
akcí programu MpE.
Říjen 1997: Spolu s Polskem a Maďarskem je ČR 
přizvána k účasti také v ostatních akcích.
duben 2000: Evropský parlament a Evropský parlament a Evropský parlament Rada minis-
trů schváluje nový program MLÁDEŽ na období 
2000–2006.
Květen 2003: Do čela ČNA je jmenována současná 
vedoucí, Mgr. Markéta Adámková, která začíná in-
tenzivně pracovat na zkvalitnění a rozšířeních čin-
nosti agentury v souvislosti s očekávaným vstupem 
do EU.
Květen 2004: Po vstupu ČR do Evropské unie do-
chází k dvojnásobnému navýšení grantového roz-
počtu (z 1,1 na 2,2 milionu EUR), který ČNA rozdě-
luje žadatelům. 
2005: Finišují přípravy nové etapy programu 
pro období 2007–2013.

Ediční a publikační činnost

ČNA se snaží zpřístupnit program co nejširšímu 
okruhu mladých lidí prostřednictvím neustále ak-
tualizovaných webových stránek, informačních 
brožur a propagačních článků v médiích. Mimoto 
zamýšlí vydávat v budoucnu také metodické a od-
borné publikace, ať už překladové, nebo původní. 
K prvním počinům v této oblasti budou patřit:
• Branderová, P., Keenová, E. & Lemineurová, 

M.-L. (Eds.). Kompas. Praktická příručka 
pro vzdělávání mládeže v otázkách lidských 
práv.

• Miháliková, J. Do Evropy hrou. Praktická 
příručka herních činností pro (mezinárodní) 
mládežnické aktivity.

Dále se bude ČNA snažit zpřístupnit české veřej-
nosti školicí příručky vydávané v rámci Partnerství 
mezi Radou Evropy a Evropskou komisí (tzv. Evropskou komisí (tzv. Evropskou komisí Trai-
ning-Kits), které se věnují rozličným tématům, jako 
např. integraci mladých lidí s omezenými příleži-
tostmi, inter-kulturnímu učení, managementu mlá-
dežnických projektů ad.
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DRAMATURGIEDRAMATURGIEDRAMA
Cílem dramaturgické rubriky Gymnasionu je ob-
jasňovat význam a smysl dramaturgické práce 
při přípravě a realizaci akcí zážitkové pedagogiky, 
a to jak v rovině teorie, tak i prostřednictvím uvá-
dění praktických příkladů a zkušeností. 
Téma tohoto čísla, eros*, představuje pro zážitko-
vou pedagogiku velmi důležitý, byť někdy obtížně 
uchopitelný princip, který není při dramaturgic-
kých úvahách radno opomenout. V rámci přípra-
vy dramaturgické rubriky jsem si pro zajímavost 
udělala malou soukromou anketu mezi kolegy, 
dlouholetými instruktory PŠL – zajímalo mě, jak 
v průběhu let na svých kurzech s tématem erotu 
pracovali. Reakce byly vesměs podobné – všich-
ni bez váhání odpověděli, že toto téma patřilo 
na kurzech vždy mezi ta nejvýznamnější, díky 
složení a věku účastníků akcí však existovalo jaksi 

„samo o sobě“. Instruktorské týmy ve fázi přípravy 
většinou neřešily otázky typu: A jak dostaneme 
do scénáře ten eros…? Eros tam prostě byl, půso-do scénáře ten eros…? Eros tam prostě byl, půso-do scénáře ten eros…?
bil a silně ovlivňoval atmosféru – vytvářel ovzduší 
chvějivé i třaskavé, inspiroval, motivoval, někdy 
také leccos komplikoval. Moje zkušenost z mnoha 
kurzů PŠL je stejná. 
Rozhodně nechci nabádat k rozbíjení nebo 
nemilosrdné zničující analýze zmíněného 

„křehkého a většinou celkem nevinného 
erotického neuchopitelna“, které tvoří pod-
statnou dimenzi kurzovní atmosféry, ovšem 
alespoň do jisté míry je na akcích zážitkové 
pedagogiky zapotřebí o tématu a fenoménu 
eros vědomě uvažovat a cíleně s ním praco-
vat, v souladu s celkovým zaměřením akce. 
Inspiraci k tomuto úsilí vám snad mohou poskyt-
nout i zkušenosti, které v následujících třech tex-
tech popsali zkušení instruktoři PŠL Allan Ginteltech popsali zkušení instruktoři PŠL Allan Ginteltech popsali zkušení instruktoři PŠL
a Vladimír Halada. (V posledních letech se na kur-
zech PŠL často cíleně pracuje s tématem muži vs. 
ženy, ale v našem pojetí jde – kromě postižení 
tématu erotu – také o zpracování dalších aspektů 
tohoto věčně aktuálního principu). 
V prvním, poeticky pojatém textu Erós zahradní-
kem shrnuje Vladimír Halada obecnou zkušenost 
s působením daného tématu na kurzech a upo-
zorňuje na důležitost dodržení některých principů 
v práci instruktorského týmu. Ve druhém textu 
Erós nesměle smělý se pak zaměřuje na specifika 
věkové kategorie „náctiletých“, s nimiž na kurzech 
mnohokrát pracoval. Allan Gintel se na kurzech 
PŠL věnoval promyšlené práci s tématy a tema-
tickými celky. V rozhovoru předestírá svůj pohled 
na téma erotu na kurzech, přičemž své zkušenosti 
i zážitky sděluje z pohledu člověka vnímajícího 
kurzovní dění v širších souvislostech.

Zuzana Paulusová

Mgr. Zuzana Paulusová (1963), pracuje 
v Divadle na Vinohradech v Praze, dlou-
holetá instruktorka Prázdninové školy 
Lipnice a vedoucí instruktorka 
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. 

paulus@cmail.cz

Do této rubriky přispěli:

Mgr. Vladimír Halada (1960), freelance 
grafik a majitel studia VLHAdesign, člen 
občanského sdružení DoNitra, občanské-
ho sdružení Argo a občanského sdružení 
Vyhlídky. vlha@vlha.czvlha@vlha.czvlha@vlha.c

Vedoucí rubriky:

PhDr. Allan Gintel, CSc. (1947), psycho-
log a podnikatel, iniciátor vzniku Prázd-
ninové školy Lipnice a její první předseda. 
allan.gintel@c-box.cz

* „Erotem“ zde míníme především ducha přitažlivosti, 
erotický živel, nehmotnou entitu ovlivňující vztahy 
mezi pohlavími. K osvětlení terminologie, jakož 
i dalších významů tohoto pojmu, viz s. 7.
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The topic of this issue – Eros – is very important 
for zážitková pedagogika, however, sometimes 
it is a principle hard to grasp, which cannot be 
forgotten during dramaturgical thinking. It is the 
God whose main gun is arrows who can bring 
light erotic sparkling or also a big fug (problem). 
Its strength should not be underestimated. How 

to deal with him and to not hurt oneself by ar-
rows might help to solve the experiences of the 
authors in the three articles of this issue – Eros 
the Gardener, Eros not boldly bold, and the in-
terview with Allan Gintel.

ENGLISH SUMMARY Dramaturgy

Poznámky, nápady, komentáře | Notes, ideas, comments
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ERÓS* ZAHRADNÍKEM Vladimír Halada

„Zamilovaný blázen není totéž jako bláznivě zami-
lovaný!“
Jsem zamilovaný... Oděn stejně jako mág. Mými 
společnicemi jsou dvě ženy. Jedna je bohatě odě-
ná, druhá nahá. Nad námi se vznáší Kupido, geni-
us spravedlnosti, a míří na mne svým pověstným 
šípem. Celý tento obraz je prozářen Sluncem. Zodi-
akální znamení Býka, tažného zvířete s obrovskou 
silou i zatměním mozku, když vidí červenou. 
Přede mnou jsou dvě cesty. Kterou mám zvolit?

S Erótem, Amorkem či Kupidem se vyplatí být za-
dobře a na kurzech s touhle partou počítat. Kdo to 
neudělá, bude překvapen a zaskočen. To, co mělo 
být, není a to, co je, je něčím jiným, než se očeká-
valo… Pokud se ti taškáři nedostaví, je kurzovní po-
lévka chuti mdlé.
Prorok lásky, Svatba nanečisto, Hry bez hranic, 
všeliké druhy masáží, Paridův soud, Sauna, Taneč-
ní maratón, Horečka sobotní noci, Muži & Ženy, 
Příběhy z depa, Noc s Mozartem… Všechny tyto 
a mnohé další programy přímo či nepřímo zvou 
Afroditu na scénu a vzývají její moc. Tato moc, pro-
jevovaná v šípech jejího nezbedného synka, se re-
alizuje ve vztazích a vztahy jsou zdrojem nálady 
růžové i chmurné. Erotika patří mezi důležité, ba 
co dím, dokonce mezi hlavní pohonné jednotky 
kurzů všech věkových kategorií. Protože erotika je 
jiskřištěm možností. Naše srdce se díky ní otevírají 
neznámu a příležitostem. Dobré kurzy pak přinášejí 
setkání s neznámem a probouzejí chuť toto nezná-
mo prozkoumat.

Jak to začíná

Kdo jede na kurz? Ten, kdo něco nebo někoho hle-
dá – radu, řešení, nasměrování, podněty, impulsy – 
a také ten, kdo je ve vakuu mezi vztahy či se mu 
blíží konec vztahu stávajícího. Vydat se otevřeně 
na kurz s podobnými hledači (viz kurzy pro osa-
mělé jedlíky či seznamka) je poněkud potupné 
a jsme na to příliš hrdí. Tiše tedy předpokládáme, 
že ve společnosti odvážných, kdy si sami sáhneme 
na své hranice, objevíme někoho, kdo se stane pří-
ležitostí našeho života. Ne nadarmo se z šera lip-
nického dávnověku vynořuje věta, že kurzy jsou 
pařeništěm lidských emocí.
Týká se to všech, účastníků i instruktorů. Nejsem 
silný ve statistikách, na to máme jiné, ale vztahů 
vzniklých na kurzech a instruktorských manželství 
i rozchodů je a bylo dost a dost! Kolik lidí daly kur-
zy „dohromady“ a kolik jich zase „rozvedly“!
Lidé v kolotoči kurzu ze sebe vydávají to nejlepší 
a tím pádem svítí o něco „jasněji“ než ve všedním 
dni. Přitahují tak více pozornosti – tanec lamp 
a nočních motýlů. Většinou pak přijde rozčarová-
ní a zkouška všedností a vzdáleností. Když vypětí 
kurzu pomine, smyje se pot, oholí mužná strniště 
a pod nánosem drsnosti se objeví všední tvář, pak 
to, co se na kurzu zdálo hračkou (ona bydlí 300 km 
daleko a on má doma manželku a dvě děti…), se sta-
ne nepřekonatelným problémem. Je to tak nejen 
se vztahy, ale i s jinými perlami možností, které 
se na kurzu ocitnou v dlani účastníka a už pár dní 
po kurzu se promění v kamení a bláto. 
Je tu však možnost, jak s touto „energií setkání“ 
naložit a nenechat ji zplanět. Vědět o tomto poten-
ciálu a umět jej vhodně použít, a to ve prospěch 
účastníků. Jak ale jiskru touhy a přání rozfoukat 
v něco trvalejšího? Cíle tohoto leží výše, je v nich 
ukryt velký potenciál a vyžadují vyšší kvalitu týmu – 
a také vyšší míru odpovědnosti každého z účastní-
ků. Úkolem týmu je motivovat a podněcovat ke kro-
kům do neznáma, ve vyšším stupni pak pomoci vy-
tvářet strategii, jak změny uvádět do života. Jinak 
je tomu na kurzech pro náctileté, na nichž je nutné 
o důsledcích podnětů uvažovat i v širších souvis-
lostech odpovědnosti, protože není možné spolé-
hat na osobní zralost a zodpovědnost účastníků.

* Slova „Erós“ je v obou textech V. Halady užito v rámci 
jeho mytologického odkazu (Erós jakožto bůh milostné 
lásky a pozemských rozkoší), jímž se však částečně 
prolíná i druhý význam daného termínu (duch lid-
ského erotu jakožto psychologicko-duchovního prin-
cipu, na němž je vystavěna mezilidská přitažlivost). 
K osvětlení terminologie a dalších možných významů 
tohoto pojmu viz s. 7.
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Zkušenosti odjinud

Pro poučení, jak nakládat s brizancí lidského erótu, 
se podívejme k sousedům – na praxi terapeutic-
kých skupin. Terapie vypracovaly za léta zkušeností 
několik jednoduchých pravidel, která, vyslovena 
a zhmotněna příkladem terapeutů (instrukto-
rů), mohou být tím mostem mezi prvoplánovou 
potencí seznamky k setkání duší (troufnu-li si to 
takto nazvat). Pokud se pravidla dodržují, vytvoří 
se bezpečný rámec ke sblížení, na něž v běžném 
životě potřebujeme týdny nebo k němu vůbec ne-
dojde. Od přání je jen krok k uskutečnění a vztah 
se „zašpiní“ jako spodní prádlo, zanese se emoce-
mi a sblížení pak klopýtá přes překážky vzájemných 
zranění.
Úkolem týmu je balancování mezi bláznovstvím 
a časem daným kurzovnímu setkání. Jde o magické 
přetváření úvodního erotického napětí na potenci-
ál emotivního souznění a důvěrného setkání. Kurz 
je pro mne prostorem setkání, mezičasem odde-
chu, nádechu a časem rozjímání nad cestou za zá-
dy i tou před sebou. Je dobré nechat si po kurzu 
čas k získání odstupu, ale zároveň si dát pozor, 
aby se neztratil potenciál možností, kterých jsme 
se na kurzu mohli dotknout.

Přehled pravidel ověřených v praxi 
terapeutických skupin
Přehled pravidel ověřených v praxi 
terapeutických skupin
Přehled pravidel ověřených v praxi 

• Nedoporučovat navazování párových intim-
ních vztahů

Při navázání takového vztahu se děj přesouvá 
ze společného jeviště za zavřené dveře a dojde 
tak k ochuzení všech. Dodržením tohoto dopo-
ručení vzniká atmosféra bezpečné otevřenosti 
a také fascinující možnost sblížení mezi dvěma 
dospělými jedinci opačného pohlaví.

• Doporučit nedělat na kurzu zásadní životní 
rozhodnutí

Takováto rozhodnutí bývají příliš horká a zatíží 
kurz nepřiměřenou zodpovědností. Kurz je pro-
storem vytrženým z času, proto je dobré počkat 
na konfrontaci s všedností.

• Zakázat vynášení informací z kurzu
Pokud k tomu dojde, je ohrožena důvěra a mož-
nost otevřít se druhým a bezpečnost pak oteví-
rá stavidla i událostem a zkušenostem hluboce 
pohřbeným.

Každé nedodržení pravidel se sice stává dalším 
potenciálem pro kurz, znamená však také zradu 
na ostatních, a to přináší vytváření obranných 
pozic.
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ERÓS NESMĚLE SMĚLÝ Vladimír Halada

…námořníkům se třesou ruce 
a bojí se, co bude zrána.

Josef Kainar

Obtížné hledání rovnováhy

Na kurzy pro náctileté k nám přijíždějí mladíci 
a děvčata kypící neosedlanou a nezkrocenou se-
xualitou, většinou připomínající citlivé a někdy 
ztřeštěné hříbě. Síly, které s nimi „lomcují“, jsou 
veliké a zkušenosti takřka žádné. Nepřehlednost 
složité situace, vnitřní svým tlakem, komplikují 
vlivy vnější. Vždyť to sami znáte – tím správným 
a žádoucím mužem je „nadsamec“ ostře řezaných 
rysů, se skvoucím úsměvem v opálené tváři a sval-
natou figurou. Každá mladá dáma je masírována 
fotografiemi modelek, cvičených v naznačování vy-
zývavé žádoucnosti. Články ve slečnovských časopi-
sech radí, jak stoprocentně „sbalit kluka“ i jak ho 
okouzlit, ale jen málo mluví o různosti, citu, origi-
nalitě či studu. Takto média provozují své komerční 
dílo, hvězdičky školních tříd se více blýskají a ostat-
ní šedivý „póvl“, jemuž chybí míry 90-60-90, se krčí 
v koutku nebo se problinkává k mentální anorexii. 
Jsou to nespravedlivé nároky – ON je povinen ulo-
vit a uspokojit každou, ONA zas musí být žádoucí 
a svůdná v každém okamžiku… 
Mladíci a slečny se zmítají v touze identifikovat 
se s nějakou skupinou, protože být sám sebou je 
příliš nejisté. S touto identifikací přebírají i maný-
ru jednání nejen sexuálního. Reklama producentů 
nejrůznějšího zboží nedává příliš šancí obyčejným 
mladým mužům a ženám, kteří se neřídí heslem: 
Sveď a smeť! Trvá dlouhá léta a musí přijít nejeden 
karambol, než se podaří nalézt vlastní rovnováhu 
mezi všemi vlivy, dotírajícími stále na dospívajícího 
člověka.

Kurzy pro náctiletéKurzy pro náctileté

S ohledem na neodkladnost, palčivost a citlivost S ohledem na neodkladnost, palčivost a citlivost 
této problematiky by neměl na zážitkovém kurzu této problematiky by neměl na zážitkovém kurzu 
pro dospívající mládež chybět program, který na-pro dospívající mládež chybět program, který na-
pomůže zahájení otevřené komunikace o vztazích, pomůže zahájení otevřené komunikace o vztazích, 
erotice a sexualitě. Prosvětlení těchto témat a jejich erotice a sexualitě. Prosvětlení těchto témat a jejich 
odtabuizování by mělo vést k originalitě a svobodě odtabuizování by mělo vést k originalitě a svobodě 
v jednání i myšlení. Stačí, kolik různých omezení, v jednání i myšlení. Stačí, kolik různých omezení, 
tabu a hluboce vrytých představ jednání si každý tabu a hluboce vrytých představ jednání si každý 
z nás přináší z vlastní rodiny! Jak připomíná myš-z nás přináší z vlastní rodiny! Jak připomíná myš-
lenka z filmu Kouřové signály: lenka z filmu Kouřové signály: Co by v nás zbylo, Co by v nás zbylo, 
kdybychom svým rodičům odpustili?kdybychom svým rodičům odpustili?
Moje konkrétní experimentální zkušenost směřuje Moje konkrétní experimentální zkušenost směřuje 
k prvním ročníkům kurzů k prvním ročníkům kurzů GO! Prázdninové školy Prázdninové školy 
Lipnice v letech 1991 a 1992. Věkovou kategorii Lipnice v letech 1991 a 1992. Věkovou kategorii 
účastníků 15–16 let chápu jen jako orientační, pro-účastníků 15–16 let chápu jen jako orientační, pro-
tože podstatnější než samotný věk se mi jeví změna tože podstatnější než samotný věk se mi jeví změna 
jejich statutu ze školáka na studenta. jejich statutu ze školáka na studenta. 
V současné době se realizují úvodní kurzy (nesou-V současné době se realizují úvodní kurzy (nesou-
cí některé prvky GO!) i na osmiletých gymnáziích. ) i na osmiletých gymnáziích. 
Při zamýšlení se nad tématy důležitými pro tento Při zamýšlení se nad tématy důležitými pro tento 
věk „přechodu“ z dětství do dospělosti a nad pilíři, věk „přechodu“ z dětství do dospělosti a nad pilíři, 
na nichž dospělost stojí, jsme problematiku eroti-na nichž dospělost stojí, jsme problematiku eroti-
ky a sexu nemohli vynechat. První programy vedla 
PhDr. Jana Matějková – členka týmu GO!
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Konkrétní zkušenostiKonkrétní zkušenosti

Program jsme pojmenovali Program jsme pojmenovali Sex je nášSex je náš a jeho náplní Sex je náš a jeho náplní Sex je náš
bylo otevření diskuse o sexualitě. bylo otevření diskuse o sexualitě. 
V prvním roce program proběhl více méně „jen“ V prvním roce program proběhl více méně „jen“ 
jako interaktivní rozhovor a až v dalším roce jako interaktivní rozhovor a až v dalším roce 
se nám podařilo transformovat tuto formu do zá-se nám podařilo transformovat tuto formu do zá-
žitkové podoby. Tým žitkové podoby. Tým GO! vymyslel či modifikoval  vymyslel či modifikoval 
pro potřebu tohoto tématu několik programů, kte-pro potřebu tohoto tématu několik programů, kte-
ré úspěšně uvolňovaly nepřiměřené napětí kolem ré úspěšně uvolňovaly nepřiměřené napětí kolem 
daného tématu. Zmíním názvy těchto her a pro-daného tématu. Zmíním názvy těchto her a pro-
gramů: gramů: Vítězná spermie, Sex je náš, Masáže, Inipi Vítězná spermie, Sex je náš, Masáže, Inipi 

– indiánská sauna, Cvičení Domoochrany, Fashion, indiánská sauna, Cvičení Domoochrany, Fashion, 
Pánský a dámský klub, Akvárium.Pánský a dámský klub, Akvárium.
Jedním ze zařazovaných programů bývalo také Jedním ze zařazovaných programů bývalo také 
diskusní fórum podle pravidel hry diskusní fórum podle pravidel hry SociodramaSociodrama. Vy-
skytovaly se v něm otázky typu: skytovaly se v něm otázky typu: Jak se vyrovnat Jak se vyrovnat 
se svými sexuálními představami na veřejnosti? se svými sexuálními představami na veřejnosti? 
Jak najít vhodnou formu ke sdílení těchto před-Jak najít vhodnou formu ke sdílení těchto před-
stav? Jak jsou na tom ostatní? Jsem normální?stav? Jak jsou na tom ostatní? Jsem normální?
Za zmínku stojí modifikace dětské hříčky „Na pro-Za zmínku stojí modifikace dětské hříčky „Na pro-
ráženou“, kterou jsme pojmenovali ráženou“, kterou jsme pojmenovali Vítězná sper-
mie, kdy polovina hráčů utvoří pevně semknutý , kdy polovina hráčů utvoří pevně semknutý 
kruh (vajíčko) a druhá polovina se po odstartování kruh (vajíčko) a druhá polovina se po odstartování 
(ejakulaci) řítí k „vajíčku“ a snaží se do něj vnik-(ejakulaci) řítí k „vajíčku“ a snaží se do něj vnik-
nout. První hráč (spermie), jemuž se podaří do kru-nout. První hráč (spermie), jemuž se podaří do kru-
hu proniknout, je vyhlášen vítěznou spermií. Role hu proniknout, je vyhlášen vítěznou spermií. Role 
se pak obracejí. se pak obracejí. 
Hra se osvědčila jako dobrá „rozehřívačka“ plná Hra se osvědčila jako dobrá „rozehřívačka“ plná 
smíchu a uvolnění.
Každý z těchto programů měl svůj motivační úvod 
(rozehranou situaci, písničku) či jinak navozenou 
atmosféru. Pak následoval samotný program nebo 
hra, od modifikace her dětských přes cvičné nasa-
zování kondomů na dřevěné penisy k důvěrným 
rozhovorům ve dvojicích a řízené diskusi. Součás-
tí programového bloku bývala přednáška na téma 
antikoncepce, sexuálního chování, orientace, pro-
blémů, jejich prevence a možné pomoci při jejich 
překonávání. Důležitým prvkem se stala také aktiv-
ní účast instruktorů v debatách – jejich osobní vý-
povědi přinášely „do hry“ osobní zkušenosti, o něž 
je jinak v tomto věku nouze, a alespoň částečný 
nadhled daný věkem. Příspěvky do debaty byly au-
tentické a díky tomu se vytvářela důvěrnější atmo-
sféra a otevíraly se brány ke sdílení. Účast a osobní 
vklad instruktorů tvořily neocenitelný klíč k setkání 
generací a umožňovaly předávání zkušeností.

Důležitost důvěry

Zařazení takovýchto programů je však podmíně-
no vytvořením dostatečně stabilní důvěry mezi 
účastníky a instruktory. Důvěra se vytváří v prvních 
dnech kurzu a v této fázi se nám osvědčilo stano-
vit vcelku přísná pravidla, vyvážená ovšem zajíma-
vým programem vytěžujícím každou minutu času 
účastníků. Pravidla je nutno stanovit co nejpřesněji, 
hned po úvodní motivační části pobytu (nejlépe 
druhý den ráno). Pravidla, zákazy a doporučení 
jsou podle naší zkušenosti přijímána prakticky vždy 
bez odporu, protože většina z nich je do jisté míry 
běžná na všech školních akcích. Pokud však nejsou 
vyslovena a tím i jednoznačně vymezena, skupi-
na se k nim později jen obtížně vrací. Důslednost 
se vyplatí!
Některá doporučení jsem zmínil v článku o tera-
peutickém rozměru, potenciálu a přínosu erotiky 
na kurzech PŠL (Erós zahradníkem). Pro kategorii 
náctiletých je však nutno doplnit několik dalších 
pravidel vyplývajících z přímé zodpovědnosti týmu 
instruktorů vůči právnímu řádu a rodičům a dá-
le z faktu, že se většinou bude jednat o nezletilé 
účastníky. 

Pravidla a náměty
Bez komentáře zmiňuji jen některé náměty: 
• pravidlo soukromí (ctít privátnost místa, 

pokoje, věci druhého)
• pravidlo nevzdalování se
• pravidlo zdrženlivosti
Důsledným dodržováním těchto pravidel se vytváří 
základní rámec pro vznik důvěrného vztahu a musí 
se týkat obou stran (instruktorů i účastníků).
Dále můžeme postoupit až ve chvíli, kdy je důvě-
ra již nastolena, bez ní se budeme jen trapně bla-
movat a náctiletí se tak budou dobře bavit na náš 
účet. Dávkování způsobu, míry a umístění v čase je 
námětem pro úvahy o dramaturgii kurzů a předsta-
vuje stejně citlivé téma jako přiměřené a správné 
osolení a okořenění jídla. Důležitou a osvědčenou 
šancí, jak mladé lidi zaujmout, je předčit jejich 
očekávání a překvapit je svou vlastní otevřeností 
a partnerským přístupem. Je však žádoucí vyva-
rovat se obhroublosti, lascivnosti a „machovství“, 
protože účastníci v tomto věku vnímají takovéto 
projevy obzvlášť citlivě a důvěra se tak může zhrou-
tit již na samém počátku.
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Většina adolescentních účastníků přirozeně oče-
kává zákazy, příkazy a sankcionování. Jsou proto 
dospělým a partnerským přístupem překvapeni 
a zaskočeni, což může navození důvěry pomoci. 
Nastolování otevřenosti však vede i k pokusům 
tuto důvěru otestovat či přímo zneužít. Někdy 
se v účastnících rozhostí pocit, že všichni jsme ka-
marádi a každý si tak může dělat, co se mu zlíbí. 
Z tohoto omylu je nutné je včas vyvést, protože ani 
tým, ani šéf kurzu není jen svým vlastním pánem 
a má na starosti spoustu dalších věcí. Porušení pra-
videl přestavuje jen další téma, které si účastníci 
na kurzu sami otevřou. Nejčastěji se jedná o téma 
vlastní zodpovědnosti a pak záleží na týmu, zda 
bude mýt oči otevřené a dokáže z nastalé situace 
vytěžit co nejvíce. Zda se tato situace obrátí proti 
němu či bude tím očekávaným krokem k dospě-
losti, záleží na zkušenosti, talentu a pedagogické 
obratnosti týmu. Tento přístup je však možný jen 
tehdy, když je instruktorský tým dostatečně silný 
a zralý, aby takovouto otevřenost unesl. Pokud si 
tým ale není jistý, měl by „uzdu“ povolovat opa-
trněji a s tématem nakládat jako s hořlavinou prv-
ního stupně. Pokusy o noční rande a výlety dvojic 
známe z každé školní akce. Nejlepší živnou půdou 
pro takovéto mimo-programové aktivity je nuda 
a volný čas, kdy se rande nakonec stává jedinou 
a nejvýraznější vzpomínkou z celé akce. Někdy je 
však velmi těžké motivovat náctileté a udržet jejich 
pozornost, proto je třeba celý kurz pečlivě připravo-
vat a zařadit do něj fyzicky a intelektuálně náročné 
činnosti s mnohými výzvami, které účastníky plně 
pohltí a odnesou do jiných sfér.

Mládež s výchovnými riziky 

Jinak je tomu v případě kurzů pořádaných pro mlá-
dež s výchovnými riziky. Na těch je nutné s téma-
tem sexuality pracovat ještě mnohem obezřetněji, 
protože zkušenosti této mládeže mohou být mno-
hem trpčí nebo drsnější než zkušenosti samotného 
týmu. Vhodné se jeví otevírat tato témata raději 
až v době za polovinou kurzu a jen za předpokladu, 
že se podařilo vytvořit a upevnit důvěru. Nejlepším 
řešením je proto mít v týmu zkušeného psychologa 
či terapeuta.
V pozdějších letech jsme tyto programy pro potřebu 
kurzů Bottega a DoNitra přetvořili ve čtyřiadvaceti-
hodinový programový blok s názvem Muži a ženy. 
Náplň těchto kurzů se posouvala dále k problemati-
ce dlouhodobého partnerství, k pilířům partnerské-
ho vztahu a jeho udržitelnosti, k otázkám rozcho-
dů, mateřství apod.
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EROS* A KURZY ROS* A KURZY ROS* A
PRÁZDNINOVÉ ŠKOLY LIPNICE
Rozhovor s Allanem Gintelem

Zuzana Paulusová

Allane, jakým způsobem se na kurzech PŠL pra-
covalo s tématem „eros“?
K tomu, aby do prázdninového, časově omezeného 
souručenství mladých lidí vstoupil eros – síla, která 
pumpuje do lidských duší touhu po krásných tě-
lech, touhu se předvádět a vstoupit do směny s cí-
lem stát se přitažlivým, zajímavým a atraktivním 
partnerem – stačí vyvinout jen nepatrné úsilí, aby 
se dostavila cílová radost. Proces sám poskytuje 
lidem důležitou zpětnou vazbu – ověřují si, jak pů-
sobí na ostatní, co je na nich přitažlivé a co nikoliv. 
A pak se učí s tím zacházet. Instruktor nemůže ten-
to proces ignorovat, naopak musí pomocí nejrůz-
nějších programů a aktivit „kropit“ ona pařeniště 
libých emocí tak, aby měl každý občas příležitost 
zazářit, ventilovat své touhy, získat ocenění, poprat 
se s osudem.
Mluvíš o atmosféře, kde má každý šanci zazářit, 
ale na kurzech se mezi účastníky občas vysky-
tovali i outsideři, kteří jako by stáli stranou dění 
a všeobecného jiskření.
Tak to někdy opravdu bylo a tak tomu občas bude 
i nadále. „Vyšší míra životnosti“ jedny prostě míjí, 
zatímco druhé zavalí přebytkem energie. U těch 
prvních se to pak projevuje například neschopností 
reagovat na příležitosti či ventilovat své touhy. Ti 
druzí se snaží porozumět poezii lidské existence, 
dokáží se toulat v sladce nečinné volnosti, prozkou-
mávat tajný život citů a být nekonformní. Právě jim 
obvykle vychází dramaturgie kurzu vstříc, zatímco 
ty druhé všelijak zkouší, svádí a umožňuje jim vzít 
na sebe role, o nichž se jim dosud ani nesnilo  – 
s ambicí přimět je k akci. 
S tématem erotu je ovšem třeba zacházet citlivě, 
aby se neporušilo křehké tajemství.
V erotické sféře, která je typická svojí samoobsluž-
ností, je třeba neustále hromadit zkušenosti. Jak 
praví jedna moudrá kniha: svůdnost rozšiřuje člově-
ka jakožto subjekt tím, že dříve zakrývanému tělu 
dává důstojnost v jeho celistvosti. Sexuální chová-
ní již neřídí žádné závazné povinnosti. Oprávněnost 
erótu již nepramení z úcty k ideálním, citovým či 
konvenčním pravidlům, nýbrž z něho samého – ne-
boť je nástrojem štěstí a individuální rovnováhy. 
Erós je veliký démon, říká moudrá Diotéma Sókra-
tovi – člověk ho vlastně nikdy zcela nezvládne.

Zvláštní ovšem je, že pokud se na kurzu vytvořily 
dvojice, vzniklý vztah spíše skrývaly.
Erotika se i v dnešní době nadále odbývá v určitých 
mezích a spíše se předvádí než praktikuje. Při vší 
volnosti bývá propojena s nedostupností a určitým 
tajemstvím. Vztah vzniklý v rámci kurzu je dobré 
udržovat po dobu jeho konání v tajnosti, jinak hro-
zí „separace“ a ztráta obliby či „přitažlivosti“. Ale 
mohou existovat výjimky a vše může být chápáno 
i jinak. Nicméně, „lovit“ šikovně ty, kteří mě přita-
hují, aniž by ostatní něco tušili, na tom není nic 
špatného. Svádění, například pomocí očí, je přece 
úžasná hra! Skrývá v sobě kouzlo nehybného or-
gasmu, duel smyslné rozkoše, kterému se žádná 
tělesná rozkoš nevyrovná. 
Co se podle tebe mohli mladí lidé o erotice na kur-
zech PŠL dozvědět a naučit? 
Prázdninová škola začínala působit v době v tomto 
směru hodně nepoučené. Existovalo málo literatury, 
příručky, které byly k dispozici, poskytovaly větši-
nou jen informace „technického“ nebo hygienické-
ho rázu. Na kurzech Prázdninové školy se ale o těch 
věcech hodně diskutovalo a stále diskutuje. Lidé 
se zde učí mluvit o intimních záležitostech, o tom, 
jak si vybírat partnera a neudělat přitom chybu, ale 
i o spoustě jiných intimních témat. Dostává se jim 
zde originálního „vzdělání“ prostřednictvím nejrůz-
nějších her, ať již komunikativních nebo málo-struk-
turovaných. Ale mnohé naše vědomosti, například 
o tom, co je radost z pouhé přítomnosti někoho 
druhého či radost erotická, jsou stejně stále nedo-
statečné a kusé. Vynořují se z našeho nitra, uhnízdí 
se ve vědomí v podobě pocitu a my většinou ani 
nevíme, z čeho a proč vznikly.

* Termín eros v tomto textu označuje zejména určitý 
psychologicko-duchovní princip, neviditelného, všepro-
stupujícího ducha či sílu vzájemné lidské přitažlivosti 
a úsilí o dosažení úplnosti. V dalším významu vystupu-
je Erós ve svém mytologickém převlečníku (Erós jakož-
to bůžek milostné lásky), kterým se nakonec prolíná 
i třetí pojetí erótu coby vpravdě fyzického puzení 
k eroticko-sexuálnímu uspokojení touhy po druhém 
člověku. K osvětlení terminologie viz podrobněji s. 7.
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Erós hrál jistě svou roli, byť možná někdy ne-
přímo přiznanou, také při výběru nových elévů 
do instruktorského sboru PŠL.
Při výběru elévů se samozřejmě přihlíží k atrakti-
vitě dotyčného člověka, což ale neznamená jenom 
zajímavý vzhled či sexappeal, ale i to, jak dotyčný 
působí na lidi, v čem je originální, zda je vitální, 
otevřený, inteligentní a vzdělaný. Lidé bez „vyšší 
míry životnosti“ – nepřitažliví a nezajímaví – sítem 
výběru většinou neprošli. 
Erós se nevyhýbal ani instruktorům…
Ale jak by mohl! Instruktoři s erotickým démonem, 
tímto zcela nahodilým a neovladatelným faktorem, 
vždy nějak zápasili. Byli to povětšinou lidé zajímaví, 
všelijak atraktivní, urostlí, motivovaní, výřeční a so-
ciálně inteligentní. Není divu, že byli registrováni 
a posléze kontaktováni a všelijak sváděni. Instruk-
tor však nesmí po dobu, kdy je „v práci“, nikoho 
upřednostňovat, k nikomu se „tulit“. Je sledovanou 
osobností ovlivňující celkovou atmosféru způsobem 
zcela zásadním. 
Téma „erós“ se objevovalo v mnohých progra-
mech skrytě. Považuješ některý z programů uvá-
děných na kurzech za přímočaré ztvárnění tohoto 
tématu?
Třeba Vigilie – to je prastará rituální hra přímo nabi-
tá erotikou. Pokusím se ji opravdu jen ve stručnosti 
přiblížit. Začíná inscenovaným výběrem partnerů, 
s nimiž bychom rádi strávili noc v lese rozjímáním 
u loveckého ohně. Vyberu-li si Markétu, ona si rov-
něž zvolí mě a nikdo jiný nám do tohoto výběru 
nevstoupí, pak mohu počítat s tím, že právě ona 
se stane mým „nočním partnerem“, s nímž bych 
měl po většinu noci rozjímat. Markéta je pro mě 
do té doby osobou neznámou, nicméně přitažlivou 
a zajímavou. Noc má ověřit, zda vyslání mého „ku-
liho“ (termín Františka Hrubína) nakonec odpoví-
dalo mým představám, zda jsem se nemýlil a zda 
došlo k jakési reciprocitě.

Vzpomínám si na týmové přípravné schůzky 
před kurzy Bottega, na nichž jsme spolupraco-
vali – ve fázi přípravy kurzu jsme o tématu erotu 
přímo nemluvili, aspoň si nevzpomínám, že by-
chom si kladli otázky typu: „Máme v kurzu dost 
erotiky? Jak ji tam dostaneme?“…atd.
Eros přichází s lidmi. Vznáší se nad kurzovním dě-
ním, proniká do hlav účastníků v souladu se scéná-
řem jaksi automaticky nebo v závislosti na počasí, 
všelijakým těkáním, obnaženými těly, sváděním očí 
či stavu mysli. Z pochopitelných důvodů pak nemů-
že být předmětem příprav a kladení otázek. 
Jak tedy eros z kurzu nevytlačit?
Měl jsem rád Iluminaci, ono „slavnostní“ osvícení 
proslulého lipnického lomu ohníčky svíček – účast-
níci si je tam přinesli, aby beze slov, někdy s úžas-
ným hudebním doprovodem, vzdali hold kurzu tím-
to obřadem zpravidla končícímu. Pozoroval jsem 
to občasné „snášení“ svíček na jedno místo, ona 
setkávání se s všelijakým dotýkáním, znamenající 
v té chvíli pouhou epizodu pro ty, kteří se dotýka-
li, ale také příslib budoucího příběhu, schopného 
zanechat trvalou stopu. A tak to je: kurz se obvykle 
skládá ze samých epizod, které jsme zinscenovali 
nebo které se samovolně dostavily, skrývá v sobě 
možnost proměnit se v příběh. Erós se nad těmi 
epizodami vznáší, občas se jich dotkne, pokyne jim 
a ony se zřetězí a vytvoří jakýsi příběh. Vidět, kde 
se Erós právě vznáší, vnímat jeho dotyky, rozumět 
jeho hrám, chránit ho před vulgárnostmi, to patří 
k instruktorskému mistrovství stejně jako promě-
ňování epizod v příběhy.

dr
am

at
ur

gi
e

RO
ZH

O
VO

R



dr
am

at
ur

gi
e

 foto © Radek Bajgar.



92

ZLATÝ FOND 
HER
Do dnešního čísla jsme pro vás připravili dvě pre-
miéry, které jsou širšímu i odbornému publiku za-
ručeně neznámé. Přitom jsou svými herními prin-
cipy chytré a inteligentní, a navíc přesně vyhovují 
tématu tohoto čísla časopisu. Takže oč půjde? 
První hra se jmenuje Améliin pohádkový svět, po-
prvé byla uvedena na kurzu PŠL Intertouch 2002
a od té doby mnoho opakování a dalších rozvinutí 
neužila. Kdo jste viděli film Amélie z Montmartru, 
tak vězte, že hra je motivována právě tímto sním-
kem. Takže opravdovému „lipnickému instruktoro-
vi“ nezbude, než se na tento krásný film nejdříve 
podívat, aby mu neunikly žádné souvislosti a kon-
texty, a pak teprve se bude moci pustit do uvádě-
ní této pěkné hry. U některých her a programů je 
totiž dobré znát širší, výchozí danosti, nežli si jen 
nastudovat základní pravidla z knih, protože prá-
vě tyto drobné nuance jsou pro zdařilé či dokonce 
úspěšné uvedení hry velice zásadní. U hry, kterou 
vám nyní představíme, je uplatněn velmi pěkný 
princip jednostranného darování, daru, a navíc 
jeho tajemného dostávání. Typově získá-
váme zcela novou hru, která může běžet 
i mimo hlavní program a mimo kulisy, 
takže vedle Války růží je možno struktu-Války růží je možno struktu-Války růží
rovanější potřeby účastníků sytit dalším 
programem. 
Druhá hra je podle mého soudu také 
velice pěkným dárkem – pochází z dílny Zdeňka 
Beneše Cimrmana a byla součástí jeho poslední-
ho premiérového kurzu Vesmírná Odyssea 2001.
Paní, která plula na Duši mne zaujala hned při Paní, která plula na Duši mne zaujala hned při Paní, která plula na Duši
prvním čtení. Poté jsem si ji musel přečíst ještě tři-
krát a musím říci, že se mi moc zamlouvá. Myslím, 
že je to velice hezká hra pro skutečné instruktor-
ské „fajnšmekry“, kteří programově hledají odpo-
věď na otázku, jak rozvíjet vztahovost či emoční 
inteligenci, a nechtějí přitom používat známé pro-
gramy a programová schémata. Vlastní aktivita 
účastníků a možnost spoluvytvořit a prožít hlubo-
ký, jemný a přímo romantický příběh o lásce dává 
šanci na skutečně živý autentický děj i na upřím-
nou výpověď účastníků o jejich tužbách, snech 
a přáních. Koho by taková hra nevzala za srdce?
Než se však dostaneme k oběma hrám, pozasta-
víme se spolu s J. Dobalem nejprve u jakéhosi 
puncu kvality – výročních cen PŠL, jimiž jsou ty 
nejpovedenější hry a programy pravidelně oceňo-
vány. Následovat bude příspěvek J. Němce s titu-
lem Pravidla a tabu, jehož prostřednictvím nám 
dá autor nahlédnout do nitra herních principů.

Radek Hanuš

Vedoucí rubriky:

Dipl. Päd. David Kremer (1977), pracuje Dipl. Päd. David Kremer (1977), pracuje Dipl. Päd. David Kremer
jako lektor pro Německý červený kříž 
v Münstru, věnuje se outdoor trainingu, 
je zahraničním instruktorem Prázdninové 
školy Lipnice. david.kremer@gmx.de

A v neposlední řadě také autoři jednotlivých her. 

Do této rubriky přispěli:

Ing. Zdeněk Beneš, Ph.D. (1972), vývo-
jový inženýr IBM Microelectronics USA, 
dlouholetý instruktor Prázdninové školy 
Lipnice. zbenes@alumni.upenn.edu

Jakub Dobal – pro podrobnější představení viz str. 2.

Jiří Němec – pro podrobnější představení viz str. 2.

Radek Hanuš – pro podrobnější představení viz str. 3.
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If you have not seen the film Amelie from Mon-
martre, you should definitely see it because you 
will see the very fragile and charming world of 
romance. And if you do not have enough money 
to go to the cinema, we suggest a game which is 
inspired by this film – Amelie’s fairylike world.
The second game has a little mystically phantas-
magorically psychological title A lady who sails 
on a soul. Whether it is a soul which is the base 
of a man, or a soul is the base of pneumatics you 
will find out right after its reading.

In the end we will get lost together with Jiří 
Němec into rather theoretical spheres and will 
touch the problem of game rules and how im-
portant are role play games in our life. There 
is a postscript in which we have awarded the 
prizes – Annual awards of Vacation School Lip-
nice. In the article by Jakub Dohnal we will learn 
who has won.

Vysvětlivky k „standardizované tabulce“
Fyzická zátěž 1–5 Čas na přípravu hod. Čas na hru hod.
Psychická zátěž 1–5 Instr. na přípravu počet Instr. na hru počet
Počet hráčů rozpětí Denní doba slovy Roční období slovy
Terén slovy
Materiál výčet

Rozsah fyzické i psychické zátěže je hodnocen na škále 1 (žádná) až 5 (vyčerpávající).

ENGLISH SUMMARY
Golden stock of games
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VÝROČNÍ CENY PŠL Jakub Dobal

Výroční ceny jsou interním oce-
něním vybraných počinů reali-
zovaných v daném roce v rámci 
Prázdninové školy Lipnice. Udě-
lovány jsou vždy na výročním 
Soustředění Instruktorského sbo-
ru PŠL v závěru sezóny. V součas-
né době je rozdělováno pět cen: 
Hubert – cena za dramaturgický Hubert – cena za dramaturgický Hubert
počin je vůbec nejstarší a Meto-
dické vedení ji uděluje již od ro-
ku 1981; na návrh Antonína 
Rosického původně oceňovala 
nejpřínosnější premiéru celého 
ročníku, od roku 1987 je pak 
udělována za dramaturgický po-
čin; Hugo – za premiéru roku; 
Bernard – za ekonomický počin 
roku; Ambrož – za čin roku; Čer-
ný Petr – za nezdar roku. ný Petr – za nezdar roku. ný Petr
Od počátku 90. let ceny uděluje 
porota složená ze zkušených in-
struktorů a šéfinstruktorů PŠL, 
kteří v dané sezóně nepůsobili 
v žádném realizačním týmu, a to 
na základě nominací od všech 
členů PŠL. Po diskusi nad všemi 
nominacemi uděluje porota cenu 
nejlepšímu návrhu. K udělení 
ceny ovšem nemusí dojít vždy. 
Hlavními kritérii pro její udělení 
je novost, inovativnost, opakova-
telnost (na základě popisu a zku-
šeností z uvedení) a zohledněna 
může být i využitelnost hry na ji-
ném typu kurzu. V rámci PŠL pro-
bíhá v současnosti diskuse o tom, 
jak hodnotit hry a programy, co 
je možné označit za premiéru, 
inovaci či aktualizaci herního 
principu. Zatím však stále není 
uzavřena.
V loňském roce získal Ambrože 
za čin roku šéfredaktor časopisu 
Gymnasion Ivo Jirásek za reali-
zaci projektu časopisu pro zážit-
kovou pedagogiku.

Přehled udělených cen PŠL (za premiéru roku)

HUBERT 
1981 | M. Matoušek – Diplomacie 
1982 | Milena Holcová – Africká královna
1983 | Allan Gintel – Noční obrazy | Noční obrazy | Noční obrazy
Ota Holec – Renesanční večer
1984 | Ota Holec – Katedra volného času | 
Allan Gintel – Nový příběh
1985 | Milena Holcová – Stalker
1986 | Martin Klusáček – Profesionální role
(z Huberta se od roku 1987 stala cena za dramaturgický počin, 
štafetu převzal Hugo)

HUGO
1990 | Jiří Walder – Gastarbeitři
1991 | Allan Gintel – Noc s Mozartem
1992 | Vláďa Halada – Las Vegas
1993 | Martin Klusáček – Křídla slávy
1994 | cena neudělena
1995 | Marcel Pudich (F. Dušek, M. Wiererová, O. Al Hamati – 
jako členové týmu) – Na Hromnice o den více
1996 | Vojta Svoboda – Labyrint světa
1996 | Jana Matějková, Bob Stránský – Hry bez hranic
1997 | Vláďa Halada – program Kaple dotvořený 
do podoby programu Altamira
1998 | Jitka Mikšíčková – Pointilismus
1999 | Karel Doubek – Lanoráj
2000 | cena neudělena
2001 | Zdeněk Beneš – Deep Blue
2002 | Milan Lžičař, Hynek Špinar, Kristýna Křížová – 
Nízkej Badžet
2003 | Filip Kvapil, Jan Lazar – Homeless
2004 | Kateřina Lajtkepová a tým DNVZ – Záchranáři

V minulém čísle zmiňuje Radek Hanuš v příspěvku Ceny jsou cenný... výroční ceny PŠL (G3, 113). Reakci 
na jeho článek naleznete v rubrice Na pijáku. Nyní se zastavme u několika základních skutečností týkají-
cích se toho, jaké ceny PŠL uděluje a které hry a programy byly dosud oceněny.
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 Předávání cen PŠL v roce 2004. | foto © Lukáš Mikšíček.
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PRAVIDLOPRAVIDLOPRA  A TABU Jiří Němec

Svět hry je v mnohém podobný 
světu reálnému, někdy dokon-
ce mluvíme i o jisté analogii. 
Do světa her obvykle vstupujeme 
s vědomím, že prováděné činnos-
ti budou velmi podobné nebo 
dokonce shodné s těmi reálnými, 
ale nikdy nebudou doopravdické, 
budou jen „jako“. Toto kouzlo 
hry můžeme doložit malým pří-
během: Přijde za vámi čtyřletá 
holčička, abyste ochutnali buch-
tu, kterou právě upekla, a máte 
dávat pozor, protože je ještě 
horká. Vy jste pochopitelně na-
jednou vytrženi ze všední reality, 
vstoupíte do hry a vše dohrajete 
až do „úspěšného konce“. Nejdří-
ve buchtu očicháte a v duchu si 
pomyslíte, jak to bláto smrdí, na-
hlas ale řeknete, že krásně voní, 
a strčíte ji do pusy tak dokonale, 
že to vypadá, že jste ji opravdu 
snědli. Nastane zděšení a smích 
holčičky, která vás upozorní, 
že to nebyla opravdová buchta, 
ale jen bláto ozdobené pam-
peliškou. Porušili jste pravidla 
a buchtu jste nesnědli jen „jako“, 
jak se od vás očekávalo, ale 
v očích holčičky „doopravdy“, 
což ji skutečně naštvalo, protože 
nyní musí jít upéct novou. 

O tom, že je ve hře třeba dodržo-
vat pravidla, již víme, a tak se za-
mysleme nad jejich provázaností 
s rolí. To je další z analogií hry 
a „opravdového“ světa. V obou 
světech zastáváme mnoho sociál-
ních statusů (učitel, manžel, tatí-
nek, instruktor, apod.), a naplňu-
jeme je specifickou a jedinečnou 
rolí s mnoha vlastnostmi. Učitel 
je zlý, hodný, chápající, tolerantní, 
podlý, a podobně. Každá životní, 
ale pochopitelně i herní role nám 
dává určité kompetence a opráv-
nění, která s trochou nadsázky 
můžeme označit za pravidla. Pra-
vidlem reálného světa může být 
zastavení na křižovatce na červe-
nou, pravidlem světa her může 
být například „opla – nepla“ při 
honičce. Na pravidla jsou navázá-
na i očekávání druhých, a ta už 
jsou v našem analogickém přímě-
ru mnohdy odlišná. Tak například 
očekáváme, že hokejista bude 
uplatňovat pravidly akceptova-
nou tvrdou hru, ale neočekává-
me, že si podobně bude počínat 
při nástupu do tramvaje. Dovede-
me si také představit, že lékařka 
bude prohmatávat ležícího paci-
enta, ale obvykle neočekáváme, 
že by pacient prohmatával ležící 
doktorku. 

Pravidlo a tabu nám může asoci-
ovat také Totem a tabu. Podobně 
jako se Sigmund Freud věnoval 
problematice lidské sexuality 
a významu totemů v jednotli-
vých kulturách, my bychom rádi 
pronikli hlouběji do světa her, 
ve kterých pravidla hrají stejně 
důležitou roli jako totemy v lid-
ské mysli. 
Jsi-li sdružen pod křídly našeho 
totemu, pak respektuj pravidla 
našeho společenství, vyznávej 
vlastnosti zvířat a symbolů, které 
jsou do něj vytesány, a řiď se zku-
šenostmi stařešinů, kteří – vědo-
mi si svého poslání a řezbářské-
ho nadání – nepřímo a skrze kus 
dřeva říkají budoucím adeptům 
iniciačního obřadu, jak se ma-
jí a nemají chovat, co se sluší 
a patří a co se od nich v rámci 
jejich malého společenství očeká-
vá. Autorita mravního významu 
ztělesněná v kusu dřeva jako by 
dohlížela na chování všech členů 
kmene a byla cenzorem jejich tu-
žeb a přání. Kant by možná řekl: Kant by možná řekl: Kant
Chovej se tak, aby tvé jednání 
bylo vždy v souladu s přáním 
našeho totemu. Protože si však 
onen kus dřeva nikdy nic nepřál 
a ani nijak nejednal či se nějak 
nechoval, moderní společnost 
na něho zapomněla a vymyslela 
si totemy vlastní. Co člověk, to 
jiný totem v jeho mysli. Skupina 
lidí s podobnými myšlenkovými 
totemy se pak začala sdružovat totemy se pak začala sdružovat 
do větších společenstev a vytvá-do větších společenstev a vytvá-
řet kulturu, jejíž součástí jsou řet kulturu, jejíž součástí jsou 
opět určitá pravidla, stejně jako opět určitá pravidla, stejně jako 
mechanismy, které vyžadují jejich mechanismy, které vyžadují jejich 
bezvýhradné dodržování.bezvýhradné dodržování.
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Podobně, jako se totemické 
společnosti vybavily dřevěný-
mi strážci mravního jednání, 
se i moderní společnosti snaží 
pod různými pohrůžkami vpravit 
řadu pravidel do nitra osobnosti 
každého dítěte, aby jeho pozdější 
jednání mohlo být plně autonom-
ní a hlavně aby neporušovalo 
mravní normy společnosti. Aniž 
bychom si to zcela uvědomova-
li, jsme každý den, především 
ve školním prostředí, svědky 
mnoha rozmanitých herních čin-
ností, v jejichž podstatě je skryto 
jediné: využít legálních a svobod-
ně přijatých pravidel hry k tomu, 
abychom se skryli a vytvořili do-
statečné alibi před porušováním 
pravidel reálných. Právě téma 
erós se nabízí, abychom hlouběji 
pronikli do mnohdy neuvědomo-
vaných sexuálních hrátek našich 
teenagerů a dospívajících. 

Už jste někdy před zraky svých 
spolužáků jen tak oslovili dívku, 
aby si svlékla tričko? V reálném 
světě je tento čin zapovězen 
a podporován přirozeným stu-
dem obou aktérů. V případě dob-
ře známé hry flaška se celý děj 
odehrává v jiném světě, ve kterém 
pravidla světa reálného neplatí. 
Touha po zakázaném ovoci umoc-
ňuje průběh a dramatičnost hry. 
Účastníci jsou obeznámení s pra-
vidly vzájemné reciprocity, každý 
se může dívat, ale zároveň – a to 
pouze proto, že mu to ukládají 
pravidla – svlékat se před účastní-
kem opačného pohlaví.
Jiným příkladem může být hra, 
kterou popisují Edita Špetková
a Lenka Mikulášková (Špetková 
& Mikulášková, 2001, 454–470) 
s názvem Velká pardubická.
Každý ze závodících (žáků a žá-
kyň osmé třídy) sedí obkročmo 
na školních židličkách a rukama 
pevně drží opěradlo. Po odstarto-
vání se každý snaží odrážet noha-
ma a poskakovat ve směru k cíli. 
Bouchání židliček vydává značný 

rachot, což zvyšuje pravděpodob-
nost příchodu dozorujícího učite-
le. Jiná obdoba hry je založena 
nikoliv na závodění, ale na vzá-
jemném shazování ze židliček. 
Zajímavá je interpretace autorek, 
která vychází z psychoanalytické 
teorie již zmíněného Sigmunda 
Freuda. Samotná vyzývavá polo-
ha při obkročném posedu na židli 
připomíná připravenost k sexuál-
nímu aktu, samotná jízda na koni 
a rytmické pohyby při ní simulují 
probíhající akt. (…) Vezmeme-
-li v úvahu, že vedle sebe hrají 
chlapec s dívkou, může to v nich 
vyvolávat pocit souložení ved-
le sebe, ale ne zakázaného „na 
sobě“. Vzhledem k tomu, že děti 
vědí o tabuizovanosti neslušných 
pohybů, prostřednictvím této hry 
je jejich přečin zalibizován. Touto 
hrou překračují hranice stydli-
vosti a slušnosti, dovolují si zde 
nemravná gesta, a to jen díky 
masce (mimikry), předstírání 
a díky závrati (illinx). (Špetková 
& Mikulášková, 2001, 446).
Tato interpretace se nám může 
zdát zjednodušující a vysvětlení 
příliš jednostranné, ale na druhé 
straně dokládá onen skrytý sexu-
ální význam hry a hraní dospíva-
jících dětí. Dokládá, jak se ve hře 
schováváme za pravidla, která 
jsou tabuizována společností re-
álného světa. Podobně bychom 
mohli pojednat i o jiných škol-
ních hrách, jako je kradení pená-
lu, při které chlapec dívce ukrad-
ne pouzdro, a ta ho s patřičnými 
poznámkami pronásleduje po tří-
dě a směje se. Je ráda, že je o ni 
zájem, přestože přitom křičí „ty 
vole!“.
Ačkoliv už světu nevládnou tote-
my, rádi si je někdy vyřezáváme, 
snad abychom si lépe uvědomili 
význam příslušnosti k danému 
společenství, nebo abychom 
se tu více či méně přihlásili 
k dodržování pravidel, jež záhy 
ve svých hrách tak trochu alibis-
ticky porušujeme.

Literatura
• Špetková, E., & Mikulášková, L. 
(2001). Výzkum herního folkloru žáků 
8. třídy. Pedagogika, 51(4), 454–470.
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Zdeněk Beneš. 
Premiéra na kurzu PŠL

Vesmírná Odyssea 2001.
Paní, která plula 
na Duši
Cíl
Rozvoj emoční inteligence.

Charakteristika
Volně strukturovaná hra o lásce, vytrvalosti, vesmírné cestě trvající čtvrtinu života, o lidské vůli a touze.

Fyzická zátěž 1 Čas na přípravu 4 hod. Čas na hru 5–7 hod.
Psychická zátěž 2 Instr. na přípravu neudáno Instr. na hru 4
Počet hráčů 24–34 Denní doba večer Roční období neudáno
Terén Místnost, louka.
Materiál Jedna kopie povídky pro každého účastníka s vyznačením jeho role, kostýmy, rekvi-

zity pro divadlo, dvě bílá prostěradla, velké bílé plátno a pomůcky k jeho upevnění 
na louce proti hvězdnému nebi, diaprojektor, diapozitivy s obrazy vesmíru, hudební 
aparatura, hudba, PC s PowerPointovou prezentací závěrečných titulků, digitalizova-
né fotografie vesmíru a solárních plachetnic, datový projektor, reflektory, karimatky 
pro všechny účastníky, provazy, svíčka ve sklenici pro každého zúčastněného, papíry, 
tužky…

Libreto
To bylo tak – tedy, jak to vlastně bylo? Každý o Helence z Ameriky a o Černém Jírovi cosi zaslechl, ale 
nikdo přesně nevěděl, oč běží. Jejich jména se slila v třpytivý šperk, v epochami nedotčený skvost mezi 
legendami. Nezřídka je přirovnávali k Heloise a Abélardovi, jejichž příběh kdosi objevil mezi knihami dáv-
no pohřbené knihovny. Jindy kladli jejich život na roveň čarovně i ošklivě milé historii kapitána Taliana 
a paní Doloros O. Dvě věci se ale vybaví každému – veliká láska a představa ohromného plachtoví, kří-
del z kovového tkaniva, jimiž lidská těla třepotala mezi hvězdami. Zmínil-li se někdo o paní, která plula 
na Duši. Jestliže se kdo zmínil o paní, která plula na Duši, věděli o prvním z navrátivších se plavců…
…tok dějin možná smyje patinu jejich jmen a domnělých zevnějšků, ani Boží mlýny však nezmohou nic 
než velebit lásku Helenky z Ameriky a Černého Jíry. Oba, budiž připomenuto, byli plavci.
Námět, podle povídky: Cordwainer Smith – Paní, která plula na Duši (Lady, who sailed the Soul)
Fotografie vesmíru: David Malin – The Invisible Universe
Hudba: John Williams – soundtrack z filmu A.I. (Artificial InteligenceHudba: John Williams – soundtrack z filmu A.I. (Artificial InteligenceHudba: John Williams – soundtrack z filmu A.I. (  by Steven Spielberg)
Reference: www.planetary.org/solarsail/animation
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Popis hry
Povídka není dlouhá, není ani přetechnizovaná. Je 
to příběh o lásce mezi Helenkou z Ameriky a Čer-
ným Jírou v době kolonizování galaxie, kdy doprav-
ním prostředkem osadníků jsou mrazící boxy (rak-
ve) vlečené plachtami na solární vítr. Životní funkce 
obsluhující osoby musí být několikrát zpomaleny, 
a i tak stojí každého „plavce“ čtvrtinu života dopra-
vit náklad ke hvězdám. Jíra se právě vrátil z hvězd 
s nákladem přistěhovalců. Helenka je o čtyřicet let 
mladší než on, a aby se mu přiblížila – neboť on 
je jediný, na kom jí záleží – rozhodne se vykonat 
cestu ke hvězdám. Cestu, při níž je lehké zahynout, 
při niž jistě zestárne o čtyřicet let. Cestu, která více 
než cokoli jiného připomíná Odysseu, cestu, která 
příběh její a příběh Černého Jíry učiní nesmrtelným 
v celé galaxii. Paní, která plula na Duši, byla na kur-
zu Vesmírná Odyssea 2001 uvedena jako jeden 
z příběhů vyprávěných v rámci Dekameronu v Re-
staurantu na Konci Vesmíru, jako příběh o nejdůle-
žitějších věcech v životě lidském, jako nejznámější 
příběh ve vesmíru, jako příběh, který díky jeho zná-
mosti hrál jako divadelní hru alespoň jednou určitě 
každý z nás ve svém dětství (neboť každá holčička 
si přinejmenším jednou hrála na Helenku z Ameriky 
a každý chlapec se snažil alespoň ve hře vyrovnat 
legendě Černého Jíry, plavce z hvězd). Paní, která 
plula na Duši je volně strukturovaným divadelním plula na Duši je volně strukturovaným divadelním plula na Duši
představením, inscenovaným samotnými účastníky 
pro sebe samé. Hra je rozdělena do následujících 
devíti dějství, která na sebe navazují poměrně vol-
ně; je to spíše série obrazů, které jsou od sebe hod-
ně časově vzdáleny, klidně i 160 let. 
Poznámka: „Dějství“ označuje sekci divadla, „Kapi-
tola“ značí kapitolu v textu.

Úvod
Kapitola 1 je čtena (vyprávěna) někým z instrukto-
rů jako příběh v Restaurantu. Následuje seznámení 
všech účastníků se záměrem hrát volně strukturo-
vanou divadelní inscenaci a popis principu, rozdě-
lení lidí do skupinek a rolí, předání scénářů. Poté 
je dán čas na individuální přípravu ve skupinkách 
– každá skupinka odehrává jedno dějství, přičemž 
ztvárnění je ponecháno vesměs na tvořivosti účast-
níků. Pouze jsou zdůrazněny klíčové body, aby byla 
zachována návaznost. Improvizace je možná, ale 
měla by být dopředu prodiskutována s režisérem 
celého představení. Čas na přípravu je 2–4 hodiny; 
více by nemělo být třeba, neboť jednotlivá dějství 
nejsou příliš složitá. Na druhou stranu není zapo-
třebí nikam chvátat, protože v tomto případě je roz-
hodující kvalita výkonu, nikoliv pocit, že „jsme to 
dokázali“. Nejedná se o hru typu Zkouška orches-
tru (zjednodušeně: nacvičte a produkčně zajistěte  
za jediný den divadlo pro veřejnost), ale o hru poci-
tovou a volně strukturovanou.

Dějství 1
Počet herců: 3 (holčička, matka, spieltier).
Scéna: místnost s krbem, křeslem a kobercem či 
podlahou na hraní.
Děj: Odehrání dialogu v Kapitole 2 – maminka vy-
práví holčičce o plavcích.

Dějství 2
Počet herců: dva vypravěči + několik rozehrávačů 
(Mona Placita, zpravodajové, spolužáci).
Scéna: bez výrazných kulis, jen dvě bílá plátna, 
na která jsou zpětnou projekcí promítány střídavě 
siluety vypravěčů, mezi plátny pak herci lehce ilu-
strují vyprávěný děj.
Děj: Kapitola 3 a 4 – Helenčino mládí a studia.
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Dějství 3
Počet herců: 7 (Helenka z Ameriky, Černý Jíra, úřed-
ník, finanční ředitel, paní od novin, číšník a vypra-
věč).
Scéna: snadno proměnitelná v průběhu dění 
bez přerušení vyprávění, přechod z kanceláře do lu-
xusní jídelny a na pláž.
Děj: Kapitola 5 – setkání Helenky a Jíry (Helenka 
a Jíra jsou klíčovými postavami a v příběhu se obje-
vují poprvé až v tomto dějství; je nutno vybrat dva 
účastníky, kteří na to herecky opravdu mají!).

Dějství 4
Počet herců: všichni kromě Helenky a Jíry, tedy Vy-
čkával, pobočník, zájemci o plavbu k Nové Zemi.
Scéna: kancelář úřadu Stvořitelnosti.
Děj: Vyčkával a pobočník odehrají Kapitolu 6. Po je-
jím odehrání si Vyčkával nechá zavolat další sku-
pinku zájemců o cestu k Nové Zemi a podrobuje je 
(jako imigrační úředník) zběžnému interview otáz-
kami: Proč chcete letět? Máte na to prostředky? 
Máte na to? Účastníci předstupují jeden po dru-Máte na to? Účastníci předstupují jeden po dru-Máte na to?
hém a krátce a jasně deklarují, proč chtějí letět 
k Nové Zemi.

Dějství 5
Počet herců: 5 (Helenka, lékaři, technologové).
Scéna: lékařská ordinace.
Děj: Kapitoly 7 a 8, v nichž lékaři a technologové 
vysvětlují Helence celou proceduru modifikace její-
ho organismu a toho, co ji cestou čeká. Končí se vý-
zvou k nakládání zmrazených těl osadníků.

Dějství 6
Počet herců: všichni – příprava louky v režii týmu.
Scéna: louka s velkým bílým plátnem nataženým 
před šikem seřazených karimatek, reprezentujících 
mrazicí gondoly. U hlavy každé karimatky je umístě-
na sklenice s hořící svíčkou; z velkého plátna sbíhá 
pár nasvícených provázků k sedačce pro Helenku 
(tak, aby neblokovaly projekci!).
Děj: Poté, co se všichni uloží a zhasnou svíčky, se za-
čne s promítáním obrázků galaxií, mlhovin, hvězd 
a vesmíru, doprovázeným hudbou, v délce cca 20 
minut ve velmi pomalém tempu (let ke hvězdám 
se počítá na roky, nikoli na vteřiny). Diaprojektor či 
dataprojektor je umístěn tak, aby promítal nad hla-
vami účastníků, jako světlo, které se opírá do plach-
ty solární plachetnice Duše. Hudba – skladby 8 a 9.

Dějství 7
Počet hráčů: 4 (Helenka, Jíra, zdravotní sestra, vy-Počet hráčů: 4 (Helenka, Jíra, zdravotní sestra, vy-
pravěč). 
Scéna: nemocniční pokoj.
Děj: Setkání Helenky a Jíry po přistání na Nové Děj: Setkání Helenky a Jíry po přistání na Nové 
Zemi, zdravotní sestra telefonuje přítelkyni od no-Zemi, zdravotní sestra telefonuje přítelkyni od no-
vin, Kapitola 10; děj je lehce podbarven hudbou – vin, Kapitola 10; děj je lehce podbarven hudbou – 
skladba 12.

Dějství 8
Počet hráčů: 3 (dospělá žena, její stará matka, spiel-
tier).
Scéna: stejná jako v Dějství 1.
Děj: Dialog ženy a matky o sentimentalitě a realitě 
vyprávěné romance, Kapitola 11.

Dějství 9
Počet herců: 2 (Helenka a Jíra).
Scéna: bílé plátno a na něj zezadu projekce dvou 
siluet – ležící Helenky a u ní sedícího Jíry.
Děj: Scéna po 100 letech, kdy Helenka umírá s Jí-
rou po boku, Kapitola 12; lehce podbarvena hud-
bou, opět skladba číslo 12.

Závěr
Poté, co vypravěč pronese závěrečnou větu: Do-
sud nikdy neviděl, aby někdo s takovou důvěrou 
a štěstím umíral, světlo zhasne a na plátno se za-
čnou promítat předem přichystané závěrečné titul-
ky; zní zpívaný duet For Always, skladba číslo 13 
z CD A.I., začínající slovy: I close my eyes…

Metodické poznámky
Jak již bylo v textu uvedeno, nejedná se o hru typu 
Zkouška orchestru, nýbrž o volně strukturovanou 
pocitovou hru. Důležité je vytvoření atmosféry, kdy 
by po skončení závěrečných titulků nemělo zůstat 
jedno oko suché; na druhou stranu není potřeba 
nic přehánět. V podstatě existují tři možná uvedení 
Paní, která plula na Duši:
1. jako divadlo pro diváky
2. jako velké drama pro sebe samé
3. jako jeden z příběhů Dekameronu.
Třetí varianta znamená v podstatně nejmenší 
stres všech zúčastněných – možná nevyžene emo-
ce až do takové výše, jak by tomu bylo u varianty 
druhé, ale bude stačit na to, aby si všichni celý 
příběh patřičně prožili. Kromě hereckých výkonů 
účastníků závisí úspěch inscenace do značné míry 
na stupni připravenosti instruktorů zodpovědných 
za Dějství č. 6 a za závěrečné titulky. Jejich příprava 
není náročná, ale je zapotřebí je nepodcenit. Rov-
něž se vyplatí dát každému účastníkovi celý text 
povídky, tedy nikoliv pouze tu část, ve které hra-
je aktivně. Lidé se pak nesoustředí ani tolik na to, 
co přijde, ale na to, jak to bude ztvárněné. A navíc 
se předejde úskalí, že by některá pasáž zůstala ne-
pochopena.
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Améliin 
pohádkový svět
Cíl
Rozvíjení emoční inteligence a sociální citlivosti, radost z maličkostí, překvapení a péče o druhé.

Charakteristika
Účastníci jeden druhému připravují tajně drobná překvapení a dárky. Jde o to někomu zpříjemnit život, 
překvapit ho, udělat mu radost, aniž by se obdarovaný kdy dozvěděl o původci tohoto překvapení. Pro-
gram běží na pozadí hlavního programu.

Fyzická zátěž 1 Čas na přípravu 30 min. Čas na hru 2–4 dny
Psychická zátěž 2 Instr. na přípravu 1 Instr. na hru 1
Počet hráčů neomezený Denní doba kdykoliv Roční období kdykoliv
Terén Kdekoliv.
Materiál Film Amélie z Montmartru (DVD, video), soundtrack z filmu, notebook, dataprojek-

tor, základní materiál na přípravu malých překvapení (balicí papír, provázky, barev-
né stuhy, nůžky, lepidla, pásky, barvy, čtvrtky, barevné papíry, atd.).

Libreto
Amélie je francouzská dívka, která žije osaměle ve svém vlastním vysněném světě plném kouzel a fantazie. 
Jednoho dne objeví ve svém bytě starou krabičku – dětské tajemství jednoho z dávných obyvatel bytu. 
Amélii se podaří majitele této krabičky vypátrat – je to už starý muž – a tajně mu krabičku předat. Starého 
pána nález dávného tajemství velice dojme a Amélie se rozhodne otevřít svůj svět kouzel a tajemství všem, 
kteří touží po úsměvu a alespoň krátkém momentu štěstí. Samozřejmě, že stále anonymně…

Realizace hry
Hra je inspirována filmem Amélie z Montmartru od Jean-Pierra Jeuneta. Zásadním okamžikem celé hry 
je její úvodní motivace. Pokuste se vytvořit krásnou a příjemnou atmosféru filmového klubu (setmělá 
místnost, pár svíček, židle v určitém uspořádání, plátno, připravená technika). Do hrající hudby z filmu 
pak můžete přivítat klubové návštěvníky. Filmový vědec či kritik zahájí svou velkolepou řeč o filmu. Zdů-
razní, čím je film zajímavý a jedinečný a oč v něm běží. Zhasněte, a promítněte vybrané kousky filmu. 
Po shlédnutí vybraných pasáží vyzvěte všechny účastníky, aby se i oni stali Amélií... Tím, že lidem okolo 
sebe budou dávat příjemná překvapení, dárky, a přitom se příjemce nikdy nedozví o původci překvapení. 
Vzniká tím krásné a milé napětí a obrovský prostor pro fantazii. Příjemce si většinou klade otázky typu: 
Kdo? A proč zrovna mně? Proč toto? Naopak dárce přemýšlí nad těmito otázkami: Co Kdo? A proč zrovna mně? Proč toto? Naopak dárce přemýšlí nad těmito otázkami: Co Kdo? A proč zrovna mně? Proč toto? by mu/jí udělalo 
radost? Co by ho/ji překvapilo? Čím ho/ji vystihnout?
Připravte veškerý materiál, který by se mohl účastníkům pro vytvoření dárků hodit. Hra by měla probíhat Připravte veškerý materiál, který by se mohl účastníkům pro vytvoření dárků hodit. Hra by měla probíhat 
nejméně dva dny, aby hráči měli prostor pro její rozvinutí. Ještě delší časová plocha je ovšem vhodněj-nejméně dva dny, aby hráči měli prostor pro její rozvinutí. Ještě delší časová plocha je ovšem vhodněj-
ší, účastníci pak dokáží sami hru rozvinout do překvapivých rozměrů. Při premiéře na Intertouch 2002Intertouch 2002
se odehrálo hned několik velmi strukturovaných a neuvěřitelných příběhů, které se účastníkům podařilo se odehrálo hned několik velmi strukturovaných a neuvěřitelných příběhů, které se účastníkům podařilo 
během hry vytvořit a prožít. Hru je vhodné podpořit také tím, že do scénáře kurzu záměrně zakomponu-během hry vytvořit a prožít. Hru je vhodné podpořit také tím, že do scénáře kurzu záměrně zakomponu-
jete drobné půlhodinové pauzy a při ranním servisu, zpětné vazbě či v čase oběda, snídaně a večeře volně jete drobné půlhodinové pauzy a při ranním servisu, zpětné vazbě či v čase oběda, snídaně a večeře volně 
položíte otázky do pléna: Jak se daří Amélii? To jsem zvědav, čím nás Amélie překvapí dnes! Zdalipak Jak se daří Amélii? To jsem zvědav, čím nás Amélie překvapí dnes! Zdalipak 
mají už všichni alespoň nějaké překvapení?

David Kremer
Premiéra na kurzu PŠL

Intertouch 2002
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 Z kurzu PŠL Archa 1996. | foto © Michal Stránský.
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CHYTRÉMU CHYTRÉMU CHY
NAPOVĚZ
Chytrý čtenář je čtenář Gymnasionu a vnímavý 
pozorovatel a tvůrce ledasčeho nového je čtenář 
inovované rubriky Chytrému napověz. Oproti 
předchozí Fotohádance, která nabízí nevšední 
pohled na všední věci kolem nás, je rozšířena 
o rubriku, jež vás může zavést také do obyčejné-
ho lidského světa, na který se dá nazírat i jinak 
než obyčejně. Už jste se někdy s něčím potvořili? 
Pokud ne, zkuste si to v našem Potvoření.Potvoření.Potvoření

Jiří Němec

Vedoucí rubriky:

Potvoření

Fotohádanka

Jiří Němec – pro podrobnější představení viz str. 2.

Pepa Středa – pro podrobnější představení viz str. 3.

ENGLISH 
SUMMARY
Prompt the Clever
Gymnasion is for clever readers, and our in-
novated section entitled Prompt the clever is Prompt the clever is Prompt the clever
meant for sensitive observers and creators of 
various new things. Compared to the previ-
ous Photo riddle, which offers unusual views 
of everyday things that surround us, it is ex-
panded with a section which may take you 
to everyday human world that can be per-
ceived in differently. Have you ever fumbled 
with anything? If not, check our Fumbling
(Potvoření) section.(Potvoření) section.(Potvoření)

Poznámky, nápady, komentáře | Notes, ideas, comments
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FOTO HÁDANKA

Možná okolo TOHO chodíme 
každý den. Vidíme TO? Nebo náš ? Nebo náš 
pohled přes TO jen klouže, aniž  jen klouže, aniž 
by cokoli zaznamenal? Nuže: by cokoli zaznamenal? Nuže: 

„Co TO je?“
Na tomto místě vám představuji Na tomto místě vám představuji 
netradiční a zajímavé pohledy netradiční a zajímavé pohledy 
na méně či více známé věci. na méně či více známé věci. 
Už víte? Pošlete svůj tip na adre-Už víte? Pošlete svůj tip na adre-
su su pepastreda@volny.czpepastreda@volny.cz do vy-pepastreda@volny.cz do vy-pepastreda@volny.cz
dání dalšího čísla. Nevíte, ale dání dalšího čísla. Nevíte, ale 
něco vám to připomíná? Neváhej-něco vám to připomíná? Neváhej-
te a napište! Někdy je zajímavější, te a napište! Někdy je zajímavější, 
co by to mohlo být, než co to co by to mohlo být, než co to 
ve skutečnosti je.ve skutečnosti je.
Správné i zajímavé odpovědi Správné i zajímavé odpovědi 
budou slosovány a vítěz získá budou slosovány a vítěz získá 
můj autorský nástěnný kalendář můj autorský nástěnný kalendář 
z panoramatických snímků – z panoramatických snímků – 
Hory 2006. Hory 2006. 

Těším se na vaše odpovědi. Těším se na vaše odpovědi. 

Fotohádanka z minulého čísla

Pepa Středa

JE TO: pohled z letadla na pole 
s vyjetými stopami, kolejemi.

NENÍ TO: detail obrazu se struktu-
rou provázků ani tkáň pod mikro-
skopem.

Úsměvnou knihu básní od kreslí-
ře našeho časopisu Ondřeje Tůmy 
Verše vyhrává Jan Krejčí z Rosic Jan Krejčí z Rosic Jan Krejčí
u Brna.
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POTVOŘEPOTVOŘEPOT NÍ Jiří Němec

Je v něm obsaženo velké lidské úsilí a touha něco 
vyřešit? Něco posunout? Kámen nebo úvahu v lid-
ské mysli? Že jste ještě nikdy nic netvořili? Nebo 
jste už po tvoření a máte chuť si odpočinout? Už 
jste se někdy setkali s pořádnou potvorou, která 
pevně držela uzdu vaší fantazie a představivosti? 
Zkuste si odpovědět a snažte se nahlížet očima 
a myslí lidského tvora, ne netvora, který netvoří, 
ale potvoří. To naše Potvoření je radost z objevo-Potvoření je radost z objevo-Potvoření
vání, poznávání, hledání, dobrodružství, prožívá-
ní a kreativního myšlení. Už jste se někdy vydali 
do neznáma po neznačených cestách? Co když pak 
v takové džungli ztratíme kompas? 
Ztratíme-li kompas, nemusí to hned znamenat, 
že jsme zcela ztraceni anebo přírodními okolnostmi 
či dokonce lidmi úplně a navždy zatraceni. Putová-
ní bez kompasu může být v mnohém dobrodružné, 
podobně jako putování životem. Zatímco objevitelé, 
turisté a dobrodruzi vyrážejí do přírody vyzbrojeni 
nejmodernější navigační technikou, prostí lidé jsou 
při orientaci ve spleti sociálních vztahů odkázáni 
sami na sebe. Zatím nebyl, bohužel, vymyšlen ani 
kompas na hledání partnerů nebo partnerek, a ani 
přístroj, jehož střelka by se otáčela při závažných 
životních rozhodnutích na správnou stranu. Pak 
bychom si totiž, za využití teorie kyselých hroznů, 
nemuseli sami pro sebe zdůvodňovat, že je to pře-
ce jenom špatné a hloupé, že jsem tu práci nevzal, 
ale kdoví, jaké by to bylo, kdybych ji vzal, a po-
dobně.
Vyrazíme-li tedy do světa nebo do života bez kom-
pasu, znamená to, že jsme odkázáni jen sami na se-
be a na svoje rozmanité schopnosti, na své tvůrčí, 
originální a vtipné nápady. Rubrika, kterou tímto 
otevíráme, má za cíl nastínit určitý reálný, nebo 
i umělý problém, o jehož řešení se můžete pokusit. 
A protože, jak známo, největší radost a ten pravý 
prožitek nám přináší tvorba, tvoření, realizace nebo 
nakonec i ono „flow“, o kterém jsme v Gymnasionu
již psali (G1, 13), budeme si o možném a v mnoha 
případech více či méně správném řešení povídat už 
v příštím čísle. Smyslem našeho bloudění bez kom-
pasu není najít cestu, ale pokud možno najít cestu, ale pokud možno najít hledat ces-hledat ces-hledat
tu, a ani nemusí jít o tu jedinou a správnou, o které 
se píše v učebnicích. 

Podělte se s ostatními

Budeme rádi, když se s námi o své prožitky z ře-
šení podělíte prostřednictvím e-mailové zprávy na 
nemec@ped.muni.cznemec@ped.muni.cznemec@ped.muni.c  nebo když nám pošlete někte-z nebo když nám pošlete někte-z
rou z vašich oblíbených tvořivých hrátek. S mož-
nými řešeními některých z vás či s novými námě-
ty (možná právě z vaší dílny) seznámíme čtenáře 
v příštím čísle.

Hrajeme si s knoflí(č)ky

Vezměte si šestnáct knoflíků, mincí, žetonů 
nebo výstřižků z papíru. Seskládejte je do čtver-
ce (čtyři krát čtyři) a pak se je pokuste přemístit 
tak, aby každá strana čtverce byla tvořena šesti 
knoflíky. Přemýšlejte a vychutnejte si ten krásný 
pocit. Nebudete-li si s řešením vědět rady, vzpo-
meňte si, jak vás možná již v minulosti někdo 
napálil známějším úkolem se sirkami.
V tom případě si vezměte šest obyčejných zápa-
lek a pokuste se z nich vykouzlit čtyři trojúhelní-
ky. Podaří-li se vám to, pak tento princip aplikuj-
te na hru s knoflíky.
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INSPIROMAT
Naturismus a nudismus. Čtenář se možná zeptá, 
proč chceme na tomto fóru psát o hnutích, která 
mají se zážitkovou pedagogikou na první pohled 
málo společného. Odpověď zní: Protože jako 
všechna podobná hnutí pomáhají postrčit normu, 
roztáhnout komfortní zónu obecného vnímání 
v určitém směru tak, aby se uvnitř vydobytého 
prostoru dalo „normálně“ být, což platí i pro naše 
kurzy. Norma má totiž samosvorný mechanismus. 
Kde se zevnitř netlačí, tam se svírá, utahuje. Mno-
hé z toho, co je normální, by bez vynaloženého 
úsilí a často potřebné statečnosti normální ne-
bylo. Dnes je u nás volební právo žen normální, 
tato norma však byla tvrdě zasloužena tlakem 
feministického hnutí. S nahotou je to podobně. 
To, že se holky dnes na většině evropských pláží 
mohou podle nálady rozhodnout, jestli půjdou 
do vody nahoře „bez“ nebo „s“, je také výsledkem 
několika desetiletí sveřepé přítomnosti nahých 
lidí na vymezených pásech písku. K tomu, že vů-
bec někdy můžeme nechat lidi bez rizika uka-
menování svléknout se na kurzu, nám pomáhají 
i naturisté tím, že atakují normu. Zároveň nám 
nabízejí možnost zamýšlet se nad vlastními pro-
gramovými ambicemi tím, že cíleně a tvrdohlavě 
prošlapávají cestu směrem k přírodě.
Druhý článek je pak zamyšlením nad tím, co 
je právě uvedeným hnutím nejvlastnější, totiž 
nad nahotou, a to v souvislosti se zážitkově peda-
gogickými kurzy. 

Luděk Šebek

Vedoucí rubriky:

Luděk Šebek – pro podrobnější představení viz str. 2.

Do rubriky přispěli:

Bc. Martin Nevečeřal (1981), student Fa-
kulty tělesné kultury UP v Olomouci, obor 
rekreologie. martinneve@seznam.cmartinneve@seznam.czzmartinneve@seznam.czmartinneve@seznam.cmartinneve@seznam.czmartinneve@seznam.c

Bc. Tomáš Bindr (1981), student Fakulty 
tělesné kultury UP v Olomouci, obor 
rekreologie. tommaka@hotmail.com

ENGLISH 
SUMMARY
Inspiring column
A norm, the steady set of rules, which is ac-
cepted by a certain society, could be com-
pared to a belt. A stomach is getting bigger 
with a new fat tissue. Society is getting big-
ger with new types of people who are maybe 
different, but they are also equal members of 
this society. The belt is unfastening, a hole 
following a hole, because it is necessary. To 
unfasten certain norms is also necessary but 
it is not easy as with the belt.
Naturisms and nudism and other similar 
movements help to get the norm up several 
holes further, and help to stretch it so there 
is a space for them as well. The main ideas of 
these movements, about the journey to na-
ture and about nudity, are both articles of the 
last Inspiring column. There is the naked on 
the naked.
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Martin NevečeřalNATUNATUNA RISMUS 
A NUDISMUS

Tomáš Bindr

Nudismus

Stručná historie nudismu
Organizovaný nudismus (Freikörperkultur) má svůj Freikörperkultur) má svůj Freikörperkultur
novodobý původ ve 20. letech 20. století v Němec-
ku. V první polovině minulého století pak začalo do-
cházet k jeho šíření za hranice mateřské země. Do-
konce lze bez přehánění konstatovat, že se velmi 
významně podílel na masovém rozvoji cestovního 
ruchu – mnozí nudisté z Německa trávili své dovo-
lené u moře na území dnešního Chorvatska. V 60. 
letech hojně vznikaly nudistické kempy. 
V USA se v 60. a 70. letech nudismus šířil s šířením 
hnutí Hippies. Postupně zažívá boom, oficiální nu-
distické pláže jsou zakládány i v tradičně konzerva-
tivních státech jako je Španělsko, Itálie a Řecko. 

Současnost
V postmoderním západním světě nudisté postup-
ně přestávají být vnímáni jako zvrhlíci či podivíni 
a těší se ve stále větší míře porozumění a tolerance 
i zbytku populace, z velké části díky osvětě a vět-
ší informovanosti. Obecně lze říct, že si nudismus 
vydobyl svůj přiměřený „kus místa na slunci“, což 
v tomto případě platí jak v obvyklém abstraktním 
smyslu tohoto úsloví, tak doslova a do písmene. 
Podle nudistů samých obliba naháčství roste – stá-
le více lidí se prý nudistickým hnutím dává inspiro-
vat a stává se jeho členy. Pravdou je, že nudistické 
skupiny jsou dnes aktivní téměř po celém světě. 
Nudismus (ostatně jako i mnohé jiné směry) dnes 
nejčastěji nacházíme v jakési „light verzi“. Takový 
naháč do sebe kopne pivo nebo, je-li začátečníkem, 
panáka na kuráž, svlékne se a s cigaretkou v ruce 
jde korzovat, pinkat do balónu, popřípadě se pova-
lit, to podle toho, k čemu je jeho tělesná schránka lit, to podle toho, k čemu je jeho tělesná schránka 
spíše rostlá.
Raný nudismus byl naproti tomu asketičtější. Nepři-Raný nudismus byl naproti tomu asketičtější. Nepři-
pouštěl alkohol a často ani cigarety, běžně se spo-pouštěl alkohol a často ani cigarety, běžně se spo-
joval s vegetariánstvím a odvracením se od materi-joval s vegetariánstvím a odvracením se od materi-
álních požitků. 

Nudismus
Nudismem se nazývá hnutí propagace nahoty 
a také její praktikování. 
Má základ v latinském slově nudo neboli „nahý“. 
Termín nudismus je pojmem veřejnosti všeobec-
ně „dobře“ známým. 

Naturismus
Oproti předchozímu je znám méně; zaměřuje 
se na návrat člověka k přírodě prostřednictvím 
jeho pobytu v přirozeném přírodním prostředí 
bez oděvu. Pochází z lat. slova natura, které 
znamená „příroda“. 

FKK 
Záhadná zkratka z informačních tabulí. Předsta-
vuje mezinárodní označení pro „praktikování na-
hoty“. Je zkratkou německého slova Freikörper-
kultur a je možné ji volně přeložit jako „kultura kultur a je možné ji volně přeložit jako „kultura kultur
volného (svobodného) těla“. 

Naturismus

Cesta k přírodě
Naturismus současnosti, počátku 21. století, usi-
luje o svobodnější chápání života i o prostý návrat 
lidí k přírodě prostřednictvím nudismu. Naturisté 
formulují své argumenty na podporu nahoty násle-
dovně: 
• děti se nerodí s hanbou za svoji nahotu, 

společnost je učí se za ni stydět;
• oblečení omezuje mnoho přirozených funkcí 

pokožky: odvod vlhkosti, vnímání okolí, 
dýchání...;

• nahota podporuje společenskou rovnost a pocit 
jednoty s ostatními;

• oblečení zakrývá přirozenou krásu a rozdílnost 
lidských těl.

Jedním ze známých tvrzení je, že lidé nazí, nudisté, 
obrazně nemají co skrývat. Odložení oblečení sym-
bolizuje vzdání se civilizace a všech každodenních 
problémů. Říká se také, že oblečení vytváří sexuál-
ní tajemství a potenciál pro nezdravé fantazie. Děti 
vyrůstající v nudistickém prostředí sledují přiroze-
né změny lidského těla – dospívání, těhotenství, 
stárnutí. 
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Naturismus v ČR
Naturismus u nás obhajuje a především provozuje 
Unie naturistů Čech a Moravy (UNA).
I když to tak může znít, UNA tedy není název pro oz-
brojené jednotky OSN hlídající pořádek v troskách OSN hlídající pořádek v troskách OSN
nějaké zmordované země, ale zkratka pro dobro-
volné zájmové společenství naturistů klubového 
charakteru, které vyvíjí spolkovou činnost v mezích 
platných zákonů. 
Jak uvádějí její členové, Unie je organizací absolut-
ně apolitickou a její činnost byla schválena rozhod-
nutím Ministerstva vnitra. Nemůžeme si odpustit 
poznámku, že v tom jsou naturisté trochu napřed 
před zbytkem českého národa, jenž k povinnosti 
ohlásit každé sundání kalhot příslušnému úřadu 
teprve spěje. UNA je dále narozdíl od tzv. naháčů-
-civilů řádným členem INF, tedy INF, tedy INF Mezinárodní natu-
ristické federace.

V průběhu roku UNA pro naturisty pořádá sportov-
ní a společenské akce. 
Dobrým příkladem může být např. tábor V Zemi 
kmene NODROPEDŮ – letní naturistický tábor urče-kmene NODROPEDŮ – letní naturistický tábor urče-kmene NODROPEDŮ
ný pro děti do 18 let, pro rodiny s dětmi a rodinné 
páry. Chodit nahý zde překvapivě vůbec není strikt-
ně předepsáno. Hlavní myšlenkou je poznat a ales-
poň na 14 dní si vyzkoušet přírodní způsob života 
zcela bez civilizačních vymožeností.
Táborníci se učí, jak využívat toho, co příroda nabí-
zí, ke svému prospěchu, poznání a radosti – to za-
hrnuje např. výrobu oděvu, ozdob, kresbu na tělo, 
výrobu hudebních nástrojů, poznávání rostlinstva 
v táboře a okolí. Nabyté vědomosti a dovednosti 
pak děti zúročují v táborové hře. Celkově jsou tedy 
tábory pořádány v „umělecko-tvůrčím a naturistic-
kém duchu“.
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 Kurz PŠL Archa 1994. | foto © Michal Stránský.
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NAHOTA NA HOTA NA HOT KURZU

Nejprve svlečme téma donaha

Jak to vlastně je s nahotou na zážitkově-pedagogic-
kých kurzech? Domnívám se, že lze rozlišit tři hlav-
ní druhy nahoty na kurzu: 
• nahotu přirozeně se vyskytnuvší, již není třeba 

zdůvodňovat
• nahotu vyskytnuvší se záměrně 

a odůvodnitelnou
• nahotu taktéž se vyskytnuvší záměrně, ale 

bez relevantního odůvodnění
Zvláštním případem je nahota spojená s exhibi-
cionismem konkrétních jedinců. Vzhledem k neu-
chopitelné škále možných okolností o ní zde však 
nebude řeč. 
Důležité je si v souvislosti s úplnou nebo částeč-
nou nahotou na kurzu uvědomit dvě hlavní situa-
ce: 
V prvním případě není hlavní hrdina tohoto čís-
la, Erós*, navzdory nahotě přítomen vůbec nebo 
bychom jej hledali přibližně stejně snadno jako 
na tramvajovém ostrůvku o půl sedmé ráno v listo-
padové plískanici. Prostě o něj nejde. 
V případě druhém přítomen je. Nejde výhradně 
o něj, ale nelze jej zapřít. Má ovšem některé kvality, 
které jeho pokleslý kolega z běžného života často 
postrádá. Pointa programů, ve kterých je Erós čás-
tečně přítomen, spočívá totiž, myslím, především 
ve znovuobjevování ceny čisté vzájemné přitažli-
vosti a v obnovování důstojnosti. Tato důstojnost 
má mnoho společného se schopností vidění krásy. 
Určité druhy programů a situací nám na kurzu mo-
hou pomáhat očistit oči od nízkosti a ošklivosti, jež 
ve vnějším světě odjakživa usilují o to stát se nor-
mou. 
Než se pustím do dalšího povídání, je potřeba po-
dotknout, že vše výše i níže uvedené může mít něja-
kou relevanci pouze „za střízliva“. Kombinace s al-
koholem a podobnými záležitostmi může obrazy 
situací, jež hodlám nyní předestřít, zásadně měnit. 
Pro přirovnání si můžeme sáhnout do světa infor-
matiky: instruktor, který se do zmíněné kombinace 
pustí, se podobá programátorovi, který se hodlá 
pustit do poměrně složitého projektu na zavirova-
ném počítači. Může fungovat úplně všechno. Nebo 
se může také všechno, nedbaje na naše přání, roz-
běhnout vlastní cestou.

Tak. A teď směle k první kategorii. Jak se může 
nahota na kurzu vyskytnout přirozeně v důsledku 
okolností tak, že nevyžaduje zvláštního zdůvodňo-
vání a rozebírání?
Sdílená námaha a únava spojená s fyzickou aktivi-
tou v přírodě, nutnost častého a rychlého převléká-
ní, chlad, déšť, horko i zvyklosti určitých prostředí 
(např. na horách nebo na divoké vodě se obecně 
moc „neřeší“) – to vše dělá postupně ze skuteč-
nosti, že se lidé tu a tam vidí skoro nebo úplně 
bez oděvu, běžnou věc. Upejpavost bývá jednoduše 
nepraktická, někdy na ni vůbec nezbývají síly. Tedy 
– u většiny lidí. V určitých případech, např. u lidí 
s traumatickými sexuálními zážitky, u těch s pro-
blémovějším průběhem puberty, u multikulturních 
skupin nebo také u lidí striktnějších náboženství, 
můžeme být svědky nadstandardního lpění na in-
timitě. Někdo by prostě raději zmrznul ve vichřici, 
než aby se z promáčeného tílka převlékl před oči-
ma druhých. 
Postoj instruktorů by měl kombinovat respekt, 
úctu a opatrnost s uplatňováním zdravého rozumu. 
Na jedné straně je, řekl bych, dobré umožnit lidem 
prožívat přirozenost chování. Na straně druhé ne-
smíme lidi svévolně vystavovat situacím, kdy se oci-
tají za hranicí zóny učení a růstu v oblasti prožívání 
přinášející nikoliv pozitivní posun, ale naopak trau-
ma. Obvykle je i na výpravě nebo při divadle možno 
někde v koutě natáhnout plachtu nebo rozepnutý 
spacák. Někdy je dobré ve vhodnou chvíli s účast-
níky o problematice převlékání a hygieny promluvit 
a možnost, že někomu nedostatek soukromí může 
působit problém, citlivě předestřít. Do společné 
nepsané dohody o hodnotách a cílech kurzu je 
pak dobré doplnit i zákaz posmívání a povinnost 
usilovat o maximální toleranci také v tomto typu 
situací. Na něčí případné požádání se pak ostatní 
bez remcání a zbytečných poznámek jednoduše 
chvíli podívají jinam. 
Co instruktoři samotní? To nechávám na vlastním 
zvážení, ale s kolegy, kterých jsem se ptal, jsme 
se shodli, že i když nikdo z nás není právě upejpa-
vec, máme spíše tendenci být „co nejposlednějšími 
z davu“. Je samozřejmě nesmyslné tvářit se jako 
že nic a postávat v plavkách nad skupinou naháčů, že nic a postávat v plavkách nad skupinou naháčů, že nic
ale stejně nemístný u instruktorů je, myslím, také 
jakýkoliv exhibicionismus. 

Luděk Šebek

* Erós v tomto kontextu odkazuje na starořeckou myto-
logii, jmenovitě na boha milostné lásky a smyslových 
rozkoší. K osvětlení terminologie a dalších možných 
významových variací daného pojmu viz s. 7.
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Jeden z momentů, které mi asi natrvalo utkvěly 
v hlavě, proběhl na jednom mezinárodním kur-
zu. Tehdy se mluvilo o sauně, která byla zařazena 
po nočním programu v jeskyních. Na přetřes přišla 
skutečnost, že někdo se saunoval nahý a někdo 
naopak ne. Jinak velmi moderní slečna z Finska, 
země saunování, tam na komentář účastníka z té-
že země odpověděla přibližně takto: Zkus si prostě 
představit, že zrovna v danou chvíli nemám vůbec 
chuť vidět tvůj penis. Tím mimo jiné zbourala moji 
domněnku, že když se Finové pořád tak saunují, je 
zrovna pro ně nahota v tomto kontextu nejspíš na-
prosto samozřejmá a nás v plavkách by měli za po-
divíny. A přiměla mě znova si přiznat, že domněn-
kám o jiných národech či kulturách je obecně lepší 
nepřikládat příliš velkou váhu. 
Uvedeným příkladem jsme se přehoupli k dalšímu 
typu situací, tedy k situacím, kdy se nahota stává 
programovým prvkem. 
Je nasnadě, že dospěje-li skupina ve svém vývo-
ji k tomu, že jsou lidé bez problémů schopni být 
spolu nazí, je to potvrzením určitého vývoje této 
skupiny. Na druhé straně by se dosažení daného 
momentu určitě nemělo stát cílem – a to ani cílem 
dílčím. Také bychom asi měli na této cestě dodržo-
vat zásadu pozvolnosti a postupnosti, monitorovat 
reakce a vážit, kam až vlastně vůbec stojí za to do-
jít. Je dobré počítat i s tím, že v tomto směru sku-
pina třeba také nedospěje vůbec nikam a že to ne-
musí nic vypovídat ani o skupinové dynamice, ani 
o samotných účastnících. A dokonce pro to nemusí 
ani existovat nějaké racionální vysvětlení. 
Proč a kdy vůbec na kurzu jít programově donaha? 
No – důvod by to mít vždycky mělo.

Sauna
Saunování je jednou ze situací, v nichž se nahota 
objevuje v prvním plánu. Např. lipnické středisko 
má svou saunu s mnohaletou tradicí – tam je va-
rianta „bez“ celkem obvyklou programovou otáz-
kou. Sauny jsou různé. Od elektrického luxusu 
v hotelích, kde se s námi potí a rudnou obchodní 
cestující, po meditativní a očistnou rituální saunu 
indiánskou. Taková sauna může být i samostatným 
celodenním programem. Zvlášť, když začneme 
na zelené louce stavbou, když zakládáme a udržu-
jeme oheň, nahříváme kameny, připravujeme byliny 
a mysl na očistu... Vynaložené úsilí a poctivost ritu-
álu dávají nahému tělu určitou důstojnost. 

Voda
Mně samotnému je sympatický program nočního 
koupání. Za prvé se zdá, že skoro všude ve světě 
má stejnou, specifickou kulturu – v noci se prostě 
za zády spící společnosti koupete „jen tak“ – v puri-
tánské Americe stejně jako u nás či v katolické Itálii. 
Za druhé je to příjemné. Ve tmě, kdy zrak moc ne-
funguje, jsou ostatní smysly probuzenější a noční 
plavec daleko zřetelněji vnímá hlazení vody kůží ce-
lého těla. Pokud se nekoupeme zrovna pod lampou 
nebo za úplňku, může se i stydlivý člověk zahalit 
do vlastního kusu tmy. Může v tom být i trochu 
jemné erotiky, když tma dává v siluetách tušit... 
A je to hezké. Člověk je vlastně účastníkem živého 
černobílého aktu. 
Existují noční i denní hry, při nichž účastníci napří-
klad někam, často ve smíšených skupinkách nebo 
dvojicích, běží – a tam zjistí, že je třeba v lomu 
uprostřed lesů zapotřebí vlézt do vody a pro něco 
(často bez plavek, protože ty u sebe zpravidla zrov-
na nemají) zaplavat, dobrodit se... Tento prožitek 
může pak svojí určitou intimitou posílit pouto sdí-
lené herní zkušenosti mezi aktéry. 
Pak jsou tu různé mrazivé vody. Bývají krásné, čisté, 
a přestože z nich už napohled jektá člověk zimou, 
jsou lákavé a jsou – výzvou. Vlezeme tam? Při těch-
to příležitostech se také často nenosí plavky. Mnoh-
dy je člověk na túře ani nemá. Navíc – plavky jsou 
k plavání a koupání a tady vlastně o koupání ani 
plavání moc nejde. Člověk se do takové ledárny po-
noří, zajíkajíc se udělá pár temp a honem zase ven 
a rychle zimou mravenčící tělo zabalit do něčeho 
suchého! Lehkost bytí…

Tanec
Jsou programy, které zahrnují tanec, a když už 
se jednou tančí, tak se pak po skončení samotné-
ho programu pokračuje – a to bývá vůbec nejlepší. 
Pohyb a rytmus mohou mít omamnou a osvobozu-
jící moc. Nikde se netančí tak, jako na vydařeném 
kurzu. Ve výjimečném prostředí důvěry, tolerance 
a respektu, v prostředí, kde má každý možnost být 
sám sebou a nebát se, že mu někdo do odkrytého 
hledí vlepí facku. Tančívá se dlouho, spíš každý sám 
za sebe, bez studu, s probuzenou pohybovou fan-
tazií, nikdy donaha, ale skoro vždycky do polonaha, 
do propocení poslední nitky. A tanec venku? V tep-
lé červnové noci, u do nebe sahajícího ohně, při ja-
mující kytaře, houslích, harmonice, base, v souzně-
ní bubnů? Když oheň mihotáním odlesků všechno 
popohání k ještě šílenějšímu tempu? To znamená 
být součástí tepajícího srdce světa. 
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Světlo a stín
Už několik let máme na kurzech fotografickou díl-
nu. Našim lidem rádi nabízíme možnost všímat si 
novýma očima prostředí, kde se nacházejí. Lidem 
z ciziny chceme zase umožnit uvidět naši zem 
zblízka a do hloubky. Kamarád Vavřinec letos přijel 
s věcí obyčejnou, krásně jednoduchou a – protože 
je mágem – samozřejmě kouzelnou. Vlastně kromě 
svých běžných zvětšováků, vývojek a ustalovačů 
přivezl jen myšlenku. Zbytek si účastníci pomocí 
papíru, nůžek, lepidla, alobalu a jediného erárního, 
Vavřincem normovaného špendlíku, udělali sami. 
Ano, tušíte správně, šlo o „cameru obscuru“. Foto-
aparát v podobě prosté papírové krabice má jednu 
báječnou vlastnost. Buďto se, když se nedaří, ve vý-
vojce objeví jen šmouhy, nebo, když se daří, se ob-
jeví fotografie, která skutečnost úplně neopsala, ale 
vzala z ní jen to, co krabice pokládala za důležité. 
A pro krabici jsou zpravidla důležité světlo a stín. 
Co víc si můžeme přát? Stačí vzít krabici a plachtu 
pod paži, někoho, před kým se člověk moc nestydí 
s sebou, a vydat se do lesa a zahrát si hru na světlo 
a stín s vlastním tělem, slunečními paprsky cezený-
mi listovím stromů, stávat se siluetou, tvarem, stí-
nem, světlou a ladnou linií, otazníkem, výkřikem... 
Potom napjatě čekat nad vývojkou a pak znova ven, 
realizovat další nápad. 
Oddělit z času přiděleného existenci našeho těla 
pár vteřin a v krabici pod plachtou s nimi zase 
a zase spěchat za dveře temné komory...

Barvy a tvary
Celé tělo, stejně jako kterákoliv jeho část, může 
být jak štětcem, tak plátnem. Můžeme si vybrat. 
Od vzájemného malování na záda po otisky těl 
na pás papíru. Od zhotovování sádrových masek 
k celistvějším odlitkům v písku. 

Land Art
Je vlastně dílnou přinášející do světa zážitkově 
pedagogických kurzů mj. postupy a techniky akč-
ního umění. Zažil jsem Land Art legrační, povrchní, 
plný exhibicionismu i Land Art, který se stal tichým 
a hlubokým úhelným kamenem kurzu. Krajina 
sama je výtvarným materiálem a člověk v ní zrovna 
tak. Obrazy mohou upozorňovat na zvláštní krásu 
konkrétního místa, mohou být ale také prosbou, 
přáním, osobní výpovědí, obžalobou... Člověk spící, 
přikrytý zemí. Člověk v bolestivém objetí trnitého 
keře. A zase člověk, tentokrát paže rozepřené proti 
zdánlivě se hroutícím skalním stěnám. Člověk nahý, 
člověk oblečený... 
Člověk usilující o sdělení, člověk komunikující... 
Člověk prožívající, učící se a opravdový. 
O něm to je.
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 Z kurzu DoNitra 2003. | foto © Vladimír Halada.
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BEZPEČNOST & PEČNOST & PEČNOST
RIZIKO
V tomto čísle se rubrika věnovaná bezpečnosti 
zaměří na jednu velmi konkrétní otázku. Názory 
šesti odborníků na mnohokrát diskutované téma 
používání přileb na nízkých a vysokých lanových 
překážkách. Doporučují přilby, nebo ne? Argu-
menty pro a proti. Největší rizika těchto atraktiv-
ních programů z pohledu zkušených profesionálů. 
Věřím, že také oceníte možnost k přemýšlení, ja-
kou nabízí náš „bezpečnostní fototest“.

Petr Lebeda

Vedoucí rubriky:

Petr Lebeda (1968), konzultant a zku-
šený lektor s mnohaletou praxí na poli 
outdoor management trainingu. Dlouho-
době se zabývá bezpečnostními standar-
dy outdoorových programů. 

V současnosti spolupracuje se společností 
AKORD Outdoor Training s.r.o. pele2@volny.czpele2@volny.czpele2@volny.c

ENGLISH 
SUMMARY
Safety
It is said the worst crash is the crash with a 
fool. As there are many fools, is it necessary 
to wear a helmet all the time? Or it is enough 
to wear it just sometimes? And what about 
ropes courses? Petr Lebeda will try to find an-
swers to these questions in his article Why 
to wear the helmet? He confronts this issue to wear the helmet? He confronts this issue to wear the helmet?
with the opinions of six experts in the area. 
We can ensure you that reading this article 
is a safe activity, if we are not on a crowded 
crossroads or a rough sea. And if you are read-
ing on such places, so we take our hat off to 
you (not the helmet).

Poznámky, nápady, komentáře | Notes, ideas, comments
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Bezpečnostní fototest

Chcete si ověřit své znalosti ohledně bezpeč-
ného využívání vysokých lanových překážek? 
Nabízíme vám malý fototestík: účastník začíná 
smyčkovat (lézt) vzhůru k překážce, ale je zřej-
mé, že dohlížející instruktor přehlédl několik 
výrazných nedostatků. Z fotografie je zřejmých 
5 hrubých (a několik menších) prohřešků proti 
základním bezpečnostním pravidlům. Poznáte, 
které to jsou? 
Řešení najdete na straně 118.
Za spolupráci při realizaci fototestu děkuji figu-
rantovi, zkušenému lanovému instruktoru a ho-
rolezci Vladimíru Svatošovi.

Petr Lebeda
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PROČ SI MÁM 
TU PŘILBU BRÁT?
V minulém čísle jsme se věnovali bezpečnosti z šir-
šího pohledu, dnes se podíváme na jednu velmi 
konkrétní záležitost. Nabízíme vám různá stanovis-
ka šesti odborníků k mnohokrát diskutovanému té-
matu – používání ochranných přileb při absolvování 
(a také přípravě) nízkých a vysokých lanových pře-
kážek. Oslovil jsem profesionály, kteří se přípravou 
a vedením těchto programů dlouhodobě zabývají 
(či zabývali) a položil jim tři jednoduché otázky:

Doporučuješ používání ochranných přileb na vy-
sokých lanových překážkách? Proč ano/ne? 

Doporučuješ používání ochranných přileb na níz-
kých lanových překážkách? Proč ano/ne? 

V čem vidíš největší riziko vysokých a nízkých 
lanových překážek?

Někteří z dotazovaných staví a využívají (dočasné) 
lanové překážky v lese, jiní provozují (stabilní) lano-
vá centra – z textu je zřejmé, kdo je kdo. Nemá smy-
sl dělat statistiku a počítat, kolikrát zaznělo ano či 
ne. Je pravděpodobné, že při pozměněném výběru 
respondentů by byl také výsledek poněkud odlišný. 
Vaší pozornosti doporučuji spíše argumenty podpo-
rující jeden či druhý pohled. Tady jsou.

MUDr. Aleš Pokorný, 
bezpečnostní garant Prázdninové školy Lipnice 

Doporučuješ používání ochranných přileb na vy-
sokých lanových překážkách? Proč ano/ne? 
ANO. Důvodů je několikero, zejména pobyt a pohyb 
účastníků a instruktorů pod překážkami. Teoreticky 
by bylo možné ošetřit tento problém jasně vyme-
zenou „přilbovou zónou“, ale pokud je dostatek 
materiálu, tedy přileb, není důvod je nepoužít a ce-
lou organizaci programu neudělat jednodušší (ro-
zuměj: „blbuvzdornější“). Navíc tím můžeme ubrat 
další položku z výčtu rizik programu jako takového 
(mezi něž patří padající větve, padající části výstro-
je, mobily…).

Petr Lebeda

• V případě lezení vzhůru na překážky (kdy je 
použit provazový žebřík, pevný žebřík, „výtah“, 

„komínová železa“ a jiné třmeny): předpokládám, 
že účastníci postupují nahoru jištěni. Zejména 
při stavbě dočasných lanových překážek, které 
nebývají technicky dokonalé, hrozí tzv. kyvadlo. 
Při něm může účastník snadno narazit hlavou 
do okolostojících stromů (stát by se to nemělo, 
ale…) a zpětným kyvem pak narazit do žebříku. 
Někteří účastníci mají zvláštní talent prolézat 
mezi žebříkem a stromem a přitom si tímto 

„prostorem“ razit cestu hlavou. 
• V situaci, kdy je účastník nahoře: v adrena-

linovém „rauši“ nestíhá věnovat pozornost 
všemu kolem sebe, takže může snadno narazit 
hlavou do nejrůznějších předmětů, zejména 
u některých typů překážek (Jakubův žebřík, tzv. 
Ráhno, Skok…)

Použití přileb na vysokých lanových překážkách 
všemi účastníky i instruktory mi přijde naprosto sa-
mozřejmé a zbytečné o něm diskutovat. Je pro mě 
výrazem profesionality práce zodpovědného in-
struktora. 

Doporučuješ používání ochranných přileb na níz-
kých lanových překážkách? Proč ano/ne?
ANO. Po mnoha letech zkušeností s tímto progra-
mem říkám ano. Ovšem za předpokladu, že přilby 
budou mít všichni, tj. i okolostojící „jističi“ či „chy-
tači“. 
Důvody:
• Potenciálně hrozí poranění při pádu z překážky 

na zem: spodní chodicí lana jsou běžně ve výšce 
do 1 m, což je výška naprosto dostatečná 
k nekoordinovanému pádu na zem, zvláště 
s přihlédnutím k pružnosti celého systému. 
Stát se může prakticky cokoliv, zejména 
nelze vyloučit situaci, kdy při pádu zůstanou 
účastníkovi nohy na laně. Ještě jsem nezažil níz-
ká lana na dokonale měkkém povrchu, kde bych 
mohl riziko poranění hlavy o tvrdý předmět 
vyloučit. Vždycky se konají někde v lese, kde 
se sem tam nachází nějaký ten pařez či ká-
men. Přilba na hlavě – jakkoliv se může zdát 
účastníkovi zbytečná – může znamenat tenkou, 
ale jistou hranici mezi dírou do hlavy a zdra-
vou lebkou, byť se znehodnoceným účesem. 
Předpokladem je však použití správného typu 
přilby – výhradně modelů určených pro skalní 
lezení a VHT, nikoliv přilby cyklistické, které díky 
svému kapkovitému tvaru na zátylku skýtají 
naopak výrazné riziko poranění krční páteře. 
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• Proč by měli mít přilby i okolostojící „chytači“ 
nebo „jističi“? Přilba na hlavě účastníka, jehož 
pád mají tito ztlumit, pro ně představuje 
určité riziko: od boule na hlavě až po řezné 
poranění hlavy hranou přilby toho nahoře. 
Ano, k poranění může dojít jistě i v obličeji 
„jističů“; ochranné hokejové štíty – zaplaťbůh – 
nepoužíváme. Za celou dobu svého působení 
na kurzech jsem však podobnou situaci nezažil – 
nošení přilby mi však vzhledem k míře rizika 
děravé hlavy přijde přijatelné. 

V čem vidíš největší riziko vysokých a nízkých la-
nových překážek?
Nejpodstatnějšími rizikovými faktory jsou podle 
mého soudu:
• Nekázeň účastníků, vědomá či nevědomá, 

z čistého vzrušení z nadcházejících událostí 
(pod překážkami, cestou nahoru, nahoře 
i cestou dolů). To platí i pro nízká lana, možná 
ještě s větším rizikem – vzhledem k podcenění, 
hecování, snaze předvádět se, apod.

• Nepozornost instruktora: chybně zapnutý 
úvazek, chybné navázání na lano, atd.

• Drobná poranění, zejména při výstupu vzhůru.
• technické selhání materiálu, které nelze nikdy 

vyloučit.
• „Zdravotní“ stav stromů u dočasně vázaných 

překážek (hrozbu z této strany rovněž nelze 
vyloučit, zažil jsem již náhlý kolaps stromu, 
který se jevil jako zcela zdravý).

• pPsychická „poranění“ – u účastníka se může 
objevit akutní stresová reakce, popř. až relaps 
duševní choroby (léčené i neléčené).

Ing. Pavel Janoušek, 
konzultant a bývalý dlouholetý ředitel 
outdoorové společnosti Adventura teambuilding

Doporučuješ používání ochranných přileb na vy-
sokých lanových překážkách? Proč ano/ne?
ANO. Mé doporučení zní jednoznačně ano. Nemá 
smysl hovořit o tom, že se jedná o jeden z bez-
pečnostních standardů Asociace profesionálních 
outdoorových center, ale myslím, že použití helmy 
na vysokých lanech odpovídá i zásadám zdravého 
rozumu. Helmy na vysokých lanových překážkách 
by neměly být chápány jako primární ochrana 
před případným pádem z výšky na zem (i když 
i zde je pochopitelně jejich funkce nezastupitelná), 
ale jako ochrana hlavy a vlasů před drobnými ná-
razy (kupř. před pádem větve ze stromu, před str-
žením vlasů při pádu z lanového mostu apod.). Je 
důležité poznamenat často opomíjené používání 
helmy také instruktory – a to nejen při samotném 
programu (na instruktora se zcela samozřejmě 
musí vztahovat stejné bezpečnostní standardy jako 
na účastníky, které vede), ale rovněž např. při stav-
bě a bourání vysokých lanových překážek.
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Doporučuješ používání ochranných přileb na níz-
kých lanových překážkách? Proč ano/ne?
NE. Používání ochranných přileb na nízkých lanech 
je otázkou do značné míry diskutabilní. Jejich po-
užití může přinášet bezpečnostní výhody, ale pa-
radoxně také zvyšovat riziko zranění (především 
osob poskytujících záchranu). Z mého pohledu 
rizika převyšují výhody, a proto nejsem zastáncem 
použití helem na nízkých lanech. Argumentem, 
podporujícím jejich použití na těchto překážkách, 
může být samozřejmě ochrana účastníka při pádu 
z překážky, avšak při správně prováděné záchraně 
k nekontrolovanému pádu hlavou na zem nesmí 
dojít! A jsem přesvědčen, že pokud je nízká lanová 
překážka postavena správně (tedy že se účastník 
v žádném místě nepohybuje výše než 1 m nad ze-
mí), nepředstavuje velký problém – tedy při dobře 
vedeném programu. Zásady správně prováděné zá-
chrany je proto nutné vždy dodržet! Naproti tomu 
právě záchrana, kdy dochází k bezprostřednímu 
kontaktu mezi účastníky, může být okamžikem, kdy 
se ochranný prostředek stává paradoxně nástrojem 
zranění.
Když už jsou helmy na nízkých lanech používány, 
pak je nezbytné, aby je (z výše zmíněných důvodů) 
bezpodmínečně používali všichni účastníci!

V čem vidíš největší riziko vysokých a nízkých la-
nových překážek?
Objektivní míra rizika u vysokých lanových pře-
kážek není příliš vysoká, pokud jsou samozřejmě 
správně konstrukčně postaveny a pokud je provoz 
na nich veden vyškolenými instruktory za přísného 
dodržování všech bezpečnostních pravidel. Pokud 
v rámci programu dochází k nějakým krizovým si-
tuacím, jsou v naprosté většině případů způsobeny 
podceněním situace ze strany instruktora, případ-
ně nedodržením některého z bezpečnostních stan-
dardů při stavbě či provozu samotném.
Mnohem větší hrozbu zranění vnímám u nízkých 
lanových překážek, které jsou z tohoto hlediska 
velmi často podceňovány – jde přece jen o nízká 
lana, ze kterých jde vždy „v pohodě“ sestoupit… 
Subjektivní míra rizika zde klesá, a s ní i pozornost 
účastníků (a, bohužel, občas také instruktorů). Na-
prostou nezbytností je zde tedy pečlivé vysvětlení 
a nácvik správného provádění záchrany. A samo-
zřejmě, během programu pak stálé udržování vyso-
kého stupně pozornosti všemi účastníky programu.

Marek Šafařík, 
Lanové centrum PROUD Olomouc

Doporučuješ používání ochranných přileb na vy-
sokých lanových překážkách? Proč ano/ne?
ANO v lese, NE v (bezpečně postavených) lanových 
centrech s vyškoleným personálem.
Pro horolezecké aktivity se mohou používat jen 
přilby s atestem na horolezecké aktivity. Ty chrání 
hlavu především shora a částečně zboku a zezadu. 
Při lezení v lese hrozí pád větví shora – v tomto 
případě říkám ano. Při lezení v lanových centrech 
nehrozí pád ničeho shora. Možná zranění zpředu 
a zboku nejsou tak velkým rizikem, dají se plně eli-
minovat sledováním instrukcí vyškoleného instruk-
tora. Dalším „proti“ je hygienické (střídání přileb 
u velkého množství účastníků) a komfortní (v pět-
atřicetistupňovém vedru stát v lanovém centru tři 
hodiny na sluníčku s přilbou na hlavě…).

Doporučuješ používání ochranných přileb na níz-
kých lanových překážkách? Proč ano/ne?
ANO v nebezpečném terénu, NE v terénu splňují-
cím bezpečnostní požadavky lanových center.
Přilba chrání hlavu před nárazem na nějakou věc 
(tento argument je aktuálnější u nízkých překážek, 
nežli u vysokých). 
Pokud je pod překážkami např. kůra nebo štěrkopí-
sek speciální frakce, a ke konstrukci vlastních pře-
kážek nejsou používány různé trámky a „kuláče“, 
nehrozí v naprosté většině náraz na nic.
Ten je naopak rizikem v lese (vzhledem k přítom-
nosti kořenů, pařezů, kamenů). Přední hrana přilby 
může navíc nepříjemně zranit jističe v obličeji nebo 
na hlavě. To znamená, že pokud už se nasazují přil-
by, pak by je měli mít všichni účastníci programu. 
Opět pak platí hledisko hygienické a komfortní.

V čem vidíš největší riziko vysokých a nízkých la-
nových překážek?
• Vysoké překážky – klienti se jistí sami (většinou 

v lanových centrech): instruktor naučí účastníky 
špatně dovednostem spojeným s jištěním, nebo 
dostatečně nezkontroluje klienty před výstupem 
na překážku.

• Vysoké překážky – jistí instruktor (většinou 
mobilní překážky nebo lanové atrakce): chyby 
způsobené únavou nebo nepozorností instruk-
tora.

• Nízké překážky mobilní: špatně vybraný terén, 
instruktor dostatečně nenaučí spotting (posky-
tování záchrany okolostojícími), nezdůrazní jeho 
důležitost a nehlídá klienty, aby ho dodržovali.

• Nízké překážky stacionární: platí totéž (kromě 
výběru terénu). 
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Andrej „Ori“ Orogvani, 
bezpečnostní koordinátor Štúdia Zážitku 
Andrej „Ori“ Orogvani, 
bezpečnostní koordinátor Štúdia Zážitku 
Andrej „Ori“ Orogvani, 

– Outward Bound Slovensko

Doporučuješ používání ochranných přileb na vy-
sokých lanových překážkách? Proč ano/ne?
ANO. Patří to k základním pravidlům dodržovaným 
v naší organizaci. Důvody: i při pečlivém výběru 
stromů (používáme stromy, nikoliv konstrukce 
jako v lanových centrech) není možné vyloučit pád 
suchých větví z koruny stromu. Také při pádu z la-
nového žebříku při lezení na překážku může dojít 
(i při horním jištění) k zhoupnutí a úderu do hlavy. 
To samé platí i u skoku na hrazdičku, kde může 
při neúspěšném pokusu narazit do hrazdičky hla-
vou. A nakonec: navzdory všemu úsilí o absolutní 
minimalizaci rizik není nikdy možné úplně vylou-
čit selhání lidského faktoru, materiálu nebo náhlé 
negativní působení prostředí, a v takovém případě 
je vždy „lepší“, když dojde k pádu s helmou nežli 
bez ní.

Doporučuješ používání ochranných přileb na níz-
kých lanových překážkách? Proč ano/ne?
ANO. Riziko pádu a poranění hlavy je u nízkých pře-
kážek dokonce vyšší než u vysokých. V případě ne-
správného poskytnutí záchrany a následného pádu 
hrozí reálné riziko poranění temena hlavy. Jediným 
argumentem proti používání helem může být po-
tenciální ohrožení lidí poskytujících záchranu lezci 
– lezec je může při pádu zranit vlastní helmou. To 
se však dá vyřešit používáním helem i jističi samot-
nými.

V čem vidíš největší riziko vysokých a nízkých la-
nových překážek?
Vysoké překážky:
• Selhání materiálu – používání horolezeck-

ého materiálu vyrobeného pro jinou formu 
a/nebo frekvenci zatížení (horizontální zatížení 
u jistících lan, opakované skoky na hrazdičku). 
Tomu je ale možné předejít přísnou kontrolou 
a evidencí materiálu.

• Riziko prostředí – zejména při vázání překážek 
na stromy. Doporučená pravidla posuzování 
stability stromů (min. průměr, bez suchých větví 
atd.) neumožňují stoprocentně vyloučit jejich 
poškození, které nelze vidět pouhým okem.

• Selhání lidského faktoru – hlavně 
nepřipravenost na krizové situace – např.: „za-
seknutí“ účastníka na překážce, zapříčiněné či 
spojené s jeho zdravotními problémy. Neschop-
nost na ně adekvátně a flexibilně reagovat. Vždy 
je potřeba ovládat krizový management.

Nízké překážky:
• Selhání lidského faktoru – nepozornost při 

jištění, nedostatečný počet jističů.
V obou případech se všechna zmíněná rizika zin-
tenzivňují především u akcí s velkým počtem účast-
níků! 

Jean Claude Gayral, 
provozovatel parku vysokých lanových překážek 
(v lese, využívá samo-jištění účastníků), Francie

Doporučuješ používání ochranných přileb na vy-
sokých lanových překážkách? Proč ano/ne?
NE. Helmy podle mého nejsou nezbytné. Dojez-
dy z překážek (každá překážka končí kladkou) jsou 
zabezpečeny, takže zde nehrozí nebezpečí pádu ani 
jiné kolize. 

V čem vidíš největší riziko vysokých lanových pře-
kážek?
• V únavě a v nedodržování bezpečnostních pravi-

del.
Pravidla pro samo-jištění musí být jasná, jednodu-
chá a přesná. Kontrola, zda jsou správně pochope-
na a dodržována, musí být nekompromisní. Kvalita 
odborné obsluhy je také velmi důležitá. Významné 
je i stálé sledování fungování centra. Zapisování 

„skoroprůšvihů“ umožní vidět i detaily a stále vy-
lepšovat pasivní ochranu (ochranné sítě, změny 
polohy jistícího lana, atp.). 
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Ing. Jan Hruška, 
outdoorová společnost Alpinautic 

Doporučuješ používání ochranných přileb na vy-
sokých lanových překážkách? Proč ano/ne? 
ANO. Na našich akcích přilby používáme v maxi-
mální možné míře. Riziko úrazu hlavy na vysokých 
lanech považuji za minimální, helmy však přesto 
zásadně používáme i na nich. Jedním z důvodů je 
také platná legislativa v oblasti pracovních činností 
ve výškách, která se sice na naše činnosti s klienty 
přímo nevztahuje, ale v případě úrazu by se k ní 
ČUBP (Český úřad bezpečnosti práce) jistě odkazo-
val.

Doporučuješ používání ochranných přileb na níz-
kých lanových překážkách? Proč ano/ne? 
ANO. Jsem přesvědčen, že helmy na nízkých lanech 
mají své opodstatnění. Myslím, že přilba na hlavě 
účastníka, který právě zdolává překážku, i na hla-
vách účastníků, kteří jistí, hraje nezastupitelnou 
úlohu, neboť:
• Minimalizuje riziko při případném kontaktu 

se stromy nebo při pádu účastníka.
• Na hlavách „jističů“ chrání proti úrazu 

způsobenému jištěným (osobně jsem viděl úder 
hranou přilby jištěného do přilby jistícího).

• Účastníci jsou na nízkých lanech ohroženi pá-
dem „sesutím“ (mluvou vyhlášky ČUBP).

V čem vidíš největší riziko vysokých a nízkých la-
nových překážek? 
• V podcenění situace na pracovišti – ve snížené 

pozornosti účastníků (jističů), v nepozornosti/
nízké kvalifikovanosti instruktorů a v následném 
podcenění nebezpečí, které při těchto aktivitách 
hrozí.

ČÚBP

A co na to výše zmíněný úřad bezpečnosti práce? 
Paní Marie Pečená ze stavebního odboru ČÚBP mi stavebního odboru ČÚBP mi stavebního odboru ČÚBP
řekla, že k problematice stavby lanových překážek 
se česká legislativa staví následovně:
• Pro stabilní lanová centra platí stejné předpisy 

jako pro jiné stavební práce ve výškách (povin-
nost jistit se proti pádu, nosit ochrannou přilbu 
atp.). 

• U dočasných lanových překážek (mezi stromy) 
je tomu přeci jen trochu jinak, protože zde 
nevzniká stavební konstrukce, a tudíž podle 
litery zákona nespadají do oblasti stavebnictví. 
Podle Zákoníku práce je však zaměstnavatel 
povinen vyhodnotit míru rizika (např. poranění 
hlavy, pádu atp.) a určit, jaké ochranné a jistící 
prostředky musí člověk připravující lanové 
překážky používat. 

Český úřad bezpečnosti práce naopak neřeší vyu-
žití lanových překážek samotnými klienty, protože 
to je již činnost sportovní, která nespadá do jeho 
působnosti. 

Závěrem

Co z této ankety vyplývá? Že stejně jako u většiny 
nestandardních činností neexistují ani na přípravu 
a používání lanových překážek jednoznačné názory 
ani pravidla, a to, jaká bezpečnostní opatření učiní-
te, závisí opět hlavně na vás. 
Snad vám tato anketa napomůže utřídit si argu-
menty pro i proti a usnadní vám vaše rozhodová-
ní, až budete příště zvažovat, zda přilbu ano či ne. 
(Pokud ještě stále váháte a hledáte úplně jiný úhel 
pohledu, zkuste zalistovat v minulém čísle našeho 
časopisu a připomeňte si některé pasáže článku Vý-
zva a bezpečnost, G3, 133–136). 

Bezpečnostní fototest – 

řešení

Řešení fototestu ze strany 113: 1. navázání lezce 
lodním uzlem (namísto osmičkovým), 2. špatně 
zapnutý sedací úvazek (chybí zpětné protažení 
sponou), 3. prověšené jistící lano (hrozí pád 
až na zem), 4. chybějící přilba, 5. nevhodná 
obuv bez ponožek. Asi už méně zřetelné je pak 
použití nesprávných smyček (bez potřebné nos-
nosti), použití statického lana pro jištění, karabi-
na bez pojistky na odsedávce a hodinky na ruce 
účastníka (hrozí zachycení za pásek). Zbytečně 
dlouhá odsedávka navíc znesnadňuje manipula-
ci se smyčkami.
Všechny chyby (s výjimkou bodu 1) vycházejí, 
bohužel, z reálných situací.
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POZNEJ
SÁM SEBE 
Slovo „erós“ se v našem článku objeví pouze se-
dmkrát (a to až na jednu výjimku v úvodu). Před-
pokládám totiž, že než se pročtete do rubriky se-
bepoznání, budete z erótu již poněkud vyčerpaní.
Proto je samozřejmě lepší variantou, když se váš 
erós vyčerpá při četbě, než kdyby to tak bylo 
v partnerském životě. Proto se mu úplně nevyhne-
me a v sebepoznávacím pel-melu dnešního čísla 
se dotkneme mýtu, vědeckých teorií, mystických 
pohledů i praktických důsledků nejmocnější Eró-
tovy síly – lásky.

Michal Šafář

Mgr. Michal Šafář, Ph.D. (1971), před-
náší na Fakultě tělesné kultury UP 
v Olomouci (psychologii sportu, sociálně 
psychologický výcvik), místopředseda 
Asociace psychologů sportu, člen Čes-

komoravské psychologické společnosti, člen Asociace 
trenérů a konzultantů managementu. 
michal.safar@seznam.cz

Vedoucí rubriky:

ENGLISH 
SUMMARY
Learn 
about yourself
A man and a woman – how could they under-
stand each other
When each of them wants something else.
The woman wants a man and the man wants 
a woman.
To learn about oneself is not easy and I do 
not know many people who could responsibly 
claim that they know themselves. But how 
is it with learning about the other person, 
or the other sex? Are men and women really 
so different? Why do they work in nature as 
partners? We do not know whether these 
questions have answers or whether they have 
responsible answers, but if you are interested 
in investigating the influence of Eros from 
various views of psychology, from antique 
myth about the origin of love, through its sci-
entific classification, on the journey on wings 
of myth to common partner problems, there 
is nothing better than to read the article by 
Michal Šafář My wife and your husband.
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Michal ŠafářMOJE ŽENA A TVA TVA ŮJ MUŽ

To, co se prolíná naší rubrikou v tomto čísle a co 
spojuje zdánlivě různorodé texty, je otázka zda, jak 
a do jaké míry můžeme pomocí zážitku, sebezku-
šenosti, výchovy a sebevýchovy ovlivňovat rozma-
nité podoby erotu* v nás. Je to uvažování o erotu 
jako základní energii směřující naše životní kroky, 
ovlivňující volbu, trvalost a intenzitu partnerských 
vztahů, dynamiku soužití ve skupině, naši životní 
spokojenost. 
Z mnoha existujících pohledů – někdy se vzájemně 
doplňujících, někdy obtížně slučitelných či proti-
kladných – vám nabízím k zamyšlení některé z těch, 
které považuji za inspirující.
Dovolím si začít malým exkurzem do filosofie (a ne-
nápadně se tak vkrást Ivovi do jeho Antického zr-
cátka).

O androgynech

Platón se v dialogu Symposion (Platón, 1994, 31–
35) zmiňuje o prapůvodních lidských bytostech tře-
tího pohlaví – androgynech. Jednalo se o bytosti 
zvláštní, dokonalé a silné, složené z obojího pohla-
ví – mužského i ženského. Měli válcovité tělo, čtyři 
ruce, čtyři nohy, na hlavě dva obličeje obrácené kaž-
dý na opačnou stranu a dvojí (mužské i ženské) po-
hlavní ústrojí. Pohybovali se vzpřímeně, podobně 
jako dnešní lidé. Když se však rozběhli, tak se roz-
točili a dělali obrovskou rychlostí na natažených 
rukou i nohou kruhové přemety.

Androgynové byli tak dokonalí, silní a přesvěd-
čení o své moci, že se rozhodli vyzvat na souboj 
bohy, a pokusili se dobýt nebesa. Bohové se tak 
ocitli ve složité situaci, neboť nemohli androgyny 
zničit (tím by ohrozili sami sebe) a ani je nemoh-
li ponechat útočit (to by androgynové zničili je). 
Po dlouhých diskusích Zeus nakonec rozhodl, jak 
androgyny zachovat a současně oslabit. Každého 
z nich rozetnul ve dva. Tím se stali slabšími a sou-
časně užitečnějšími, protože jich bylo více. Aby 
po rozetnutí nezahynuli, přikázal bohu Apollónovi, 
aby každému z nich stáhl kůži na tu část těla, kte-
ré dnes říkáme břicho, a svázal ji do uzlu, kterému 
dnes říkáme pupek. Jako trest za pýchu a zpupnost 
androgynů Apollónovi také přikázal otočit každému 
z nich obličej a zbytek šíje na stranu řezu, tak, aby 
lidé měli svou ránu už navždy na očích. 
Když byla původní těla rozťata ve dvě, toužila 
každá půlka po své někdejší polovici. Scházely se, 
objímaly, splétaly se rukama dohromady v touze 
znovu spolu srůst. Přitom postupně umíraly – žízní, 
hladem, nečinností – neboť se od sebe už nechtěly 
odloučit. Když Zeus viděl, jaké utrpení jim způsobil, 
slitoval se nad lidmi a pomohl jim. Přemístil jejich 
pohlavní ústrojí dopředu a tím jim umožnil vzájem-
né rozmnožování. Tak, aby při setkání muže s ženou 
došli rozkoše a dali vzniknout potomstvu. A když 
se setká muž s mužem (či žena s ženou), tak aby 
alespoň zažili rozkoš a uspokojení a mohli se pak 
v klidu věnovat ostatním důležitým činnostem.
Každý z nás je tedy symbolon – půlka člověka, po-
něvadž vznikl jeho rozříznutím. Z jednoho se stali 
dva, a tak každý stále hledá tu svoji polovici… Již 
od tak dávné doby je tudíž lidem vrozena láska, 
spojovatelka staré přirozenosti, která se snaží uči-
nit jedno ze dvou a lidskou přirozenost uzdravit 
a naplnit.
Filosofie a umění se vůbec láskou zabývají důklad-
něji, a při jejím poznávání dosahují uspokojivějších 
výsledků nežli věda, která v lásce poněkud tápe. 
Existuje pouze několik psychologických prací, které 
se snaží popsat, vysvětlit a porozumět tomu, co to 
vlastně je láska. 

* V tomto článku je termínu eros užíváno v duchovně-
-tvůrčím, jakož i fyzicky-erotickém smyslu tohoto slova 
(eros jako životadárný princip a psychická energie 
pudící člověka ke snaze dosáhnout nejenom uspokoje-
ní svých sexuálních potřeb, ale také životní harmonie 
a úplnosti ve spojení s druhým). V závěru se vás však 
svým pláštěm lehce dotkne také Erós mytologický – 
starořecký bůh ovlivňující sílu přitažlivosti mezi dvěma 
lidmi. Erós tak vykračuje přímo ze svého etymologické-
ho protějšku v řeckém jazyce – z milostné lásky, touhy 
po jiném člověku. K osvětlení terminologie a dalších 
možných významových variací daného pojmu viz s. 7.
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Triangulární teorie lásky

Z těchto zřídkavých pokusů nabízím triangulární 
teorii lásky od jednoho z představitelů kognitivní 
psychologie, R. J. Sternberga (upraveno podle Kra-
tochvíla, 2000, 122–125). 
Pokud vás zajímá, jak to v partnerském vztahu vy-
padá právě s vaší láskou, můžete si vyplnit následu-
jící test (těm, kterým je výsledek jasný i bez testu 
nebo jej raději nechtějí vědět, doporučuji tuto část 
přeskočit a pokračovat rovnou vysvětlením Stern-
bergovy teorie).

Vytečkovaná místa označují osobu, se kterou máte 
partnerský vztah. Do druhého sloupce uveďte 
ke každému tvrzení číslo na škále od 1 do 9, při-
čemž 1 znamená vůbec ne, 5 značí středně a číslo 9 středně a číslo 9 středně
označuje odpověď na nejvyšší míru.

1. Když něco potřebuji, mohu se na ….......….. spolehnout.

2. Stačí mi ….......….. vidět a vzruší mne to.

3. Na ….......….. mi opravdu záleží.

4. Poskytuji ….......….. značnou citovou podporu.

5. Nedovedu si představit, že by mne někdo jiný učinil tak šťastným (šťastnou).5. Nedovedu si představit, že by mne někdo jiný učinil tak šťastným (šťastnou).

6. Vnímám svůj vztah s ….......….. jako trvalý.

7. Mám s ….......….. spokojený vztah.

8. Často během dne musím na ….......….. myslet.8. Často během dne musím na ….......….. myslet.

9. Jsem přesvědčený, že moje láska k ….......….. bude trvat až do konce života.

10. Dobře si s ….......….. rozumím.

11. Byl bych raději s ….......….. než s kýmkoliv jiným.11. Byl bych raději s ….......….. než s kýmkoliv jiným.

12. Mám vůči ….......….. pocit odpovědnosti.

13. Když ….......….. něco potřebuje, může se na mě spolehnout.

14. Mám rád tělesný kontakt s ….......….. .14. Mám rád tělesný kontakt s ….......….. .

15. Jsem si jist svou láskou k ….......….. .

16. Cítím se k ….......….. blízko.

17. V mém vztahu k ….......….. je něco magického.17. V mém vztahu k ….......….. je něco magického.

18. Věřím ve stabilitu mého vztahu s ….......….. .

19. Svěřuji se ….......….. s velmi osobními věcmi.

20. ….......….. je pro mne osobně velmi přitažlivý (přitažlivá).20. ….......….. je pro mne osobně velmi přitažlivý (přitažlivá).

21. Pohlížím na svůj vztah s ….......….. jako na správné rozhodnutí.

22. Mám pocit, že ….......….. skutečně rozumím.

23. Můj vztah s ….......….. je vášnivý.23. Můj vztah s ….......….. je vášnivý.

24. Ničemu nedovolím, aby se postavilo našemu vztahu s ….......….. do cesty.

Vyhodnocení: proveďte si, prosím, součty bodů v položkách:Vyhodnocení: proveďte si, prosím, součty bodů v položkách:

Číslo položky Součet bodů Název škály

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 Důvěrnost

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 Vášeň

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 Oddanost

Body dosažené v jednotlivých škálách si můžete přenést na osy Body dosažené v jednotlivých škálách si můžete přenést na osy 
(minimum je 8, střední hodnota 40 a maximum 72 bodů).

Důvěrnost 8                                                  40                                                 72

Vášeň 8                                                  40                                                 72

Oddanost 8                                                  40                                                 72
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Nyní doporučuji pokračovat ve čtení textu, ve kte-
rém je vysvětleno, o čem dosažené výsledky vypoví-
dají a jak je můžeme interpretovat.
Tato teorie vychází z předpokladu, že láska se sklá-
dá ze tří vzájemně propojených složek, kterými 
jsou:
1. Důvěrnost (blízkost, intimita) – ta zahrnuje poci-Důvěrnost (blízkost, intimita) – ta zahrnuje poci-Důvěrnost
ty těsného spojení s partnerem. Obsahuje vzájem-
né porozumění a sdílení, otevřenou komunikaci, 
výměnu důvěrných informací, emoční podporu, 
snahu všestranně pomáhat druhému i očekávání 
a schopnost přijmout pomoc od druhého. 
2. Vášeň. Je charakteristická puzením, které vy-
volává zamilovanost a tělesnou přitažlivost. Vede 
k sexuálnímu uspokojení. Přináší plno intenzivních 
emocí, kladných, ale i záporných (stesk, žárlivost), 
doprovázených často značnou fyziologickou akti-
vací (bušením srdce) a silnou touhou po dotecích 
a tělesném kontaktu.
3. Oddanost (rozhodnutí, závazek, angažovanost). Oddanost (rozhodnutí, závazek, angažovanost). Oddanost
Jde o rozhodnutí milovat partnera a o odhodlání 
tuto lásku udržet a zůstat partnerovi oddán, tedy 
angažovat se ve vztahu k němu.
Podle toho, jak jsou v daném vztahu jednotlivé slož-
ky výrazné, můžeme rozlišit a charakterizovat sedm 
typů lásky:
• Láska čistě přátelská – má výraznou složku 

důvěrnosti, ale je v ní málo vášně i rozhodnutí 
trvale milovat.

• Láska zaslepená je především vášnivá, složky Láska zaslepená je především vášnivá, složky Láska zaslepená
důvěrnosti i oddanosti jsou zastoupeny jen 
velice slabě.

• Prázdná láska vzniká převážně na základě 
rozhodnutí (oddanosti).

• • Romantická láska zahrnuje silnou důvěrnost 
a vášeň.

• Partnerská klidná láska Partnerská klidná láska je typická silnou 
důvěrností a oddaností.důvěrností a oddaností.

• Osudová láskaOsudová láska – v té dominuje vášeň 
a oddanost.a oddanost.

• Úplná láskaÚplná láska má všechny tři složky v rovnováze

Ti, kteří si na začátku vyplnili test, mohou své vý-Ti, kteří si na začátku vyplnili test, mohou své vý-
sledky porovnat a přiřadit k jednomu z typů lásky. sledky porovnat a přiřadit k jednomu z typů lásky. 
Pokud dáváte přednost názornému vyjádření, pak je Pokud dáváte přednost názornému vyjádření, pak je 
možno podle velikosti jednotlivých os (samozřejmě možno podle velikosti jednotlivých os (samozřejmě 
v jednotném měřítku a podle počtu bodů, kterých v jednotném měřítku a podle počtu bodů, kterých 
jste v testu dosáhli) nařezat tři provázky a sestavit jste v testu dosáhli) nařezat tři provázky a sestavit 
si vlastní trojúhelník lásky.si vlastní trojúhelník lásky.
K tomu, než se nám v životě podaří dojít k pra-K tomu, než se nám v životě podaří dojít k pra-
vé lásce, vede často těžká, dlouhá a složitá cesta. vé lásce, vede často těžká, dlouhá a složitá cesta. 
V některých psychologických přístupech se vychází V některých psychologických přístupech se vychází 
z předpokladu, že nežli člověk může prožít pravou z předpokladu, že nežli člověk může prožít pravou 
lásku k druhé osobě, musí projít nejprve náročnou lásku k druhé osobě, musí projít nejprve náročnou 
cestou osobního vývoje a najít tuto pravou lásku cestou osobního vývoje a najít tuto pravou lásku 
sám v sobě. sám v sobě. 

Individuace jako cesta k pravé lásce

Nejpozoruhodněji tuto cestu popisuje C. G. Jung
v procesu nazývaném individuace (upraveno pod-
le Junga, 1997, 163–227, a dále podle Jacobiho, 
1992, 56–70). Individuací se rozumí diferenciace 
psychického vývoje člověka ve vlastní samostatnou 
komplexní bytost, tedy cesta k nalézání sebe sama. 
Ta se skládá z několika na sebe navazujících kroků. 
S těmito kroky se vás nyní pokusím alespoň základ-
ně seznámit, s tím, že podrobněji se budu věnovat 
pouze těm, jež mají blízký vztah k našemu tématu.

Persóna 
Prvním krokem na cestě individuace je vývoj persó-
ny. Výraz „krok“ však asi zřejmě neodpovídá rozsa-
hu a náročnosti tohoto vývojového úkolu, kterému 
je vyčleněna první polovina života – zahrnuje sebe-
-přizpůsobení požadavkům okolí, začlenění se a vy-
budování pozice ve vnějším světě.

Bod obratu
Ve druhé polovině života čeká člověka jiný úkol – 
uvádí jej k vnitřní zkušenosti, k prohloubení po-
hledu do sebe sama, k hlubší znalosti druhých lidí. 
A v neposlední řadě také k reflexi podstatných rysů, 
které až dosud zůstaly nevědomými. Cílem je ote-
vření člověka rozšiřování jeho osobnosti jako pří-
pravy na konec životní cesty – na smrt. Toto životní 
období můžeme rozčlenit do několika etap.

Stín
Stín tvoří odvrácenou stranu naší duše. Je naším 
temným dvojčetem – na první pohled sice nezře-
telným, ale neodlučitelně k nám patřícím. Každý 
z nás je sledován svým stínem, který je tím temnější 
a hustší, čím méně si ho jsme vědomi. Personifika-
cí našeho stínu bývá často osoba stejného pohlaví, 
kterou opovrhujeme, nesnášíme, která je ztělesním 
našich špatných vlastností, slabostí a nejistot. Tato 
osoba (známý, kolega, kdokoliv jiný…) je jakoby tím, 
kým bychom za určitých okolností mohli být sami. 
Na úrovni prožitku to u sebe můžeme rozpoznat 
jako zvláštní kombinaci opovržení, hněvu či iritace 
s fascinací. Typické je neadekvátní zvýšení intenzity 
našich emocí vzhledem k chování a jednání osoby, 
která je pro nás ztělesněným stínem.
Je dobré zdůraznit, že u tendencí potlačených 
do stínu nemusí jít jen o ty absolutně zlé a špatné; 
především se týkají něčeho nízkého, primitivního, 
slabošského či nepřizpůsobeného v nás. Stínem 
mohou být paradoxně i vlastnosti a charakteris-
tiky pro jedince žádoucí. To v případě, že člověk 
žije dlouhodobě výrazně „pod svou úrovní“, tedy 
pod svými potenciálními možnostmi.
Vyrovnání se s vlastním stínem a zvědomění svých 
slabostí a nedokonalostí, spojené s vědomím, 
že tím chybujícím mohu být i já a nejenom ti druzí, 
je důležitým mezníkem na cestě individuace.
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Animus a anima 
Další úkolem člověka je setkání a vyrovnání se s po-
stavou anima u muže a animy u ženy. Jedná 
se o tu část nevědomé duše, která představuje ja-
kýsi předobraz opačného pohlaví v nás. Každý muž 
si v sobě nosí obraz své Evy a každá žena obraz své-
ho Adama. Ten obsahuje jednak obecnou lidskou 
představu a zkušenost s druhým pohlavím, jednak 
je v něm zahrnut i náš osobní vztah k němu.Tento 
duševní praobraz je zřídkakdy úplně jednostranný – 
většinou v něm jsou zastoupeny všechny vlastnosti 
typické pro muže a ženu. 
V této souvislosti je zajímavé, které vlastnosti jsou 
vnímány jako typické pro muže a ženy. V tabulce 
jsou uvedeny výsledky výzkumu mezi 62 studenty 
a studentkami UP (zúčastnilo se jej 29 žen a 33 
mužů), kteří odpovídali na otázku, jaké jsou podle 
jejich názoru nejtypičtější mužské a ženské vlast-
nosti. V tabulkách je uvedeno vždy sedm nejčetněji 
se vyskytujících charakteristik.

Muži vnímají u ženy jako typickéMuži vnímají u ženy jako typické
Pro ženy je podle 
mužů typická

citlivost, intrikánství, krása, 
emotivnost, chápavost, svůdnost, 
odpovědnost

Ženy vnímají u muže jako typickéŽeny vnímají u muže jako typické
Pro muže je podle 
žen typická

hrdost, rozhodnost, dominance, 
ješitnost, síla, uzavřenost, agrese, 
odvaha

Archetyp animy odpovídá v mysli člověka určitým 
reprezentacím a může se projevovat např. ve snech 
v podobě něžné panny, víly, bohyně, čarodějky, an-
děla, démona, žebračky, prostitutky, modelky, ama-
zonky… U anima to pak může být hrdina, antický 
bůh, krysař, bojovník, sportovec, herec… Sami mů-
žete zvážit, do jaké míry jsou výše uvedené charak-
teristiky, které vyplynuly z uvedeného průzkumu, 
v souladu s charakteristikami typickými pro repre-
zentanty anima a animy. 

Archetyp, kterým je animus anebo anima, se nikdy 
nekryje se skutečným jedincem. Čím více je člověk 
individualitou, tím méně souladu lze očekávat mezi 
představou partnera ovlivňovanou archetypem 
na jedné straně a skutečností představovanou 
osobností tohoto partnera na straně druhé. Tento 
nedostatek, zpočátku díky zamilovanosti (přeno-
su) nepozorovatelný, je časem stále zřetelnější 
a od okamžiku, kdy se začíná projevovat skutečný 
charakter partnera, dochází k nevyhnutelným kon-
fliktům a zklamáním.
Pokud se nám podaří prohlédnout a uvědomit si tu 
část naší psýché (duše), která odpovídá opačnému psýché (duše), která odpovídá opačnému psýché
pohlaví, pak máme sebe i své emoce a afekty více 
pod kontrolou. To znamená především dosažení 
skutečné nezávislosti, k níž však patří i jistá osa-
mocenost. Tedy samostatnost vnitřně svobodného 
člověka, kterou již nemůže žádný milostný nebo 
partnerský vztah spoutat a ovládnout. Člověka, 
pro kterého druhé pohlaví ztratilo svoji tajemnost, 
protože jeho podstatné rysy rozpoznal v hlubinách 
své vlastní duše. Takový člověk se již nebude scho-
pen zamilovat, protože se už nikdy nebude moci 
v žádném druhém ztratit. Zůstane mu však schop-
nost jiného typu lásky ve smyslu odevzdanosti 
a hlubokého sdílení s druhým.
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Moudrý stařec a velká matka (magna mater)magna mater)magna mater
Po úspěšném sebe-vyrovnání s obrazem opačného 
pohlaví vystupuje před člověka na jeho cestě indivi-
duace archetyp moudrého starce (u muže) a velké 
matky země (u ženy). Smyslem konfrontace s tě-
mito archetypy je osvětlení nejskrytějších zákoutí 
vlastní podstaty – tedy toho, co je u muže podsta-
tou jeho mužství a u ženy podstatou jejího ženství. 
Jde o hledání prazákladu našich mužství a ženství, 
o kontakt s výchozím pravzorem.
Obě postavy se mohou objevovat ve velkém množ-
ství forem a jsou dobře známy u přírodních národů 
ve svých dobrých i zlých, světlých i temných podo-
bách. Znázorňovány bývají např. jako druid, mág, 
černokněžník, věštec, šaman, respektive jako matka 
země, matka církev, bohyně země. 
Tyto archetypové figury jsou nazývány mana-osob-
nostmi, což znamená mimořádně působivé. Kon-
takt s touto fascinující částí naší duše v sobě skrývá 
riziko zmnožení pocitů pýchy, samolibosti, omnipo-
tence a výjimečnosti.
O úspěšném zvládnutí tohoto individuačního úko-
lu však můžeme hovořit teprve tehdy, když v sobě 
člověk nalezne pokoru a naučí se od těchto obrazů 
odlišovat.

Pravé Já
V procesu individuace tak zůstává poslední krok. 
Nalezení, dosažení pravého Já, průsečíku spojující-
ho vědomí a nevědomí. Teprve když je tento ústřed-
ní bod nalezen a integrován, můžeme hovořit o úpl-
ném, celém, dokonalém člověku. Člověku, který 
nepotřebuje partnera opačného pohlaví. Člověku, 
který nepotřebuje vzor, ke kterému by mohl vzhlí-
žet, ani druhé, kteří by vzhlíželi k němu. To vše to-
tiž našel a rozpoznal sám v sobě. Stal se člověkem, 
který je připraven. Na život i na smrt, na splynutí 
s přírodou, vesmírem, bohem. Pro tento stav se ob-
tížně hledají přiměřená slova. Jen ten, kdo této zku-
šenosti dosáhl, ji může pochopit a dosvědčit. 
Ale to už příliš opouštíme pevnou půdu vědy 
a vznášíme se na křídlech mystiky. Jakkoliv může 
být takové vznášení opojné, my raději ještě jednou 
sestoupíme zpět do oblastí, kterým vládne věda, 
a pokusíme se vám přiblížit zajímavý přístup, který 
uplatňuje jeden ze směrů psychologie a psychote-
rapie – dynamická škola – ve svém pohledu na me-
chanismy ovlivňující volbu partnera. 

Partnerské vztahy 

z pohledu dynamické psychologie 

(Upraveno podle Kratochvíla, 2000, 15–19).

Rodičovský model
Podle tohoto přístupu se jedinec učí od rodiče stejné-
ho pohlaví mužské nebo ženské roli, tedy té, kterou 
bude v dospělosti sám zastávat. Obraz rodiče opač-
ného pohlaví má pak přímý vliv na budoucí výběr 
partnera. Zastával-li rodič opačného pohlaví v rodi-
ně imponující roli, výběr podle jeho vzoru podporuje 
partnerskou harmonii. Zastával-li roli nedůstojnou, 
stává se partner s podobnými vlastnostmi zdrojem 
negativních prožitků a reakcí. Model vztahů rodičů 
tedy v hlavních rysech ovlivňuje modely vztahů, kte-
ré navazujeme v dospělosti – a to i v případech, kdy 
nás tyto vztahy v dětství traumatizovaly.

Sourozenecký model
Jiný přístup k utváření partnerských vztahů v rámci 
dynamické psychologie zdůrazňuje význam souro-
zenecké pozice, kterou partneři zaujímali ve svých 
primárních rodinách. Podle tohoto pohledu dochází 
k přenesení očekávání získaného ve vztazích mezi 
sourozenci do vztahu k partnerovi. Vztahy jsou pak 
tím úspěšnější a trvalejší, čím více se u obou part-
nerů vzájemně podobají jejich dřívějším vztahům 
v primární rodině. Toto pravidlo se nazývá dupli-
kační teorém. Ten porovnává vzájemné postavení 
partnerů v jejich sourozeneckých vztazích, které je 
dáno pořadím a rozložením pohlaví mezi sourozen-
ci. Partnerské vztahy tak mohou být z tohoto pohle-
du komplementární (tedy vzájemně se doplňující), 
částečně komplementární nebo nekomplementární. 

Komplementární vztah
V tomto vztahu se každý z partnerů dostává do téže 
pozice, jakou měl vůči sourozenci opačného pohlaví. 
Příkladem může být partner-muž, v primární rodině 
mladší bratr starší sestry, a partnerka-žena, v primár-
ní rodině starší sestra mladšího bratra – viz schéma:

starší sestra (starší) partnerka
(mladší) partner mladší bratr

Částečně komplementární vztah
Jedná se o takový vztah, v němž jeden nebo oba 
partneři měli v původní rodině několik typů vztahů 
k sourozencům, z nichž alespoň jeden byl totožný 
s alespoň jedním ze vztahů druhého partnera. Pří-
kladem může být partner-muž, v primární rodině 
v pořadí prostřední mezi sourozenci, se starším 
bratrem a mladší sestrou, a partnerka-žena, která 
byla v primární rodině nejmladší dcerou a měla 
staršího bratra a sestru:

starší bratr starší sestra
(prostřední) partner prostřední bratr
nejmladší sestra (nejmladší) partnerka
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Nekomplementární vztah
Nekomplementarita může nastat v pořadí, u po-
hlaví, nebo v obou případech současně. Příkladem 
může být vztah partnera-muže, v primární rodině 
nejstaršího v pořadí a se dvěma mladšími bratry, 
a partnerky-ženy, která byla v primární rodině nej-
starší v pořadí a měla dvě mladší sestry: 

(nejstarší) partner (nejstarší) partnerka
prostřední bratr prostřední sestra
nejmladší bratr nejmladší sestra

Oba partneři v takovémto případě mohou chtít pře-
vzít vůdcovskou roli a nikdo z nich nemusí mít zku-
šenosti s podřízením se. A protože měli jen souro-
zence stejného pohlaví, může jim navíc činit potíže 
soužití s vrstevníkem, který je pohlaví opačného. 
Ani zde však není partnerský vztah apriorně ztracen, 
neboť mimo popisovaného principu komplementa-
rity existuje ještě princip identifikace. Ten předpo-
kládá, že partneři, kteří mají ze své primární rodiny 
zkušenosti s obdobnou pozicí, se mohou do sebe 
lépe vžít a lépe si vzájemně porozumět.

Jedináčci
Jedináčci nejsou z primární rodiny zvyklí na den-
nodenní kontakt s vrstevníky. Budou mít tedy ten-
denci hledat v partnerovi spíše otce nebo matku. 
Nejlepší prognózu má vztah jedináčka s partnerem, 
který měl mladšího sourozence opačného pohlaví. 
Nejhorší prognóza je pak u dvou jedináčků.

Očekávání v partnerských vztazích

Kromě specifických očekávání vyplývajících z rodin-
ných modelů každého z partnerů se ve vztazích ob-
jevují i určitá typická obecná očekávání žen a mužů. 
S humornou nadsázkou je do čtyř bodů zformulo-
val Kratochvíl (2000, 96–105):

Očekávání mužů Očekávání žen
1. UU (uklizeno uvařeno)
Muž zpravidla očekává 
zázemí a snadné uspo-
kojování základních po-
třeb – jídlo a domov. Muž 
od ženy očekává, že bude 
doma uklizeno, nikoliv 
však, že bude uklízet v jeho 
věcech (na pracovním stole, 
v dílně, garáži).v dílně, garáži).

1. POPO (posedět a popo-
vídat) Žena má potřebu 
sdílet své zážitky, projevit 
své pocity a získat k tomu 
pozorného posluchače. 
Od muže očekává, že bude 
empaticky naslouchat a po-
skytovat jí citovou podporu, 
nikoliv udílet logické rady 
či navrhovat rychlá řešení.či navrhovat rychlá řešení.

2. SEZA (sex, kdy se mi 
zachce) Muž očekává 
snadnou dostupnost uspo-
kojování svých sexuálních 
potřeb. Aby nedošlo k omy-
lu – není tím myšlen častý 
sex, ale skutečně sex, kdy 
se mu zachce. Když je to 
dvakrát denně, tak dvakrát 
denně, když jednou za mě-
síc, tak jednou za měsíc.

2. DUPO (duševní porozu-
mění) Možnost otevřeně 
a bez obav partnerovi svěřit 
své pocity, prožitky, názory 
a dočkat se od něj respektu 
a porozumění. Součástí je 
i schopnost muže takové 
své pocity se ženou sdílet 
a neuzavírat je do sebe.

3. OSTA (obdiv stále) 
Muž očekává, že ho žena 
bude obdivovat, bude mu 
dávat najevo, že je schopný, 
pracovitý, mužný, prostě 
jednička, hvězda. Očekává, 
že mu to žena bude říkat 
často, a zejména když u to-
ho budou přítomni jiní.ho budou přítomni jiní.

3. VYPO (vycítit, co žena 
potřebuje) Vyšší stupeň 
duševního porozumění; 
žena nemusí nic říkat, muž 
vycítí, co potřebuje, dokáže 
spontánně reagovat a plnit 
nevyřčená přání.

4. NESTA (nezatěžovat 
starostmi) Rozhodně nelze 
po muži chtít, aby teď hned 
vyluxoval, vyzvedl dítě, 
šel na nákup. To jsou věci, 
o které se postará žena, 
nebo se „nějak“ zařídí. Jak-
mile začne žena na muže 

„tlačit starostmi“, přestává „tlačit starostmi“, přestává 
se muž doma cítit dobře. 

4. VYCE (vyjadřovat lásku 
celým životem) Muž má 
mít ženu rád a má být 
schopen to dávat najevo 
takovým způsoben, aby to 
ona vnímala. Muž má ženě 
poskytovat dostatečnou 
svobodu, ale zároveň dávat 
najevo, že je jeho jedinou 
ženou a že by bez ní ne-
mohl žít. 

ZávěremZávěrem

Tak, a to by mohlo dnes namísto „výletu do pivova-Tak, a to by mohlo dnes namísto „výletu do pivova-
ru“, jak trefně uváděla tuto rubriku má předchůdky-ru“, jak trefně uváděla tuto rubriku má předchůdky-
ně, stačit. Od Platóna jsme přes mystické povzná-ně, stačit. Od Platóna jsme přes mystické povzná-
šení s Jungem doklopýtali až k běžným životním šení s Jungem doklopýtali až k běžným životním 
starostem. starostem. 
Přeji vám, ať vaše osobní cesta s Erótem vede přece Přeji vám, ať vaše osobní cesta s Erótem vede přece 
jen k uspokojivějším koncům.jen k uspokojivějším koncům.
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RECENZE
Vedoucí rubriky:

Jakub Dobal – pro podrobnější 
představení viz str. 2.

Ivo Jirásek – pro podrobnější 
představení viz str. 2.

Do této rubriky přispěli:

Jan Sokol 

v nakladatelství Portál

Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc., 
je znám jako člověk s obdivuhod-
nou šíří znalostí, zájmů a aktivit. 
Činorodý je ve filosofii a religio-
nistice (jak svědčí mj. jeho publi-
kace i desítky překladů z různých 
jazyků – včetně podílu na ekume-
nickém překladu Bible), v akade-
mickém životě (je děkanem Fa-
kulty humanitních studií Univer-
zity Karlovy v Praze) i v politice 
(působil jako poslanec a ministr, 
kandidoval na prezidenta Čes-
ké republiky). Při tom všem si 
dokázal najít čas i na poutavou 
přednášku a besedu s instruk-
tory PŠL při jejich soustředění 
před několika lety, či s instrukto-
ry Outward Bound – Česká cesta, 
s.r.o. na přelomu března a dubna 
tohoto roku (všichni tehdy pří-
tomní si bezesporu vzpomenou 
na téma svobody a její připodo-
bení ke hře). A proto snad ani 
nepřekvapí, že se ve fakultním 
anketním hodnocení učitelů 
studenty umísťuje pravidelně 
na „medailové pozici“. Autor 
jedné ze studií v Teoretníku to-

Dan Franc, MSA
(1973), lektor a tré-
ninkový konzultant, 
v současnosti vede 
společnost Unisona 

Studio zaměřenou na e-learning 
a vývoj software.
mail@danfranc.com

ENGLISH 
SUMMARY
Review
It is not necessary to write 
here thoroughly what is 
prepared in this column be-
cause whatever we would 
use in the beginning you 
would read again later. So 
we only mention that you 
can find here the review of 
the book Games for adults
by Soňa Hermochová or 
Outdoor Training for man-
agers and other corporate 
teams by Vladimír Svatoš 
and Petr Lebeda.

hoto čísla není v žádném případě 
svázán výlučně s jediným kniž-
ním domem: připomenout mohu 
např. jeho kvalitní přehledovou 
studii Čas a rytmus vydanou 
v OIKOYMENH, úvahy na pome-
zí filosofické a biblické antropo-
logie Člověk a svět očima bible
z dílny nakladatelství Ježek, díky 
Vyšehradu publikovanou knihu 
Malá filosofie člověka a slovník 
filosofických pojmů, či ve Zvonu 
vydanou publikaci Mistr Eckhart 
a středověká mystika. A to po-
nechávám zcela stranou odborný 
zájem tohoto myslitele o počí-
tače (a tudíž zcela jinou rovinu 
vztahu ke světu) a tedy i další 
publikace, se kterými jsem však 
do kontaktu nepřišel. Nicméně 
v produkci Portálu se můžeme 
setkat hned se třemi knihami 
jmenovaného autora, které stojí 
za pozornost bezesporu nejenom 
proto, že rozšiřují (či prohlubují, 
nebo ještě lépe řečeno umožňují 
vnímat širší zakotvení a kontex-
tové souvislosti) téma tohoto čís-
la Gymnasionu.
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Jan Sokol: nebát se 
a nekrást
Josef Beránek
Praha: Portál 2003, 183 stran
ISBN 80-7178-819-8
www.portal.czwww.portal.czwww.portal.c
199 Kč

Kniha rozhovorů přibližuje život-
ní příběh zlatnického učně, který 
se stal univerzitním profesorem, 
jak zní základní představení, či 
dokonce jistým způsobem podti-
tul (zaměřený nejenom marketin-
gově) této biografie. Není to však 
příběh o Popelce, která přišla 
ke štěstí: rodinné intelektuální 
a kulturní zázemí profesorů a in-
ženýrů s velkou knihovnou na-
značovalo samo o sobě, že u vý-
učního listu jeho majitel nezů-
stane. Technické pokusy s elektři-
nou či s amatérskou vysílačkou, 
botanika a později matematika 
i počítače, jazyky (řečtina, latina, 
angličtina, němčina, francouzšti-
na), šachy se strýcem (a čtení ša-
chových partií zapsaných švaba-
chem) – to vše naznačuje vskut-
ku renesanční šíři oborů a zájmů. 
Myšlenkové zázemí mladého 
katolického intelektuála ovlivnil 
i tchán Jan Patočka, který v něm 
(spolu s Jiřím Němcem) probudil 
rovněž hlubší zájem o filosofii.
Čím může být tato publikace 
užitečná, je nejen uvědomění si 
vlastní malosti, nedovzdělanosti 
a nedostatečné píle, ale také zís-
kání možného příkladu i podnětu 
k celoživotní snaze a péči o svůj 
osobnostní růst. Kniha poskytu-
je také spoustu intelektuálních 
impulsů, neboť přináší mnohé in-
formace a kontexty týkající se jak 
osobnosti protagonisty vyprávění, 
tak jeho širších společenských 
obzorů. Zvídavý čtenář se může 
mnohé dozvědět o atmosféře 
vzniku ekumenického překladu 
biblických textů, o politice vníma-
né jako péče o věci veřejné v do-
bách disidentských i soudobých, 
o možnostech bytostně prožívat 
křesťanství i v sekularizované 
společnosti, o akademické svo-
bodě i zodpovědnosti, o vnímání 
filosofie jako poctivého používání 
jazyka. Filosofie totiž (vedle nut-
nosti načíst potřebný počet knih) 
znamená dobře rozlišovat a vě-

dět, co znamenají slova, která 
používáte. (…) Dnes má filozofie 
dvě tváře, jedna je akademická, 
ta se zabývá dějinami filozofie 
a jednotlivými filozofy. Mne 
vždycky víc zajímala ta druhá 
tvář: filozoficky – to znamená 
poučeně a svědomitě – přemýš-
let o důležitých věcech; třeba 
o takových, které všichni přehlí-
žejí. Filozofie jako vědecký obor 
je důležitá, protože pěstuje prá-
vě tu „poučenost“ myšlení, učí 
skromnosti a nedovoluje, aby si 
člověk myslel, že na všechno při-
jde sám. 
A čím může přispět tato kniha 
člověku, který se nechce zabývat 
studiem myšlenkových autorit 
ani bádat nad neobyčejnostmi 
zdánlivě obyčejného světa? Ur-
čitě důrazem na váhu vlastní-
ho slova, apelem na nejenom 
obsahovou přesnost vlastních 
výpovědí, ale také na velmi váž-
né vlastní přesvědčení, že právě 
na mé slovo se lze spolehnout. 
Odpovědnost je povinnost dát 
odpověď. Pro společnost je v té-
to souvislosti velmi důležitý po-
jem závazku. To nejcennější, co 
můžete druhému nabídnout, je, 
že se na vás v něčem může spo-
lehnout. Spolehnout se na vaše 
slovo: když se k něčemu zavá-
žu, musím se ze všech sil snažit 
to dodržet. I kdyby tahle knížka 
nezapůsobila na čtenáře ničím 
jiným, než podnícením k odvaze 
dodržovat vlastní slovo, nenechat 
se čtyřikrát upomínat pro splně-
ní vlastního slibu, vnímat vlastní 
svobodu jako zodpovědnost, stá-
la by určitě za přečtení.

Filosofická antropologie: 
člověk jako osoba
Filosofická antropologie: 
člověk jako osoba
Filosofická antropologie: 

Jan Sokol
Praha: Portál 2002, 222 stran
ISBN 80-7178-627-6
www.portal.czwww.portal.czwww.portal.c
299 Kč

Jedna z učebnic filosofické an-
tropologie, v současnosti velmi 
často užívaných, si získává přízeň 
studentů především svým didak-
tickým stylem. Jazyk zůstává 
v rovině plné sdělnosti, aniž by 
přitom byla ochuzena hloubka 
filosofických myšlenek, která je 
navíc obohacována o konkrétní 
údaje z vědeckého bádání. Právě 
plný přenos myšlenek, čtivost či 
dokonce zábavnost, v porovnání 
s většinou filosofických spisů, to 
jsou hlavní důvody mimořádně 
vysoké obliby publikace u čtená-
řů, jak jsem byl skupinkami stu-
dentů opakovaně ubezpečován 
při pohovorech o jejich četbě.
Základním přístupem je pře-
svědčení autora o tom, že žádný 
člověk není člověkem v obecné 
myslitelné rovině (člověk jako 
druh), ale že se vždy jedná o kon-
krétního jedince, o konkrétní 
osobu, o konkrétní Já, a to navíc 
vždy ve vztahu k druhému. Prv-
ní část knihy vychází především 
z poznatků antropologických věd 
a hledá vymezení lidského zakot-
vení v rámci živočišné říše i v me-
zích společenských. Druhá část 
podává nesmírně srozumitelným 
jazykem základní momenty feno-
menologické metody vystavěné 
na vlastní zkušenosti. Ta třetí 
se pak zabývá mezilidskými vzta-
hy, tedy především setkáváním 
s jinými, což je bezesporu pro zá-
žitkovou pedagogiku nadmíru 
silné téma.
Jestliže jsem v předchozí recenzo-
vané publikaci zdůraznil moment 
odpovědnosti, neodpustím si ob-
dobný apel vyjádřený jinými slovy 
(a v propojení s výchovou) ani 
na tomto místě: Smysl výchovy 
a vzdělávání spočívá tedy v tom, 
že každého mladého člověka je 
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třeba poměrně dlouho vést, do-
tvářet a přivykat k tomu, co ho 
za několik let čeká: aby se dokázal 
postavit na vlastní nohy. To zna-
mená, aby se dokázal postarat 
o sebe a své potomky, aby obstál 
ve své společnosti a aby případ-
ně dovedl převzít odpovědnost 
nejen za sebe, ale i za nějakou 
menší či větší lidskou skupinu. 
Ochota ujmout se odpovědnosti 
a převzít ji do vlastních rukou, 
síla podstoupit riziko bez pohodl-
ného směřování k jistému výsled-
ku, to je moment, který je pro cíle 
zážitkově pedagogických projektů 
typický. A pro všechny zaintereso-
vané bude jistě přínosné zasadit 
vědomí tohoto momentu do šir-
šího myšlenkového kontextu, 
pátrajícího po otázkách lidského 
prožívání. Do hledání, v jehož cen-
tru stojí člověk ve svých osobních 
vztazích k druhým. Jinými slovy – 
do tázání filosofické antropologie. 
Vzhledem k takto stanovenému 
cíli je publikace Jana Sokola roz-
hodně více než jenom vhodným 
uvaděčem.
Zaujmout mohou však i drobné 
konkrétní informace – věděli jste 
například, že dokážeme na hlad-
ké ploše nahmatat rozdíly menší 
než setina milimetru? Že esky-
máci používají sedmnáct různých 
slov pro různé druhy sněhu? 
Nebo že více než polovině zemře-
lých v naší zemi není vystrojen 
vůbec žádný pohřební obřad? 
I takovéto drobné reflexe o nás 
samých totiž odpovídají na onu 
základní otázku: Co je člověk?

Člověk a náboženství: 
proměny vztahu člověka 
k posvátnému
proměny vztahu člověka 
k posvátnému
proměny vztahu člověka 

Jan Sokol
Praha: Portál 2004, 245 stran
ISBN 80-7178-886-4
www.portal.czwww.portal.czwww.portal.c
299 Kč

Základní přístup autora spočí-
vá ve vnímání života jako daru, 
o který je třeba pečovat – a prá-
vě náboženství se stává odpově-
dí na dar existence. Setkáváme 
se tak s určitou obdobou Hellero-
vy responzívní hypotézy o vzniku 
náboženství (jež vidí původ ná-
boženství v odpovědi na otázku 
po poslední pravdě, smyslu a ce-
ně našeho života): Základní vrst-
vou náboženství je soustavná, 
artikulovaná a společná lidská 
odpověď na fakt života a exis-
tence, který se zde chápe jako 
dar. Všimněme si slova „společ-
ná“ v předchozí větě: nábožen-
ství je tak zřetelným projevem 
člověka jakožto sociální bytosti, 
je projevem jeho sociálních vzta-
hů. Celý výklad můžeme vnímat 
jako určitou variantu evolučních 
teorií náboženství, neboť postu-
puje v podstatě chronologicky 
od kultu předků a rodového 
náboženství ke složitějším for-
mám religiózních forem života 
a vyspělejším náboženským sys-
témům. Tak se postupně setkává-
me se základními zlomy, jakými 
byl oheň či zemědělství a později 
městský způsob života, až se do-
stáváme k „náboženstvím knihy“ 

s relativně podrobným rozbo-
rem biblických textů, na jejichž 
pozadí prosvítá vývoj židovství 
a křesťanství. Bohaté informační 
zázemí a obdivuhodná schop-
nost na základě úryvků, citací či 
myšlenkového okruhu Písma po-
dat podstatné rysy (především) 
křesťanství v jeho historických 
proměnách jsou zpřístupněny 
na základě více než čtyřicetileté 
práce biblistické a exegetické 
(včetně již výše zmiňovaného po-
dílu na novém českém překladu 
Nového zákona). Tento přístup 
však může na zájemce o religio-
nistiku působit poněkud zužují-
cím dojmem, neboť předchozím 
(ani novým) náboženským smě-
rům není věnována taková sou-
středěná pozornost. Pokud však 
neočekáváte detailní rozbor tře-
ba egyptského náboženství, ujas-
níte si mnohé díky pojetí, v němž 
se neztrácí rozměr historický, so-
ciální, religiózní ani ten základní, 
totiž hluboce lidský.

Ivo Jirásek
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Eros* v českých 

vydavatelstvích

Tematika sexuality (a především 
sociálních souvislostí, tzv. gen-
der) se nevyhýbá ani prostředí der) se nevyhýbá ani prostředí der
zážitkové pedagogiky. V zahraničí 
vychází takových knih celá řada 
(zvídavý čtenář se může podívat 
např. na web Association for Ex-
periential Education (www.aee2.(www.aee2.(
orgorgor )g)g  do sekce ) do sekce ) Publications, kde 
nalezne i bližší představení titu-
lů jako Body Stories: Research 
and Intimate Narratives on Wo-
men; A Guide to Women’s Stu-
dies in the Outdoors či Women’s 
Voices in Experiential Education). 
A protože naše redakční rada 
při naplňování zvoleného (jistě 
diskutabilního) tématu nechtěla 
zůstat pouze na povrchní, jed-
novýznamové úrovni, rozhodla 
se přistoupit k tématu zodpověd-
ně, takříkajíc s otevřeným hledím. 
Pokouším se proto na tomto mís-
tě o poctivou analýzu vybrané 
části knižní produkce (čímž však 
nemohu tvrdit, že celá řada 
skvostných titulů nezůstala ležet 
mimo moji pozornost), abych 
mohl podpořit tvrzení, že se ne-
jedná o téma ani pouze vulgárně 
lascivní, ani úzkostlivě zatajova-
né: jedná se o přirozenou sou-
část našich životů, o níž se často 
přemýšlí a píše. Protože je tato 
tematika stále ještě velice často 
vnímána jako „nevhodná“ či do-
konce „tabu“ pro společenskou 
(natož pedagogickou) komuni-
kaci, upozorňuje rubrika větším 
počtem publikací, než na jaké 

jsme v Gymnasionu dosud zvyk-
lí, že se jedná o téma nejenom 
přirozené, ale také smysluplně 
využitelné a zhodnotitelé v pro-
středí, v němž se pohybujeme. 
Na knižním trhu se, pochopitel-
ně, můžeme setkat i se záplavou 
méněcenné erotické či pornogra-
fické nabídky, nicméně omezil 
jsem se na výběr výlučně těch 
titulů, které pro naše potřeby 
skýtají potenciál určitého myš-
lenkového impulsu. Pojďme teď 
společně nahlédnout do několika 
z nich právě skrz pomyslné „brý-
le“ a přečtěme nabízené publika-
ce s předem vytyčeným záměrem 
objevit jejich přínos pro projekty 
zážitkové pedagogiky.

Umění milovat
Publius Ovidius Naso,
přeložila Dana Svobodová, 
ilustr. Květoslav Hísek
Praha: Academia 2004 
(dotisk vydání 2002), 195 stran
ISBN 80-200-0961-2
www.academia.czwww.academia.czwww.academia.c
177 Kč

Ovidiova didaktická báseň (z ro-
ku 2 př. n. l.), vystavěná nikoliv 
na vlastních zážitcích, ale inspi-
rovaná autorovými předchůdci 
v milostné poezii (včetně hoj-
ného využívání mytologických 
námětů), je známá každému 
milovníkovi antiky i každému zá-
jemci o eros. Nikoliv informační 
hodnota v závěru popisovaných 
způsobů lásky (modi Veneris), ale 
naopak ona hravá cesta svádění, 
tak často zplošťovaná či zcela 
chybějící v dnešní době, je tím 
osvěžujícím sdělením, kvůli kte-
rému má smysl brát tuto knihu 
do rukou opakovaně. Uvědomí-
me-li si, že český překlad toho-

to díla frivolního ducha máme 
v češtině od roku 1969 (Rudolf 
Mertlík) a 1993 (Ivan Bureš), 
vstupuje překladatelka (původně 
rovněž od r. 1993) do nebezpeč-
ně vypadající konkurence. Jak 
zareaguje čtenář, zvyklý na po-
někud archaicky znějící tlumo-
čení klasických děl, na pokus 
zapojit moderní jazyk a leckdy 
použít výrazové prostředky ryze 
současné? Přesvědčení, že každý 
překlad – jakožto určitá forma in-
terpretace díla – je běh na nikdy 
nekončící trase, vede překlada-
telku k modernizaci vskutku živé. 
Hotový překlad zkrátka není dílo, 
nýbrž cesta k němu, a pouze 
toto vědomí opravňuje překlada-
tele nezoufat definitivně. (…) Můj 
pokus nasvěcuje Umění v jiném 
koloritu, než jsme zvyklí – dou-
fám, že inspirujícím způsobem, 
třeba i v negativním smyslu…
Fakt, že dva roky po vydání při-
stupuje nakladatelství k dotisku 
tohoto překladu, je svědectvím 
o mimořádně silné oblibě jak 
tohoto antického básníka, tak 
právě daného překladatelského 
počinu mezi dnešními čtenáři. 
Snad tomu napomáhá grafické 
odlišení vložených mytologic-
kých exkursů, snad poznámky 
na okraji stránky, které se stávají 
průvodcem textu, udržovatelem 

„děje“ či základními vysvětlivka-
mi, zviditelňujícími strukturu 
textu. I bez těchto pomůcek 
jsem si však zatrhl v tomto no-
vém přetlumočení mnohem více 
úryvků než v překladu Mertlíkově 
(i když např. příběh o Daidalovi 
a Íkarovi mi zůstává bližší v pro-
vedení předchozím). Jako ukáz-
ka nevšedního přístupu k textu 
(ale také uvědomění si nejenom 
estetických, ale také erotických 
souvislostí tanečních progra-
mů) postačí několik veršů: Lpím 
na průpravě k tanci (nebo má 
někdo pochyby?): / dívka má 
při víně s elegancí svést pažemi 
vláčné pohyby. / Rozvlněné ta-
nečnice si žádá hladové hlediště, 
/ protože v jejich gymnastice má 
estét požitek zajištěn.

* „Erotem“ budeme v následujícím 
textu označovat především urči-
tého ducha přitažlivosti, jakýsi 
pátý element či jiskřící živel, ne-
hmotnou entitu ovlivňující tělesné 
vztahy mezi pohlavími. Setkáme 
se zejména s jeho temně-erotic-
kou podobou, jako s duchem či 
démonickým živlem ovlivňujícím 
sexualitu, stejně jako s jeho odra-
zem v psychické energii, která je 
obsažena, byť skrytě, v každém 
z nás. K osvětlení terminologie, 
jakož i dalších významů tohoto 
pojmu, viz s. 7.
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Rozkoš a láska: dějiny 
partnerských vztahů 
Rozkoš a láska: dějiny 
partnerských vztahů 
Rozkoš a láska: dějiny 

ve středověku
partnerských vztahů 
ve středověku
partnerských vztahů 

Leah Otis-Cour,
přeložila Kateřina Novotná
Praha: Vyšehrad, 2002, 
179 stran
ISBN 80-7021-542-9
www.ivysehrad.czwww.ivysehrad.czwww.ivysehrad.c
198 Kč

Odborná publikace vychází z ana-
lýz literatury historické a právní, 
a tak se také celkové zaměření 
pohybuje na pomezí těchto dvou 
oborů, totiž historie a právních 
dějin. Výklad počíná informa-
cemi o vývoji příbuzenských 
a rodinných vztahů (především 
s ohledem na legální a majetkové 
uspořádání), pokračuje přes cír-
kevní i světské normy sexuálního 
a manželského života (tedy přes 
přechod k monogamii, opouš-
tění konkubinátu, zákaz incestu 
– ovšem v tehdejší době rozšíře-
ného na příbuzenství až šestého 
stupně, k informacím o celibátu, 
který byl zaveden gregoriánskou 
reformou v 11. století, a dále 
až k přiblížení středověkého spo-
lečenského vztahu k cizoložství 
či prostituci) a vrcholí v přesvěd-
čení, že i ve středověku mělo 
manželství (uzavírané na základě 
souhlasu a manželské náklon-
nosti) vysokou hodnotu: Koncem 
středověku i misogynové, stejně 
jako moralisté, básníci a „muži 
či ženy z ulice“ souhlasili s tím, 
že věrně se milující manželství je 
ztělesněním pozemského štěstí.
Fakt, že ani středověké manžel-
ství nebylo prosto lásky, je pak 
zdůrazněn odkazy na rozbory 
středověké literatury. 

Tak pro nás může být překvape-
ním, že středověké chápání vzta-
hů mezi manželi bylo ve skuteč-
nosti v mnoha směrech pružnější, 
než je náš vlastní názor na tra-
diční pojetí mužské a ženské role.
Jako ukázka vývojových tendencí 
i v křesťanském vědomí nám pak 
může posloužit informace, že dív-
ky se mohly vdávat ve dvanácti 
a chlapci ženit ve čtrnácti le-
tech, zvlášť když tento údaj po-
rovnáme se současným názorem 
na věk sexuální zralosti u Hanse 
Rottera (viz níže recenzi jeho kni-
hy), stejně jako fakt, že velebit 
Krista zároveň pro jeho sex-ap-
peal i nesmrtelnost zřejmě neby-
lo nikterak zarážející!
Pravděpodobně každý se rád 
seznámí se zajímavostí, že za cí-
saře Justiniána (v 6. století) byl 
zákonným důvodem k rozvodu 
(vedle cizoložství či neúspěšného 
pokusu o zavraždění manžela či 
manželky, impotence nebo vze-
tí do otroctví či zajetí a vstupu 
do kláštera) také svévolný od-
chod z domova v noci bez man-
želova svolení. Anebo s údajem želova svolení. Anebo s údajem želova svolení
o rekordu v počtu nemanžel-
ských dětí v rámci knížecích rodů, 
který držel Jan II. de Cléves (16. 
století), jenž zplodil 63 dětí dříve, 
než se oženil (o století dříve např. 
ve Würzburgu městské právo na-
řizovalo nemanželským dětem 
odlišující šat, ale nemanželského 
původu byl např. i Boccaccio, Le-
onardo da Vinci či Erasmus). Za-
jímavě může znít i fakt, že svět-
ským trestem za cizoložství byla 
smrt či zmrzačení, ale později už 
jenom ulička hanby (kterou mu-
seli oba provinění proběhnout 
nazí, přičemž byli zmrskáni), z níž 
se bylo možno ještě později vy-
platit. Míru zvyšující se tolerance 
dosvědčuje i Zikmund Lucembur-
ský, který své druhé ženě Barbo-
ře nevěru odpustil a korunoval ji 
na českou královnu. Anebo s dal-
šími perličkami, třeba že bývalo 
zvykem zvát na svatební hostinu 
prostitutku, aby byla přičaro-
vána plodnost, že vztahy mezi 
Židy a křesťany byly nezákonné, 
že homosexuálům hrozila smrt 
upálením (výraz bougre byl po-
užíván jak pro označování kacířů, 
tak homosexuálů). Další účastník 
basilejského koncilu, polský lé-

kař a humanista Jan z Ludziska, 
žádal zrušení kněžského celibátu 
a v této otázce předložil lékař-
skou expertízu s argumentací, 
že život v odříkání je škodlivý 
pro každého člověka – pokud 
není vegetarián! Ať už však máte 
k vegetariánství (a celibátu) jaký-
koliv vztah, kniha dodá čtenáři 
nejenom několik „pikošek“ a za-
jímavostí, ale především pře-
svědčivou ukázku toho, že postoj 
k hodnotám mezilidských vztahů 
je historicky a kulturně různoro-
dý a že můžeme být vlastně rádi, 
že žijeme právě v dnešní době.

Sex a tabu v české 
kultuře 19. století
Václav Petrbok (ed.)
Praha: Academia 1999, 
244 stran
ISBN 80-200-0685-0
www.academia.czwww.academia.czwww.academia.c
40 Kč (původní cena 168 Kč)

Ačkoliv je recenzovaný sborník 
z pohledu mnohých už de facto 
archiválií minulého století (če-
muž zdánlivě odpovídá i snížená 
cena), má smysl se k tomuto sou-
boru různorodých příspěvků vrá-
tit i na tomto místě. Publikace, 
sestávající z 28 příspěvků plzeň-
ského sympozia z roku 1997, je 
knižním skloubením rozmanitých 
pohledů odborníků z vysokých 
škol, ústavů Akademie věd i dal-
ších (kulturních) institucí (včetně 
tří příspěvků zahraničních). Není 
určen pouze zájemcům o lite-
raturu, dramatické či výtvarné 
umění, o hudbu, dějiny či nábo-
ženství, ale o kulturu v širokém 
slova smyslu (škoda jen, že kul-
tura tělesná není v tomto více-
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hlase nezprostředkovaně zastou-
pena). Zcela určitě nezaplesáte 
nadšením nad všemi příspěvky, 
ale na druhou stranu – určitě si 
vyberete. Tříšť námětů, oblastí, 
způsobů podání, odborných pří-
stupů tak vytváří přece jenom 
svým způsobem tematicky ucele-
ný soubor či mozaiku vědomos-
tí, z nichž vás mnohé bezesporu 
překvapí. Hledáte-li třeba vazbu 
erotiky s architekturou, dočtete 
se o zámku Hluboká či o Tančí-
cím domu v Praze. Zajímá-li vás 
spojitost s náboženstvím, rozší-
říte si obzor o adamitech propo-
jujících sex s posvátnem. Holdu-
jete-li umění, utvrdíte se v tom, 
že je neoddělitelné od sexuality. 
Jste-li fandy literatury, rozšíříte 
si svůj obzor o autory známé 
méně, než je náš největší roman-
tik Mácha (jehož deníky lze beze 
studu označit za pornografii) či 
klasik Vrchlický (u něhož je bás-
nický zájem o křivku ňader sledo-
ván jedním z autorů tak pečlivě, 
že obohacuje český jazyk o slova 
jako prsopis, ňadrománie či ňa-
dromilství). Jestliže je fotogra-dromilství). Jestliže je fotogra-dromilství
fická příloha pikantních obrázků 
(ukázka aktů ze druhé poloviny 
devatenáctého století) vítaným 
osvěžením psaného slova, pak 
hlavním nedostatkem publikace 
je především její lepená vazba. 
U recenzního výtisku nevydržela 
ani po dobu prvního přečtení. To 
však není újmou tak velkou, aby 
nebyla vynahrazena slevou, která 
sráží původní cenu na čtvrtinu. 
Obsah svazku bezesporu stojí 
i za podstatně vyšší částku. 

Temný eros: o moci 
a bezmoci v mezilidských 
Temný eros: o moci 
a bezmoci v mezilidských 
Temný eros: o moci 

vztazích
a bezmoci v mezilidských 
vztazích
a bezmoci v mezilidských 

Thomas Moore,
přeložila Světlana Šedová
Praha: Portál 2001, 167 stran
ISBN 80-7178-530-X
www.portal.czwww.portal.czwww.portal.c
235 Kč

Interpretovat postoje a knihy 
markýze de Sade z pozice sle-
dování jeho kulturních paralel 
v běžné společnosti je zajisté 
dostatečně provokující myšlen-
kou. Nicméně hledání archetypů 
Justiny i libertina v každém z nás 
se může stát cestou, která planě 

nemoralizuje, ale ukazuje stín na-
šeho vlastního sociálního půso-
bení. Každý z nás zná bezesporu 
termíny sadismus a masochis-
mus, každý slyšel alespoň něco 
o „božském markýzi“ (ne každý 
však četl jeho popisy sexuálních 
potěšení, jež většinu popula-
ce odpuzují). Autor publikace 
se nesnaží zvýrazňovat mučení 
krásných dívek či sexuální mo-
tiv pojídání lidských exkremen-
tů, ale poukázat na to, že určitý 
psychologicky podbarvený „tem-
ný eros“ je v každém z nás, a to 
v přirozených situacích zcela ase-
xuálních. Nabádá nás ke zjištění, 
že v psychickém rozměru každo-
denního žití narážíme na situace 
(např. na nemožnost pomoci si 
od zírání na důsledky automobi-
lové nehody, fascinaci neštěstím 
zprostředkovaného televizí), jež 
lze s úspěchem interpretovat 
s využitím takových obrazů.
A jaké konkrétní způsoby sociál-
ního života lze nazírat prostřed-
nictvím sadovských (spíše než 
sadistických) symbolů či mýtů? 
Detailní agresivní prozkoumává-
ní reality vědami, iniciační rituály 
různorodých kultur, týrání stře-
dověkých mučedníků nábožen-
ství, komerční hodnota sexu pro-
jevovaná nejenom v reklamách, 
anonymní neosobnost vztahů 
založená na identifikaci osob 
pomocí čísel občanských průka-
zů či bankovních účtů, svazující 
pouta závazků v zaměstnání či 
v manželství… To vše (a mnohem 
více) může v sobě skutečně ob-
sahovat určitý sadovský prvek, 
který je v těchto vysoce váže-
ných činnostech obecně skrýván 
a popírán, podrobován všem 

nešťastným deformacím potla-
čení. Cílem autora je psychote-čení. Cílem autora je psychote-čení
rapeutické využití této sadovské 
symboliky, otevření možnosti 
pomoci terapeutovi oceňovat 
stín i podsvětí duševního živo-
ta, aniž by je musel moralisticky 
zakrývat. Způsoby markýze de 
Sade se neomezují jen na po-
stelové scény svazování nebo 
pornodivadla či zakázané knihy. 
Každý aspekt kultury, důležitý 
nebo nepatrný, proto má, pokud 
se nějak týká moci, sadovské 
kvality. To je výzva, kterou mů-
žeme uplatnit i na projekty zá-
žitkové pedagogiky, protože moc 
instruktorů nad účastníky i moc 
učitelů nad žáky je tak silná, že si 
uvědomování jejího rozměru 
určitě zaslouží i onu sadovskou 
paralelu. Každá výchova předpo-
kládá na jedné straně autoritu 
a sílu, na té druhé pak určitou 
míru podřízení. Jde však o to, 
jakým způsobem onu autoritu 
využíváme, co při jejím používání 
cítíme a prožíváme, co je jejím cí-
lem, účelem a smyslem. Klasické 
vzdělávací „týrání“ jako zavírání 
po škole, hodnocení a známko-
vání, přepisování stokrát či jiné 
různorodé důmyslné tresty, to 
jsou školní motivy, na něž může-
me nahlédnout skrze sadovské 
symboly. Minimálně impuls k za-
myšlení (či zpytování svědomí) 
pak nabízí nejenom zážitkovým 
pedagogům tento úryvek: Potě-
šení ze získávání příznivců va-
šeho vlastního způsobu myšlení, 
rozechvění z toho, když se ná-
zorně něco ukazuje bod po bodu, 
radost z kažení žákových nepři-
jatelných způsobů chápání, sle-
dování, jak se nevinnost a nevě-
domost rozkládá, sledování toho, 
jak se objevuje nová osoba, která 
je utvářena vašimi vlastními přá-
ními a chápáním a je bezbranná 
vůči vašemu svádění. To jsou 
ve vzdělávání základní prvky, 
nicméně jsou jeho stínem. Když 
se v Platonově duchu vzdělává-
ní popisuje jako erotické snažení, 
mohli bychom do něho zahrnout 
sadovský temný eros a uznat 
tu podsvětní rozkol ďábelského 
učitele. (…) Vzdělávání přináší 
na světlo sadovskou autokracii, 
kterou by člověk nikdy netušil 
u počestné podpory takového 
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chvályhodného počínání. Ne-
jsem si jist, zda všechny metafory 
a analogie vštěpující sadovskou 
tematiku psychoterapeutickému 
způsobu porozumění veškerým 
kulturním a společenským pro-
jevům moci nepůsobí poněkud 
násilně, nicméně provokace tako-
vých paralel nám skutečně může 
napomoci zřetelněji vnímat po-
tencialitu vlastního sadovského 
přístupu k účastníkům a zbyst-
řit vědomí toho, co to pro nás 
– i pro ně – může znamenat.

Proč máme rádi sex? 
Evoluce lidské sexuality
Jared Diamond,
přeložil Zdeněk Urban
Praha: Academia 2003, 
178 stran
ISBN 80-200-1072-6
www.academia.czwww.academia.czwww.academia.c
125 Kč

Mnohoznačně slibně znějící ná-
zev označuje rozhodně více, než 
může biologicky zaměřená kniha 
vůbec splnit (a to přesto, že je 
zařazena do edice Mistři vědy). 
Odborné téma je zpracované 
bezesporu se snahou o čtivost, 
základní pohled vycházející 
z evoluční biologie a přírodní-
ho výběru však působí značně 
reduktivně. Úvahy založené 
na usuzování na motivační fak-
tory činnosti výlučně ze zájmu 
o šíření vlastních genů či šance 
na přežití nebere v potaz jiné než 
striktně biologické faktory. Co je 
však potřeba výrazně ocenit, jsou 
upřesňující noticky a nejnovější 
poznatky doplňované do textu 
prostřednictvím poznámek pře-
kladatele. Tím se publikace stává 

ještě aktuálnější a zkracuje tak 
svůj odstup od vydání anglické-
ho originálu (1997). Je na nich 
také krásně vidět, jak rychle pří-
rodní vědy spějí kupředu a jak 
relativně krátkou dobu mohou 
platit některá její zjištění.
Knize jistě nelze upřít informač-
ní hodnotu vyplývající přede-
vším z etologických studií, tedy 
ze srovnávání světa lidské činnos-
ti a chování zvířat, ze snahy o za-
řazení lidského jednání do širší-
ho kontextu. Avšak – obávám se 
– čistě biologický pohled nevy-
čerpává složitost motivů lidské-
ho chování. Pak by totiž nebylo 
možno vysvětlit např. problema-
tiku adopce, neboť ta je vlastně 
podporou přenosu genů svého 
soupeře. Srovnávání lidské se-
xuality s jinými druhy tak působí 
místy násilně (např. proč bychom 
měli mít vůbec něco společného 
se sexuálním kanibalismem u ně-
kterých pavouků?). Chtěli byste 
se přesto seznámit s různorodý-
mi porovnáními? Tak se zamysle-
te např. nad těmito rekordy: jed-
na Moskvanka 19. století porodi-
la 69 potomků, zatímco marocký 
sultán Ismaíl Krvežíznivý se stal 
otcem 700 synů a blíže neurče-
ného, avšak zřejmě srovnatelné-
ho počtu dcer. Anebo se můžete 
udivovat nad průměry: Délka zto-
pořeného penisu goril dosahuje 
pouze něco přes tři centimetry 
a orangutanů necelé čtyři centi-
metry, ztopořený lidský penis je 
však dlouhý průměrně dvanáct 
a půl centimetru, ač těla samců 
těchto dvou druhů lidoopů jsou 
značně větší než mužská. A proč 
se muži na celém světě zajímají 
především o poprsí, boky a zad-
nice žen? Koho takovéto otázky 
zajímají, může si přečíst odpově-
di přímo v knize.
Přestože tedy nejsem zastáncem 
označování mužů a žen jako lid-
ských samců a samic, knize nelze 
upřít potenciál zdroje informací 
nejenom pro potřeby osvětových 
programů na kurzech typu GO!. 
Dozvíte se např., že muži mají 
fyziologickou schopnost tvorby 
mléka (přestože se nevyvinulo 
využívání tohoto potenciálu), 
jaká je důležitost vzpomínek sta-
rých žen pro přežití rodu a zda 
se tudíž nemohla stát hybnou 

silou evoluce menopauza (která 
se vyvinula pouze u lidí), či že lidi 
od zvířat neodlišuje pouze vzpří-
mený postoj, větší mozek, využí-
vání nástrojů, ale také rekreační 
role sexu, odpoutaná od potřeb 
rozmnožování. 

Sexualita 
a křesťanská morálka
Hans Rotter,
přeložila Lucie Kolářová
Praha: Vyšehrad 2003, 127 stran
ISBN 80-7021-669-7
www.ivysehrad.czwww.ivysehrad.czwww.ivysehrad.c
69 Kč (původní cena 138 Kč)

Název této brožury by mohl 
znít i jinak, totiž „Sexualita 
a katolická morálka“, protože 
křesťanstvím je míněn vskutku 
především tento religiózní proud 
(a občasné narážky v textu uka-
zují, že pravoslavná i protestant-
ská podoba křesťanství se může 
právě v těchto ožehavých záleži-
tostech výrazně lišit). 
Jedná se o překlad originálu 
vydaného už v roce 1991 (s po-
slední reflexí literatury z roku 
1989), což znamená, že v době 
tak vášnivých diskusí se již jedná 
o materiál vskutku ztrácející pel 
žhavé aktuálnosti. Např. zmínky 
o právních aspektech pornogra-
fie (reagující především na teh-
dejší různorodé televizní vysílá-
ní) jsou v době internetu takřka 
bezpředmětné. Nedá se však říci, 
že se jedná o výlučně moralizá-
torský apel bez racionální úvahy 
– přestože se autor přidržuje vět-
šinově (katolicky) známého sché-
matu sex = manželství = rodina
a tedy zaměřujícího se na tradič-
ní postoj katolické církve, v ně-
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kterých oblastech je tradice (resp. 
její obecné vnímání) překročena. 
Celkově je tak publikace lavíro-
váním mezi oficiální naukou a re-
álnou společenskou situací, což 
vede k postoji ne, ale…, ke snaze 
o otupení radikálních postojů 
a přiklonění se spíše ke starořec-
kému ideálu: Ničeho příliš! (Ně-
kdo by však toto nejednoznačné 
přešlapování mohl považovat 
i za formu silného pokrytec-
tví – třeba v situaci, kdy církevně 
uzavřené manželství není možné 
rozvést, avšak je možné je zpětně 
označit za neplatné od samého 
počátku).
Hlavní snahou autora je přesvěd-
čit čtenáře, že sex by neměl být 
vnímán v rovině egoistické rozko-
še bezohledně zaměřené na sebe, 
ale jako dar, jímž chce člověk 
učinit šťastným svého partnera 
(proto není třeba zvýrazňovat 
různorodé techniky a cviky, ale 
láskyplný vztah). Můžeme proti 
tomuto snažení něco namítat? 
Určitě ne (i když ne pro každé-
ho bude přijatelné přesvědčení, 
že sexualita je tímto způsobem 
zároveň prostředkem posilování 
lásky k Bohu). Co se však prav-
děpodobně bude zdát jako nere-
spektování soudobého světa, je 
část, v níž příručka nabádá, aby 
se do sexuálních vztahů naplno 
nepouštěli jedinci, kteří ještě ne-
jsou osobnostně plně vyzrálí (což 
platí u muže asi do 24 let, u ženy 
asi do 21 let – a to i v porovnání asi do 21 let – a to i v porovnání asi do 21 let
se středověkou hranicí o celých 
deset let nižší, jak uvádí recenze 
jiné knihy o pár odstavců výše). 
Je však i na požadavku osobnost-
ní zralosti něco neracionálního? 
Může být rozumově překonán 
pouhým odkazem na sociální 
realitu poukazující na sexuální 
zkušenosti před patnáctým ro-
kem? Dostáváme se tak do vzta-
hu reality a jejího racionálního 
postižení, do kontaktu empirie 
a pojmové (či filosofické) analýzy. 
Tím, že recenzovaná kniha neroz-
lišuje zcela přesvědčivě tyto dvě 
roviny, může působit na některé 
čtenáře až velmi „mimosvětsky“ 
a nerealisticky.

Čím však může přispět tento útlý 
svazek zájemcům o zážitkovou 
pedagogiku? Především rozší-
řením znalostí o hlubší roviny 
křesťanských (resp. katolických) 
etických zásad a poukazem k je-
jich respektování při kontaktu 
s jejich zastáncem (příkladem 
mohou být tolerantní vazby 
účastník – instruktor s různým 
náboženským vyznáním či ate-
istickým postojem, a tudíž po-
tenciálně i s odlišným vztahem 
k sexualitě). Také výzva ke kulti-
vaci sexu v erotiku a tudíž v lás-
ku může být pro čtenáře vysoce 
podnětná. Seznámit se s pohle-
dem, který jde proti většinové 
společenské atmosféře, může 
být vždycky obohacující. V nepo-
slední řadě pak kniha k lidskému 
přemýšlení o světě může přispět 
i svojí podporou ideálů (např. 
manželské věrnosti), k nimž má 
smysl se přibližovat anebo si 
je alespoň uvědomovat i v této 
pragmatické době, která ideálům 
moc nevěří. Také pro aktivity ve-
dené zážitkovými metodami totiž 
platí, že sexuální pedagogika je 
nepostradatelnou, podstatnou 
součástí každé výchovy. (…) 
Proto by ani nebylo realistické, 
kdyby se právo na sexuální vý-
chovu chtělo vyhrazovat pouze 
rodičům. I když zcela odhléd-
neme od toho, že tohoto práva 
často nedostatečně využívají, 
bylo by mýlkou neuznat, že stej-
ně tak i jiní lidé, s nimiž se děti 
i mladiství setkávají, ovlivňují 
svým příkladem, svým slovem 
a dokonce i záměrným mlčením 
pedagogický postoj k sexualitě.

Sexualita 
v náboženstvích světa
Gerhard J. Bellinger,
přeložil Karel Urianek
Praha: Academia 1998, 
390 stran
ISBN 80-200-0642-7
www.academia.czwww.academia.czwww.academia.c
99 Kč (původní cena 295 Kč)

Nejstarší (ale také nejrozsáhlejší) 
publikace ze všech recenzova-
ných knih čtvrtého čísla Gymnasi-
onu si zasloužila své místo mezi 
ostatními tituly především svojí 
tematickou ojedinělostí v českém 
jazykovém prostředí (na rozdíl 
od ciziny – viz např. www.siecus.
org/religion/factsorg/religion/factsorg/religion/fact , www.iwgonli-
ne.org/sexualityne.org/sexualityne.org/sexualit , nebo www.reli-
giousinstitute.orggiousinstitute.orggiousinstitute.or ). 
Ačkoliv je na obálce zvýrazně-
no slovo „sexualita“, je možné, 
že se vydavateli tento marke-
tingový tah nevyplatil, protože 
ve skutečnosti se jedná o pohled 
religionistický, nikoliv sexuologic-
ký. Nicméně témata jsou vyváže-
ně propojena: zájemce o sexualitu 
a erotiku se podiví, jak je tato 
biologická vrstva našich životů 
provázána s posvátnem, zájemce 
o náboženský rozměr prožívání 
užasne, jakými možnými způsoby 
(z dnešního povrchního hlediska 
snad až živočišně přízemními) 
je možné vyznávat přízeň bo-
hům. Každému je jasné, že tyto 
vztahy nemohou být prosty roz-
porů a problémů, přesto (nebo 
právě proto?) se autor (opírající 
se o množství odborné literatu-
ry, na niž řádně odkazuje) chopil 
tematiky čtivým a svěžím přístu-
pem: Známé příklady božského 
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erotického kouzla nabízí hinduis-
tický bůh Kršna s více než 16 000 
manželkami, řecký otec bohů 
Zeus se svými četnými manžel-
stvími, cizoložstvími a milostný-
mi pletkami nebo také první ta-
neční striptýz šintóistické bohyně 
Ama-no-uzume před bohy v nebi.
Chronologické řazení kapitol čte-
náře provede od prehistorických 
rodových náboženství přes národ-
ní náboženství (Egypt, Babylónie) 
a náboženství evropská (Řecko, 
Řím, střední Evropa), americ-
ká (Mayové, Aztékové, Inkové) 
i asijská (Indie, Čína, Japonsko) 
až k monoteistickým systémům 
(judaismus, křesťanství, islám) 
a novým náboženským společen-
stvím. Nemá smysl vypočítávat 
a vyjmenovávat všechny zajíma-
vosti, jež z četby knihy na čtená-
ře vykukují. Pokud vás alespoň 
trochu ono tematické propojení 
zajímá, zajděte do obchodu a kni-
hu si kupte. Za tu třetinovou cenu 
uděláte dobrý obchod.

Úvod do sociologie 
pohlaví a sexuality
Úvod do sociologie 
pohlaví a sexuality
Úvod do sociologie 

Martin Fafejta
Věrovany: Nakladatelství 
Jan Piszkiewicz 2004, 159 stran
ISBN 80-86768-06-6
159 Kč

Svérázná knížka nabourává naše 
navyklé způsoby vidění a chápání 
světa. Přesvědčí vás, že to, co jste 
dosud zřejmě považovali za na-
prosto evidentní, jednoznačné 
a zřetelné (např. že existují dvě 
pohlaví – mužské a ženské), je 
mnohem rozostřenější a víceznač-
nější (vlivem jevů intersexuality 
jako je např. hermafroditismus) 
a především, že to není žádná 
biologická danost, ale určitá so-
ciální konstrukce. Proto má velký 
význam rozlišovat mezi pohla-
vím a gender, což je identifikace 
s určitou „rolí pohlavnosti“, jak 
se projevuje ve společnosti.
Zajímavé paralely a přirovnání 
nenechávají čtenáře už od prv-
ních stran na pochybách, že soci-
ologický pohled nemusí být nud-
ný a nezáživný. Vtipný úvod vás 
strhne a budete chtít vědět, jestli 
jsou stejně nápadité i další části 
knihy (ne všechny, přece jenom 
musí být dán prostor i seriózněj-

šímu tónu, ale to na zajímavosti 
publikace nic neubírá a knihu 
přečtete jedním dechem). Přirov-
nání pouze erotického pohledu 
na chrámovou prostituci (kterou 
je třeba vnímat spíše z hlediska 
náboženského rituálu) k alko-
holovému dýchánku při svátosti 
eucharistie (neboť se jedná o při-
jímání červeného vína) je jednou 
takovou zmínkou. Snad nejzná-
mějším českým transgenderem 
je Ferda Mravenec, ač anatomic-
ky dělnice (jako samec by musel 
mít křídla), vystupuje a obléká 
se jako muž. Nebo napadlo vás 
už někdy srovnávat sexualitu 
a workholismus? Martina Fafej-
tu ano, proto si klade otázku: 
Že by byl workholik „onanistou 
21. století“? Jemný styl humoru 21. století“? Jemný styl humoru 21. století“?
místy čtenáře znejistí: je to fór, 
nebo to myslí vážně? Mám se to-
mu zasmát nebo si mám opravdu 
posunout své vidění toho, co je 

„normální“? Vztah mezi biolo-
gickou přirozeností a sociálně 
ovlivněnou konstrukcí není vů-
bec jednoduchý: konstruujeme 
sociální role, gender, do značné 
míry dokonce i bolest. A že je 
homosexuální pedofilie trestná? 
Ano – v naší kultuře. Jinde je to 
naopak integrální a nutná sou-
část výchovně-vzdělávacího pro-
cesu, je to vlastně jakási instituce 
homosexuální pedagogiky.
Přijmeme-li autorem zastávanou 
hypotézu sociální konstrukce 
reality, pak si snad budeme hlou-
běji uvědomovat, že i my svým 
chováním vlastně spoluurčujeme 
budoucí identitu absolventů na-
šich kurzů (včetně jejich postoje 
k rolím obou pohlaví). Pokud do-

konce budeme ochotni vzít téma 
sociální konstrukce gender vážně 
a pokusíme se ji odpoutat od po-
hlaví, můžeme sledovat, co to 
udělá s běžným pohledem (mů-
žeme např. vyprovokovat kurzov-
ní situaci, kdy kluci budou chodit 
v sukních, hihňat se a malovat 
si oči, dívky se zase chlapsky 
poplácávat po zádech a otvírat 
si lahváče…). Pokud by to bylo 
možno nabídnout bez záludnos-
tí transvestismu (tedy nikoliv 
jakou součást snahy o přeměnu 
hodnocení gender, ale o vyzkou-
šení si jiného sociálního vnímá-
ní – obdobně jako se v Tančírně 
dostáváme mezi prvorepublikové 
pepíky nebo hippies 60. let), je-
nom jako zážitek gender, který 
nepřísluší mému pohlaví, mohla 
by být naplněna určitým způso-
bem dávná role všech karneva-
lů a rejů. Ale ke smysluplnému 
programu na takové téma by to 
určitě chtělo nastudovat mno-
hem více literatury, byť vás právě 
tato knížka upozorní na témata 
intersexuality, transgender, hete-
rosexualismu či homosexuálního 
a autosexuálního chování určitě 
s notnou dávkou myšlenkových 
podnětů.
Škoda, že si takřka neznámý vy-
davatel (kterého na webu nena-
jdete – narozdíl od několika in-
ternetových prodejců zmiňované 
publikace) nedělal příliš vrásek 
s editorskou činností či přísnou 
typografickou kontrolou (různé 
překlepy, chyby či přehlédnu-
tí jsem napočítal na 17 stra-
nách), občas zůstaly i přehmaty 
ve formulacích. Obrázky nejsou 
technicky přesvědčivé už vůbec – 
na Rubensových kráskách toho 
moc nerozeznáme, Kovbojská zá-
bava pak je směsicí šedých skvrn 
různých odstínů. Přestože se ty-
pograficky nejedná o bezchybný 
produkt, z hlediska ideového 
impulsu a inspirace je text be-
zesporu pohledem bořícím naše 
navyklé hranice stereotypů.

re
ce

nz
e



137

Rukověť sběratele 
erotického umění: 
katalog výstavy 
Robert Břeň
Olomouc, Rubico, n.d. [2001], 
348 stran
ISBN 80-85839-61-X
www.rubico.czwww.rubico.czwww.rubico.c
499 Kč 

Protože jsem řadu let sbíral 
mince a bankovky, otvíral jsem 
knihu s obzvlášť velkou pozor-
ností: propojení vášně erotické 
s vášní sběratelskou, to už musí 
být pořádná porce emočního za-
ujetí! Kniha, řadící se do celého 
souboru příruček pro starožitní-
ky a sběratele (vedle publikací 
o porcelánu, hračkách či starých 
zbraních nabízí nakladatelství 
i další soubory), byla původně 
zamýšleným katalogem výstavy, 
kterou nakladatelství hodlalo 
v budoucnu uspořádat s cílem 
poukázat na projevy erotického 
umění od antiky až po 20. století. 
Avšak výstava se neuskutečnila 
a zdá se, že už se ani neuskuteč-
ní. Kniha však zůstává trvalou pa-
mátkou na jeden z nezrealizova-
ných plánů a potenciální zájemce 
tak může alespoň zprostředkova-
ně zamýšlenou prohlídku přeci 
jen projít.
Setká se s exponáty, z nichž 
u mnohých je přiléhavějším ozna-
čením spíše slovo „pornografický“ 
než „erotický“, takže ocení výraz-
né označení na obálce, upozor-
ňující na zákaz prodeje osobám 
mladším 18 let (což může být mladším 18 let (což může být mladším 18 let
pro šťouraly v zajímavém rozporu 
s registrovanou značkou v podo-
bě nápisu na téže stránce knížka 

pro každého). Pokud však přesto 
knihu vezmete do ruky, neočeká-
vejte povětšinou žádné mistrov-
ské, ryze umělecké kousky, jaké 
třeba znáte z reprodukcí v jiných 
publikacích. Ani Picassovy odváž-
né kresby, ani známé Alšovy akty 
(s jednou výjimkou spočívající 
v detailu jeho obrazu Rákoczy-
ho pochod) neuvidíte. Sbírka 
nemá vzdělávat poučením o vr-
cholných uměleckých dílech, ale 
zřejmě spíše inspirovat k vlast-
nímu setkávání se s erotickými 
motivy na běžně dostupných 
artefaktech. Tematickou dávno-
věkost sice dosvědčuje několik 
antických soch a reliéfů, ovšem 
v nepříliš podařených kopiích. 
Pokud znáte jejich původní vy-
obrazení z kvalitních reprodukcí, 
nebudou vaše oči zářit nadšením. 
Kulturní rozšířenost do všech ge-
ografických koutů dokládají mj. 
japonská erotická dílka v podobě 
kreseb reprodukovaných ze star-
ších publikací.
Nejedná-li se tedy o katalog ryze 
umělecký (seriózní znalci umění 
by zřejmě mohli protestovat pro-
ti celkovému označení „erotické 
umění“ a zřejmě by mohli žádat 
název „erotické předměty a tis-
koviny“), budete listovat spíše 
erotikou takříkajíc každodenní, 
běžnou, místy hrubě pokleslou, 
z níž tu a tam prosvítá vskut-
ku zajímavý kousek, ale v níž je 
i řada vysloveně kuriózních ob-
rázků – např. důvodu k zařazení 
amatérských pornokreseb na s. 
54–59 jsem opravdu neporozu-
měl. Déle trvající pohled spočine 
bezesporu na několika krásných 
fotografických aktech či na vy-
braných zajímavých sochách 
a kresbách. Zahlédnete repro-
dukce nejenom děl samotných, 
ale také vybraných částí starších 
katalogů, reprinty starších tisků, 
reprodukce obrázků z knih i časo-
pisů, příklady cen dosahovaných 
na aukcích, stejně jako ocenění 
některých vystavovaných ukázek, 
a to v cenách od několika korun 
po statisícové částky (s upozor-
něním na řádové rozdíly sahající 

do milionů u obzvlášť cenných 
originálů). V záplavě erotiky v tiš-
těné i elektronické podobě by 
bylo jistě záslužné roztřídit zrno 
a plevy. Zdá se však, že autor 
této publikace chtěl ukázat spíše 
celou šíři výtvarného zpodobo-
vání i slovního popisu lidského 
těla. Celý soubor se tak stává 
zajímavým svědectvím existence 
patrně jedné osobní sbírky (pře-
devším z olomouckého regionu), 
kterou autor vytvořil se zjevným 
zapálením. 
Členění dle použité výtvarné 
techniky či materiálu (sochy, ob-
razy, kresby, grafika, fotografie, 
porcelán, sklo a šperky, knihy 
a časopisy, plakáty, pohlednice, 
zbraně a žertovné předměty, či li-
dová tvořivost, jíž autor míní i ne-
mravné kresby a básně na zdech 
WC, různé kresbičky erotického 
až pornografického charakteru, 
básničky, řezby, předměty z drá-
tu, pálené hlíny atd., jež patří 
k nejlevnějším a mohou je sbírat 
i nepříliš movití sběratelé) ukazu-i nepříliš movití sběratelé) ukazu-i nepříliš movití sběratelé
je začínajícím shromažďovatelům 
vskutku obrovskou šíři záběru. 
Co vše může zájemce o erotiku 
či sexualitu sbírat, na co se pří-
padně specializovat v hromadění 
různorodých popisů či zobrazení 
obnažených lidských těl… Na zá-
věr jedna dobrá rada pro ty z vás, 
kteří se chtějí takovému koníčku 
věnovat nebo kteří chtějí někte-
rého ze svých známých potěšit 
dárkem: chvilku si ještě počkej-
te, protože nakladatelství hodlá 
na podzim rukověti pro sběrate-
le výrazně zlevnit! Ušetřené dvě 
stokoruny pak můžete proměnit 
za zajímavé přírůstky do vaší – 
třeba teprve vznikající – sbírky. 
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Kreativita a perverze: 
psychoanalýza lidské 
Kreativita a perverze: 
psychoanalýza lidské 
Kreativita a perverze: 

tendence posouvat 
psychoanalýza lidské 
tendence posouvat 
psychoanalýza lidské 

hranice reality 
tendence posouvat 
hranice reality 
tendence posouvat 

Janine Chasseguetová-Smirge-
lová,
přeložili Kristina a Jan Černí
Praha: Portál 2001, 199 stran
ISBN 80-7178-509-1
www.portal.czwww.portal.czwww.portal.c
269 Kč

Tak tato kniha se podle mě oprav-
du příliš nepovedla. Přestože re-
cenze na webu vydavatele jsou 
veskrze kladné (originál vyšel 
v londýnském nakladatelství 
Free Association Books již v roce 
1984, ale kniha stále představu-
je současnou práci, jeden z vr-
cholů psychoanalýzy), zdá se mi 
býti příliš peprnou směskou: 
freudovská psychoanalýza, reli-
giózní témata, metafyzické před-
poklady, několik etymologických 
a historických exkurzů, to vše 
provázáno vlastními hypotézami 
působícími poněkud svévolným 
dojmem – suma-sumárum se mi 
zkrátka zdá, že Portál už vydal Portál už vydal Portál
podařenější tituly. Přesvědčení 
autorky, že určitá míra perverze 
se skrývá v každém z nás (per-
verze jako nikoliv sexuální poru-
cha malého počtu lidí, ale obecná 
dimenze lidské psyché), může být 
jistě shledána zajímavou, nicmé-
ně mnohé pasáže knihy působí 
spíše jako výpisky z Freuda a dal-
ších psychoanalytiků. Ve variují-
cích freudovských schématech či 
konstrukcích zůstávají zachovány 
všechny základní redukce (oidi-
povský komplex či kastrační úz-
kost apod.), byť se autorka snaží 

s Freudem vyrovnávat i kriticky 
(odmítá např. falický monismus) 
a snaží se posunout rozdíl od po-
hlaví i ke generacím. Obávám 
se, že tato psychoanalýza na po-
mezí psychiatrie, resp. perverzní 
psychopatologie (tj. včetně kli-
nických důsledků), příliš mnoho 
o kreativitě nevypovídá. Perverze 
jako cesta překročení reality či 
posunutí hranic možného tak 
ve skutečnosti s tvořivostí nemá 
vůbec nic společného. Tvořivost 
je naopak redukována na stavy 
pregenitální sexuality a je inter-
pretována jako nedostatečnost 
vztahu k realitě. O tom svědčí 
i termíny (vnímané často jako 
synonyma takto chápané tvo-
řivosti), které autorka používá 
pro odlišení anální – tj. nedo-
rostlé a tedy perverzní – sexua-
lity jako neschopnosti k pravdě: 
idealizace, imitace, zjinačení, 
klam, přetvářka, iluze, umělý 
svět, faleš, maskování, fantazie.
Nejedná se o kreativní přetváření 
reality, ale o ztrátu reality, příp. 
o nedostatečný vztah k realitě. 
O tvorbu análního světa, o lpě-
ní na překonané fázi vývoje, je-
jíž sedimenty však v nás všech 
přetrvávají. Všemocná a ve všem přetrvávají. Všemocná a ve všem přetrvávají
přítomná sexualita (falickým 
symbolem se pro autorku stávají 
skleničky nebo čepice, je úplně 
jedno, co – hlavně aby se to lí-
bilo dítěti a stalo se tak znakem 
nedorostlé sexuality) je tak proje-
vem totální závislosti duševního 
života na pudech. S tím opravdu 
nemohu souhlasit.

Samozřejmě i zde nalezneme 
světlé chvilky, snad četba jed-
notlivých kazuistik může pozor-
nost čtenáře více upoutat, určitě 
i zmínka o filmu Spalovač mrt-
vol (a jeho hodnocení jako geni-
álního díla) vzedme kus národní 
hrdosti, někdo snad zase ocení 
ilustrace příběhů císaře Caliguly, 
románové postavy Doktora Mo-
reau či výtvarníka Hanse Bellme-
ra, poukazující na luciferské po-
stavy rušení rozdílů, neboli vznik 
análního vesmíru. Avšak poté 
zjistíme, že k literárním úryvkům 
je přidána šablona zažívacího 
traktu a řiti, která ničí diferenco-
vané částice, aby je promíchala 
ve fekální hmotu, takže se při-
rovnání stane natolik násilným, 
že není vůbec patrná jakákoliv 
souvislost mezi citovanými úryv-
ky a předem danou hypotézou. 
Tvořivost a násilnění reality není 
dostatečně rozlišeno, není jasná 
césura mezi úchylným myšlením 
a tvořivou odvahou.
Původně jsem chtěl o této knize 
referovat jako o jakémsi mezi-
stupni mezi dvěma tématy, tedy 
erótem a tvořivostí (která si vy-
dobude dostatek prostoru v příš-
tím čísle). Bohužel nelze, neboť 
zmíněné pojetí psychoterapie 
a perverze nevypovídá vlastně 
ani o jednom z nich.

Ivo Jirásek
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Novinky z oboru

Hry pro dospělé
Soňa Hermochová
Praha: Grada Publishing 2004, 
160 stran
ISBN 80-247-0817-5
www.grada.cwww.grada.czzwww.grada.czwww.grada.cwww.grada.czwww.grada.c
149 Kč

Každý, kdo se zajímá o hry, může 
být s nabídkou na knižním trhu 
celkem spokojen, neboť výběr je 
pestrý. Není tedy na škodu podí-
vat se na některé z nabízených 
publikací blíže. Především pak 
na ty, které kromě her a inspirace 
přinášejí něco navíc. Hry pro do-
spělé mezi takové patří zejména spělé mezi takové patří zejména spělé
díky propojení inspirativních her 
zaměřených na kultivaci vztahů 
ve skupině s fundovaným výkla-
dem.
Soňa Hermochová je zkušená 
sociální psycholožka a poučení 
čtenáři zřejmě znají její publikace 
Sociálně psychologický výcvik
(Univerzita Karlova 1988), Hry 
pro život 1 (Portál 1994) a Hry 
pro život 2 (Portál 1994).pro život 2 (Portál 1994).pro život 2
Kniha Hry pro dospělé je konci-
pována jako sborník interakčních 
her a her pro rozvoj skupiny. 
V úvodní kapitole autorka přináší 
nezbytný odborný vhled do pro-
blematiky, ve kterém srozumitel-
ně seznamuje čtenáře se základy 
uvádění her pro dospělé a jejich 
významem, přičemž poukazuje 
i na možná rizika. V závěru pak 
vybízí čtenáře, aby herní aktivity 
reflektovali, a tak znásobili jejich 
přínos. Existuje nespočet knih, 
které rodičům či učitelům říkají, 
co mají dělat, jací mají být, jaké 

chování je správné. Co chybí, je 
rada, jak změny ve svém chová-
ní dosáhnout. Zde několik tako-
vých rad každý čtenář nalezne. 
Dílo totiž vede mj. k zamyšlení, 
jak přenášet zkušenosti z her 
do reálných mezilidských vztahů.
Publikace je rozčleněna do tří 
částí. První nese název Interakč-
ní hry a je zaměřena na rozvoj ní hry a je zaměřena na rozvoj ní hry
sociálních dovedností, jimž jsou 
věnovány kapitoly Hry na před-
stavení a poznávání, Komunika-
ce a vytváření skupin, Pozorování 
a vnímání, Identifikace a vcítění, 
Prosazování a sebeprosazová-
ní. Druhá část s názvem Hry 
pro rozvoj skupiny pak přináší pro rozvoj skupiny pak přináší pro rozvoj skupiny
hry, jež se dotýkají problémů, 
které se ve skupině často vy-
skytují. Uvádění již ale vyžaduje 
jistou zkušenost vedoucího hry. 
Jejich přínos spočívá především 
v prohloubení zájmu o sebe 
sama i o ostatní členy skupiny, 
podmínkou je však spolupráce 
skupiny a přijetí hry jako takové. 
Třetí část již nepřináší konkrétní 
ucelené herní návody, ale pouze 
vybrané tematické celky – zásob-
ník základních témat pro debatu 
ve skupině (Téma jako základ ve skupině (Téma jako základ ve skupině (
interakce mezi členy skupiny). 
Ve skupině nastávají situace, kdy 
není vhodná atmosféra pro uvá-
dění her, ale spíše pro diskusi. 
Jak na to, napovídá právě tato 
poslední kapitola.
Knihu ocení jak odborníci, lektoři, 
učitelé či vedoucí, tak všichni dal-
ší čtenáři, kteří jsou aktivní v ja-
kékoliv skupině dospělých nebo 
dospívajících a rádi by obohatili 
společně strávený čas či prohlou-
bili vzájemné poznání. 

Jakub Dobal

Outdoor trénink 
pro manažery 
a firemní týmy
Vladimír Svatoš, Petr Lebeda
Praha: Grada Publishing 2005, 
200 stran
ISBN 80-247-0318-1 
www.grada.czwww.grada.czwww.grada.c
249 Kč

Jeden z populárních autorů čes-
kých příruček pro manažerský 
rozvoj nazývá své knihy „Atlás-
ky“. Při čtení knihy zkušených 
specialistů na outdoor trénink 
Vladímíra Svatoše (někdejšího 
dlouholetého ředitele České ces-
ty a současného ředitele Akord 
Outdoor Training, autora sedmi 
kapitol) a Petra Lebedy (šéfin-Petra Lebedy (šéfin-Petra Lebedy
struktora a programového mana-
žera outdoorových kurzů, autora 
dvou kapitol) vás možná bezděky 
napadne spíše termín „Slabi-
kář“ v jeho pozitivním smyslu: 
Outdoor trénink pro manažery 
a firemní týmy totiž jako vůbec 
první česká kniha tohoto typu 
zprostředkovává maximálně pří-
stupnou formou i jazykem zá-
kladní znalosti z oboru firemních 
outdoorových tréninků, přičemž 
se autorům publikace daří pokrýt 
všechny podstatné tematické ob-
lasti. Tato publikace poskytuje 
právě tolik informací, kolik je nut-
né vědět k tomu, aby tréninkový 
koordinátor či firemní manažer – 
první skupina čtenářů, které au-
toři knihu odkázali – uměli na-
bídku outdoorových kurzů kva-
lifikovaně porovnat s ostatními 
možnými formami rozvoje svých 
pracovníků a poznali výhody či 
limity této metody, a to bez zby-
tečných akademizujících exkurzí 
do souvisejících světů andragogi-
ky, trenérské metodiky či teorie 
zážitkové pedagogiky. Smyslem 
knihy je ukázat, že outdoor tré-
nink může být účinným faktorem 
profesního růstu zaměstnanců, 
ovšem pouze při dodržení hlav-
ních zásad a postupů.
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Text je užitečný i pro druhou 
cílovou skupinu čtenářů, tedy 
pro outdoorové instruktory. Ty 
uvede do celkového kontextu 
jejich práce, který obzvlášť adep-
tům outdorového lektorování 
nemusí být ve své úplnosti vždy 
zřejmý, a nabídne „best practi-
ces“ pro řešení některých situací. 
Instruktorům na všech úrovních 
může posloužit také jako osno-
va pro vlastní profesní rozvoj. 
A ti nejzkušenější mohou knihu 
v neposlední řadě vnímat jako 
shrnutí fundamentu své profese, 
eventuálně se pobavit při mnoha 

„historkách z natáčení“ a příkla-
dech přímo z praxe, které vtipně 
ilustrují a rozvíjejí linku textu 
a v nichž se někteří možná i na-
jdou.
Kniha je přehledně členěna do de-
víti obsahově nahuštěných kapi-
tol, které lze číst i na přeskáčku. 
První kapitola uvádí východiska 
outdoorového tréninku. Předsta-
vuje základní princip outdoor tré-
ninku a srozumitelně vysvětluje 
smysl využívání přírody i některé 
hlavní tréninkové metody (tedy 
outdoorovým lektorům známé 
postupy reflexe, rozšiřování kom-
fortní zóny a naplňování vyšších 

„Maslowovských“ potřeb, které 
ovšem nejsou pro potřeby textu 
plně využity) a vztahuje outdoor 
trénink k obecným charakteristi-
kám vzdělávání dospělých.
Zejména z pohledu manažerů 
nadnárodních firem či těch, kteří 
prošli praxí v zahraničí, je zajíma-
vá druhá kapitola věnovaná ry-
sům českého outdoorového tré-
ninku. Autoři ilustrují odlišnosti 
od „klasického“ expedičního či 
adventure outdooru na tématech 

dramaturgie, práce s motivací, 
nedostatečného využívání struk-
turovaných her, výtvarných dílen 
a obecně historického zakotvení 

„outdoorových zážitků“ v našem 
prostředí. Srovnání je to stručné, 
ale svůj cíl plní a zároveň činí kni-
hu jedinečnou ve srovnání se za-
hraničními publikacemi.
Kdybychom měli tréninkovým 
manažerům doporučit ke studiu 
pouze jedinou část knihy, byla 
by to zřejmě třetí kapitola vy-
mezující hlavní způsoby využití 
outdooru. Autoři nás v ní sezna-
mují se svým pohledem na náplň 
a cíle akcí směřovaných k rozvoji 
týmového ducha, teambuildin-
gu, management trainingu, te-
amwork trainingu, leadership 
trainingu, outdoor assessment 
center a dalších. S některými au-
torskými vymezeními lze polemi-
zovat (např. „doplňkový outdoor“ 
je u nás některými agenturami již 
poskytován na úrovni, která ne-
degraduje zážitkový efekt), a ta-
ké zde s ohledem na zacílení kni-
hy primárně na outdoor můžeme 
postrádat některé formy zážitků, 
které nejsou primárně outdoo-
rové (různé reality-programy aj.). 
Vyjasnění pojmů však kapitolka 
navzdory výše naznačeným vý-
hradám umožňuje – snad si tedy 
outdooroví poskytovatelé začnou 
v otázkách terminologie se zada-
vateli konečně rozumět.
Text Nejčastěji využívané typy 
programů, který je obsahem 
čtvrté kapitoly, pak lze dopo-
ručit zejména těm manažerům, 
pro které není otazníkem smy-
sl outdoorových tréninků, ale 
spíše náplň kurzu a typy aktivit 
připravených pro jejich zaměst-
nance. Tuto kapitolu mohou 
outdooroví lektoři jen rychle 
prolistovat, nicméně pro mana-
žery z firemního prostředí může 
být představení škály programů 
(dynamics, icebreakers, outdoo-
rové sporty aj.) k velkému užitku. 
Pro potřeby lektorů i manažerů 
by dodatečnou pozornost zřej-
mě zasloužila také v současnosti 
velmi populární metoda propojo-
vání klasického a outdoorového 
tréninku a námětem ke zvážení 
je i doplnění publikace o popis 
některých novějších nebo exo-
tičtějších typů programů či na-

stínění výhod a omezení několi-
kanásobných krátkoformátových 
akcí ve srovnání s několikadenní 

„klasikou“.
Zejména instruktorů kurzů se tý-
ká pátá kapitola, která je věnová-
na rolím a předpokladům kvalit-
ního outdoorového lektora. Před-
stavením všech jeho důležitých 
předpokladů a činností autoři 
vykreslují obraz „outdoorového 
boha“ – pro zkušené instruktory 
může takto vymezený profil slou-
žit tedy jako inspirace či varová-
ní před usnutím na vavřínech. 
Část věnující se problémovým 
situacím způsobeným účastní-
ky anebo lektorem pak hovoří 
spíše k manažerům a naznačuje, 
že outdoor „lektořina“ není žád-
né vedení pionýrského oddílu 
– outdoorový instruktor si ovšem 
jistě vzpomene na mnohem více 
příkladů možných obtíží a na ješ-
tě více možností jejich řešení, než 
je v knize uváděno.
Šestá kapitola vybízí k polemi-
kám asi nejvíce ze všech. Zabý-
vá se totiž přednostmi a limity 
outdoorového tréninku. Autoři 
dobře argumentují důvody „pro“ 
outdoor trénink, odpovídají 
na některé námitky a předem 
připravují tréninkové koordináto-
ry, ale i lektory na možné překáž-
ky v interním prodeji outdoorové 
akce. Pokud bychom však chtěli 
číst tento text očima pochybu-
jícího Tomáše Manažera, naše 
nedůvěra by vzhledem k nedo-
statečnému rozsahu odpovědí 
nemusela být zcela rozptýlena. 
Kniha by mohla benefitovat např. 
z doplnění o definice modelových 
situací, ve kterých není vhodné 
outdoor doporučovat, či z dů-
kladnějšího ukotvení role outdo-
oru v rozvoji dovedností, znalostí 
a postojů zaměstnanců. Pragma-
ticky orientovaní čtenáři by zase 
jistě přivítali konkrétní náměty 
na měření efektu outdoorových 
akcí a možné odpovědi na obec-
ně klesající firemní vůli k více než 
dvoudenním tréninkům.
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Sedmá a osmá kapitola velice 
korektním, přitom však kompro-
misy nepřipouštějícím způsobem 
přibližuje nutnost zajištění fy-
zické a psychické bezpečnosti
a garance etického přístupu
na outdoorových kurzech. Mana-
žeři se při čtení dozví, na co kon-
krétně se zadavatelů ptát, a lek-
torům autoři knihy připomenou, 
jaké zásady na svých kurzech 
nesmí porušit. Reprodukci foto-
grafie Supa pak lze jen doporučit 
k vylepení na dveře každé outdo-
orové týmovny (může vám totiž 
zachránit život; přečtěte si sami, 
z jakého důvodu).
To nejlepší na konec si autoři 
ponechali pro devátou kapitolu, 
která, maskována titulem role 
zadavatele, popisuje zejména 
konzultantskou práci v tandemu 
zadavatel-poskytovatel při pří-
pravě tréninku. Ze zkušenosti lze 
jen konstatovat, že klíčové posel-
ství kapitoly – totiž že pro kaž-
dou outdoorovou akci je nutné 
perfektně definovat cíl, ujistit se, 
že zapadá do celkového firem-
ního konceptu rozvoje, a tento 
cíl v kurzu skutečně naplnit – je 
nutné neustále opakovat všem 
zúčastněným stranám, od ob-
chodníků outdoorových firem 
až po eléva instruktorské práce.
Největší přínos knihy jako tako-
vé lze vnímat v jejím příspěvku 
ke kultivaci tréninkového trhu – 
ucelené vymezení toho, jakými 
prvky je outdoor management 
trénink u nás vlastně tvořen, je 
účinnou zbraní proti nejrůzněj-
ším „taky-outdoorům“. Zároveň 
nám autoři připravili odborné 
a prakticky využitelné shrnutí zá-
kladních kamenů, které v Česku 
v současnosti tvoří hlavní proud 
outdoorového firemního vzdě-
lávání. Kam se outdoor trénink 
vydá dál? Za hranice současného 
„mainstreamu“? Snad se brzy do-
čkáme odpovědi v některém dal-
ším z knižních pokračování. 

Dan Franc

Recenzi knihy Opravdové štěstí 
nabízí náš webový dodatek.
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OSOBNOSTI
Za veškerými objevy, světodějnými událostmi, 
pokrokem i porobou, velkými činy i zcela „malý-
mi“ jevy, jakým může být dětská radost prožívaná 
na letním táboře, stojí vždy konkrétní lidé. Jejich 
nasazení a energie, nápady, odhodlání, ochota 
a nezištnost anebo přehnané ambice, agrese, 
arogance a zapšklost. Setkávat se s myšlenkami 
a osudy významných osobností historie i součas-
nosti (nikoliv „celebrit“ ve smyslu bulvárních ča-
sopisů, ale myšlenkově podnětných individualit) 
může být nemalým zdrojem inspirace pro každé-
ho z nás.

Vedoucí rubriky:

Do této rubriky přispěli:

Allan Gintel, – pro podrobnější představení viz str. 82.

Vladimír Svatoš – pro podrobnější představení 
viz str. 2.

Mgr. Romana Lysáková (1980), nezávislá 
publicistka, nyní spolupracuje s deníkem 
Rovnost, brněnským rádiem Student 
107 FM a s Brněnským kulturním cen-
trem. V oblasti zážitkové pedagogiky 

spolupracuje s Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. 
romana.lysakova@centrum.czromana.lysakova@centrum.czromana.lysakova@centrum.c

ENGLISH 
SUMMARY
Personalities
This time the relay baton of the sub-column 
Relay of personalities stopped in the hands 
of Václav Břicháček who was interviewed by 
Karel Janovický.
For those who know the music world the 
name Ida Kelarová will be not unknown. The 
greater surprise might be the fact that Ida 
Kelarová, phenomenon singer, interpreter of 
Gypsy music and folklore, amazing musician 
and personality, is also interested in organ-
ising psychologically focused experiential 
courses where she tries to prove that every-
one can sing and all borders and blocks in 
the mind are stupid. It can be discussed, you 
can disagree with it, but it is all what you can 
do against it.
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KDYŽ ZKDYŽ ZKDY AČNOU LIDÉ 
ZPÍVATZPÍVATZPÍ , TO SE PAK DĚJÍ VĚCI,
říká Ida Kelarová

Romana Lysáková

Zpěvačka, muzikantka a lektorka 

naučila zpívat již desetitisíce lidí

Ida Kelarová je démonická žena. Pro někoho neu-
chopitelná, zatímco jinému otevřela oči a hrdlo.
Ida Kelarová je vášnivou zpěvačkou a hudebnicí. 
Když zpívá, běhá člověku mráz po zádech.
Ida Kelarová je silná osobnost s obrovskou duší. 
Když vstoupí do místnosti, pocítíte to.
Ida Kelarová je plná emocí, které se nebojí dávat 
najevo. Na emoce se podle ní dneska často zapo-
míná.
Ida Kelarová se před dvaceti lety rozhodla, že naučí 
lidi zpívat. Ti, které vede, jsou mnohdy překvapení, 
že zpívat opravdu dovedou.
Ida Kelarová svoje rozhodnutí učit zpívat vnímá 
jako svoje poslání. A právě toto přesvědčení dalo 
vzniknout workshopům zpěvačky, muzikantky, 
sbormistryně a rómské aktivistky, jejíž umění by 
nemělo uniknout vaší pozornosti.

Otevři své hrdlo, otevři své srdce, 

neboj se ničeho a zpívej!

Ida Kelarová, sestra známé zpěvačky Ivy Bittové, 
údajně nikdy nevěřila, že umí zpívat. Její hlas jí při-
padal příliš chraplavý, než aby se mohla zpěvu pro-
fesionálně věnovat – natož aby jej někdy vyučovala. 
Původně se věnovala muzice a herectví. Na brněn-
ské konzervatoři vystudovala klavír a violoncello, 
poté pracovala v divadle Husa na provázku. K hud-
bě ji přivedl tatínek romského původu, který jí říkal: 
Otevři své hrdlo, otevři své srdce, neboj se ničeho 
a zpívej! Tuto radu používá lektorka dodnes, aby 
lidem ukázala, že je to skutečně jednoduché. Prostě 
zpívej!
Zpěv začala Kelarová učit zhruba před dvaceti lety, 
kdy emigrovala do Walesu. Říká, že aby se vyrov-
nala se ztrátou své rodné země a se studeným pří-
stupem Britů, musela zpívat. Postupem času k ní 
začali chodit jiní lidé a žádat ji, aby zpívat naučila 
i je. Tehdy přišlo zásadní rozhodnutí: celý svět bude 
zpívat! A tak začala pořádat různé workshopy, které 

mají dnes již desetitisíce absolventů po celém svě-
tě. Své kurzy otevírala zpěvačka postupně ve Velké 
Británii, Dánsku, Norsku a v posledních letech také 
v Německu, Izraeli, na Slovensku a samozřejmě 
i doma v České republice, kam se po revoluci vrá-
tila. Dnes žije na Moravě v Bystrém u Poličky, avšak 
stále jezdí po celém světě a vyučuje zpěvu. Po svém 
návratu do Čech založila Mezinárodní školu pro lid-
ský hlas, která je určena pro všechny, kteří ještě 
nenalezli ten svůj a přesto nevzdávají jeho hledání. 
Po ukončení kurzu dostává každý účastník dekret 
o jeho absolvování.
Sama Kelarová se však brání označení „učitelka“ či 
tomu, že „učí“ lidi zpívat. A dodává, že může lidi 
pouze vést. Pomáhám jim, aby věřili, že zpívat 
opravdu umí. Aby oni sami našli uvnitř svého já 
krásný hlas, který jde ze srdce, přímo z podstaty 
člověka. V lidech je spousta krásných věcí, ale je 
potřeba je najít.
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Zpěvačka zdůrazňuje, že nepoužívá žádnou zvlášt-
ní metodiku, protože k lidem je lepší přistupovat 
individuálně. Přesto se veškeré její workshopy 
a kurzy sbíhají nad jedním tématem – nad emoce-
mi. Ida Kelarová učí své žáky, že emoce jsou velkou 
vnitřní silou a není třeba se jich bát. Zapotřebí je 
jenom umět svoje emoce v tom správném smyslu 
využívat. To je také důvod, proč jsou podle ní lidé 
mnohdy přesvědčení, že neumějí zpívat: V součas-
né době je svět plný tolika tlaků, že jsme všichni 
hrozně zablokovaní. Lidé nežijí, ale přežívají. Utí-
kají sami před sebou, bojí se. Nechtějí cítit lásku, 
smutek, bolest, zklamání. Raději nechtějí cítit 
nic. Bojí se citů. Je to obrana i určitá pohodlnost. 
Uzavřou část své bytosti, své srdce, přestávají dý-
chat. Nevěří si. To se týká především mé generace. 
A svou roli pak často taky sehrává psychický blok, 
že vám maminka nebo někdo ve škole řekl, že ne-
umíte zpívat.
Kolikrát jsme to zažili? Někdo se posmíval nebo 
možná, nikoliv ve zlém, naznačoval, ať toho hrozné-
ho vytí necháte? A kolikrát dnes někoho přistihnete, 
jak si potajmu v autě nebo doma v koupelně zpívá, 
ale na veřejnosti ani muk?

V každém z nás je neuvěřitelná síla 

a zpěv srdcem tuto sílu uvolňuje.

Ida Kelarová si po svém příchodu do Walesu všimla, 
že se lidé vzdálili od své podstaty a jsou jaksi defor-
movaní. Zabývají se svým egem, tím, jak vypadají, 
jaký mají mobil, jaké mají auto. A přitom nežijí. Ne-
dokážou se radovat. Nežijí v pravdě. Přitom k ži-
votu stačí tak málo. Nejdůležitější je, aby člověk 
zůstal lidský. Však se rozhlédněte. Do lidí, do jejich 
těla i do jejich vrásek se vepíše, jak žijí. Ve Wale-
su jsem si poprvé všimla, že duše člověka nemá 
prostor. Prostě není zdravá. Tak jsem následovala 
svoji intuici. A svůj zpěv. Tato práce si vybrala mě, 
ne já ji.
Důležitou součástí kurzů, které Kelarová vede, je 
však nejenom zpívání či správné dýchání, ale ve stej-
né míře také povídání si s účastníky. Vysvětlování, 
vzájemné předávání svých myšlenek, zkrátka komu-
nikace. To lektorka považuje za stejně důležité jako 
zpěv samotný. A proto jako první začíná vyprávě-
ním svého příběhu – jak se ke zpěvu dostala a jak 
důležitý zlom pro ni nastal, když zemřel tatínek, 
který ji vedl k muzice a který ji také přesvědčoval, 
aby se hudbě věnovala po celý život. Protože hud-
ba je řeč, které rozumí všichni beze slov. Zpěvačka 
vysvětluje, jak je důležité umět své emoce prožívat 
a transformovat. Ne je uzavírat do sebe a později 
ventilovat „výbuchem“. Poté naslouchá svým účast-
níkům s otázkou, co je vedlo k tomu, aby na kurz 
přijeli, a jak život vnímají oni sami i jak se přitom 
cítí.

Někteří tvrdí, že workshopy Idy Kelarové jsou po-
chybné a nebezpečné. Člověk má příležitost uvědo-
mit si spoustu věcí a dostat se až na hranu, byť jen 
ve hře.
Na speciálních kurzech a na Mezinárodní škole 
pro lidský hlas lektorka své skupině navrhuje pro-
žití speciálního zážitku: Být 48 hodin především 
sám se sebou. Se zavázanýma očima, bez mluvení. 
Účastníci takto spí, jí, zpívají, chodí na procház-
ku i na záchod. Nic se ale neponechává náhodě 
– s účastníky jsou neustále doprovodní asistenti. 
Do takového zážitku musí však jít všichni: celá 
skupina jako team, anebo nikdo. Je důležité, aby 
všichni zúčastnění drželi při sobě, pomáhali si, vy-
měňovali si dotekové signály, komunikovali spolu 
beze slov. Po dva dny tak Kelarová dává účastní-
kům možnost, aby vnímali svět okolo sebe i jinými 
smysly. Všechny zbystří. Sluch, hmat, dotek. Možná 
vyvstanou i otázky: Vydržím sám se sebou? Vydr-
žím s ostatními? Proč mi ten člověk vedle mne vadí 
a tento ne? Všiml bych si dříve těchto zvuků nebo 
tohoto materiálu, této vůně?
Lidé, kteří uvedený workshop zažili, se shodují, 
že se pro ně v dané chvíli změnil tok času. Jakmi-
le mi zavázali oči, měl jsem pocit, že se všechno 
zpomalilo. Prožíval jsem každou minutu, každý 
pohyb, každý krok. Uvědomil jsem si, kolik času 
člověk stráví tím, že na něco jen tak kouká nebo 
něco pozoruje. Změnil se mi náhled na život. Zjistil 
jsem, že někoho potřebuji, abych došel na záchod. 
Cítil jsem vděčnost a pokoru. Navíc jsem všech-
no vnímal o dost intenzivněji. Zpěv pak vycházel 
ze všech sil, z celé podstaty člověka, zevnitř… Svět 
se ti prostě změní. Všechno vnímáš do hlubokých 
podrobností, například co má kdo na sobě a z ja-
kého materiálu, jak se vedle něj cítíš, jaký je jeho 
dotyk, vzpomíná David Gruber, který dnes zpívá 
pod vedením Idy Kelarové v padesátičlenném sbo-
ru Apsora.
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V průběhu tohoto speciálního kurzu se vyplavují 
nejintenzivnější emoce. Účastníci píší dopis mámě 
a tátovi, který mají poté i zazpívat. Člověk si sám 
se sebou i s ostatními vyříkává, co mu vadí. Obje-
vuje ukryté emoce – radost, smutek i bolest, o kte-
rých třeba ani nevěděl a které má možnost vyventi-
lovat zpěvem. To jsou důležité okamžiky, kdy vycítí, 
že píseň o bolesti vychází z opravdu silného prožit-
ku, který už sám zažil.
Pak následuje den vzteku. Den, kdy se může zbavit 
veškeré zloby, kterou v sobě nosí nahromaděnou. 
Může ji vyzpívat. Ida Kelarová říká: Zbavte se vzte-
ku! Bez zadních vrátek, teď nebo nikdy!
Nejkrásnějším momentem na kurzu byl podle Da-
vida Grubera první okamžik, kdy mu sundali šátek 
z očí. Všichni prý měli krásné a jasné oči a v nich 
velkou radost i zkušenost. Začali se pomalu roz-
hlížet a všímat si i drobných detailů, barev, mate-
riálů, záhybů. Sluch se stal pro ně natolik citlivým 
čidlem, že pak dokázali poznat už podle tónu hlasu, 
jestli někdo lže. Podle tónu hlasu a přesvědčivosti 
byli schopni poznat, jestli dotyčný mluví o něčem, 
čemu sám opravdu věří a co jde z jeho podstaty, 
anebo lže.
Ida Kelarová v těchto kurzech spatřuje návrat 
k pravdě. To je pro ni nejdůležitější – aby člověk 
dělal svoji práci opravdově, pravdivě a tedy dobře. 
Na jejích kurzech se tak mnoho lidí zbaví svých 
psychických bloků. Například zjistí, že nestudují tu 
správnou školu, jíž se věnují jenom kvůli rodičům. 
Nebo si uvědomí, že žijí ve špatném manželství. 
Anebo naopak právě tady přijdou na to, jak svoji 
ženu hrozně milují, a úplně se jim změní vztah.

Zpívání znamená slyšet hlas, 

který nikdo jiný nemůže slyšet. 

Poslouchání znamená slyšet hlas, 

který zpěvák neslyší.

Práce každého člověka souvisí s jeho vnitřní filoso-
fií a zkušenostmi, které ho vedly po cestě životem. 
U Idy Kelarové to platí dvojnásob. Jak sama tvrdí, 
nikdy nestudovala žádnou odbornou literaturu, ale 
vždy věřila svému osobnímu poznání, zkušenostem 
a především intuici. Vlastně se sama nechala vést. 
Osudem. Říká, že kdyby nezpívala, už tady dávno 
není. Protože zpěv je úžasný ventil. Sama se vyzpí-
vala ze svých bolestí z dětství i z radostí a smutků, 
které jí připravil život. Je to prý jednoduché. Je to 
jen o podstatě. O nás. Jen si to uvědomit a naslou-
chat svému vnitřnímu hlasu. Protože každý v sobě 
máme spoustu krásného. A každý z nás prý umí 
zpívat. Nebo to snad je o tom, že nám někdo věří, 
že umíme zpívat? Že dostaneme šanci? Nebo ji je-
nom musíme dát sami sobě?

Poznámka na okraj… lavice
Idu Kelarovou jsem měla možnost poznat 
na vlastní oči, uši i duši. Patřím k oněm zatraco-
vaným zpěvákům, kterým ostatní říkají, že zpí-
vají, jako když taháš kočku za ocas. Vím, co do-
káže víra v člověka, ale s mým zpěvem to asi 
přece jen nebude tak jednoduché, říkala jsem 
si. Přijela jsem na kurz. Vešla jsem do místnosti. 
Všichni už zpívali. Krásně. A sakra, řekla jsem si,
hned na začátku! Budu vyčuhovat. Měla jsem 
si vybrat, do kterého hlasu chci jít. Vím já? Mezi 
chlapy asi ne… – Vyber si, kam cítíš, že patříš!
A tak jsem jedno odpoledne strávila pobíháním 
mezi hlasy. A snažila se kamuflovat nerozhod-
nost a nejistotu v hlase. Všichni se usmívali 
a zpívali jako o život. Nádherné romské písně. 
I když jsme je zpívali potřetí nebo počtvrté, Ida 
Kelarová, kapela i sbor do písně dávali tolik síly 
a emocí, jako kdyby ji zpívali poprvé. Pokaždé 
měla premiéru. Začalo mě to bavit. Jednou to 
bylo o bolesti tak, že nám tekly slzy, podruhé 
o veselém povykování, až jsme všichni poskako-
vali.
Neuplynuly ani čtyři hodiny a já se lekla. Co to 
vedle sebe slyším za divný hlas? Jakoby zvenčí. 
Chodil za mnou, i když jsem se přesouvala. Byl 
můj.
Pak se Ida pustila do svého vyprávění. Tak 
upřímného, že všichni nacházeli podobné ob-
razy ve svých rodinách, pracích i v životních 
situacích, kterými prošli. Člověka to nutilo se za-
myslet. Nad upřímností toho, co dělá. Co vlastně 
dělá a jak myslí. Nad tím, co si myslí a jestli pod-
le toho také žije.
Neměla jsem příležitost mít zavázané oči ani učit 
se dýchat, ale měla jsem příležitost vidět zpěvač-
ku Idu Kelarovou zpívat v okamžiku, kdy do zpě-
vu dávala všechno. Přestali jsem se stydět. I já. 
Hnací motor její upřímnosti byl prostě nakažlivý. 
Když byla Ida naštvaná, píseň burácela, okna 
se zavírala před blížící se bouřkou. Když cítila 
radost, všichni jásali.
Ne náhodou se vám dnes může kdekoliv na svě-
tě stát, že si sednete u cesty, začnete si zpívat 
romské písně a za chvíli si někdo přisedne 
k vám se stejnou písní na rtu. Vy jste byl také 
na workshopu Idy Kelarové? Čína nebo Austrá-
lie? A vlastně je to jedno. Protože tyto písně jsou lie? A vlastně je to jedno. Protože tyto písně jsou lie?
mezinárodní! Rozumí jim srdce…
Stačil víkend, aby mi hlas zesílil a takzvaně 
se posadil. Stačil víkend a člověk začal přemýš-
let, jestli všechno, co dělá, je v souladu s jeho 
opravdovým já. Stačil víkend a byla jsem přizvá-
na do padesátičlenného sboru APSORA, který 
koncertuje v kostelech po celé Evropě a který 
vede Ida Kelarová… A pak věřte, že něco nejde…

Romana Lysáková
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Štafeta osobností
Pořadí běžců: • Vladimír Svatoš (startovní běžec) • Allan Gintel • • Vladimír Svatoš (startovní běžec) • Allan Gintel • 
Miloš Zapletal • Joviš (Karel Janovický) • Václav BřicháčekMiloš Zapletal • Joviš (Karel Janovický) • Václav Břicháček

ŽIVOT V T V T PŘÁTELPŘÁTELSKÉM SKÉM KRUHUHU
rozhovor Karla Janovického rozhovor Karla Janovického 
s Václavem BřicháčkemVáclavem Břicháčkem
Tvá páce v kurzech FONS trvá už 15 let. Jak a kde 
vyklíčila její myšlenka?
Kurzy FONS jsou určeny pro tzv. rovery, tj. pro skau-FONS jsou určeny pro tzv. rovery, tj. pro skau-FONS
ty v adolescentním věku. Lze je shrnout pod heslem 

„služba“ – oddílům, okolí, obcím, přírodě, ale i sobě 
samým. Program pro ně se připravoval a zkoušel 
již před válkou. Já jsem se v r. 1947 také zúčast-
nil mezinárodního skautského Jamboree ve Francii. 
Viděl jsem, jak se na jeho organizaci aktivně podí-
lelo několik stovek francouzských roverů. To byla 
tenkrát taková první velká inspirace. Začali jsme 
pak uvažovat o výchovném programu pro věk cca 
16–20 let – tedy vlastně i pro nás samotné. Rozho-
dující zkušenosti jsme získali pod vedením Pavla 
Křivského, který byl pro tento věk rozený vycho-
vatel. Později jsem sledoval činnost Jany a Jany a Jany Jana 
Pfeifferových a jejich oddílu. Sám jsem si ověřoval, 
že hledání cest do života je věčný problém adoles-
centů. Další zkušenosti jsem získal v oddílech TOM. 
Pochopil jsem, že program pro uvedený věk musí 
být pestrý, zaměřovat se na různé stránky živo-
ta (vzdělávání, sebepoznání, náročné a nezvyklé 
činnosti), a že musí zahrnovat pohled na přírodu 
očima ekologie, kulturu, přátelské vztahy aj. Meto-
dicky jde spíše o naznačování cest a jejich společné 
hledání, než o přímé vedení. V 80. letech jsem se se-
známil s Prázdninovou školou Lipnice a s obdivem 
jsem analyzoval její styl práce, hlavně dramaturgii 
a proměnlivost náročných programů. Prožil jsem 
tam několik kurzů a poznal, jak v hluboké totalitě 
bylo možno pěstovat svobodné debaty, přemýšlet 

bez autocenzury a tvořit malá, myšlenkově bohatá bez autocenzury a tvořit malá, myšlenkově bohatá 
centra – snad jakési malé univerzity.centra – snad jakési malé univerzity.
Po obnově Po obnově JunákaJunáka roku 1989 bylo jasné, že pro ve- roku 1989 bylo jasné, že pro ve-
dení dětských oddílů je dostatek zkušených vedou-dení dětských oddílů je dostatek zkušených vedou-
cích a další rychle připraví lesní školy. Bylo však 
třeba uvažovat o vedení starších skautek a skau-
tů, a to s dvojím cílem: připravit pro ně zajímavý 
a inspirativní program a udržovat je v Junáku jako 
příští možné vedoucí oddílů. S prvním námětem 
na kurz přišel Miloš Zapletal. Zvolili jsme název 
FONS (pramen, zřídlo, zdroj). Podařilo se vytvořit 
tým instruktorů – a první kurz se konal na Smržo-
vě v roce 1991. Tam jsi byl také Ty – a od té doby 
se setkáváme každý rok.
Zážitky, objevné hry, příležitost poznat meze 
svých fyzických i duševních schopností – i to je 
součást kurzů FONS…
Jde o vytváření vlastní identity dospívajícího. Její 
hledání bývá obtížné. Nelze přehlížet řadu riziko-
vých momentů a lákadel, která vedou na scestí. 
A tak jsme si již zprvu stanovili několik cílů: na-
značovat v programu cesty a otvírat „okna do růz-
ných komnat života“ – cesty vzdělání, sebepoznání, 
myšlenkových základů skautingu a snad i filosofie 
výchovy, vytváření spolupracujících skupin. Cesty 
partnerských vztahů, orientace v ekologii, prohlou-
beného poznávání přírodních procesů, nahlížení 
do různých forem kultury, možnosti vlastního tvo-
ření, překonávání svízelných situací prostřednic-
tvím her i výcviku, nahlédnutí do vnitřního života, 
i možné cesty k aktivitám ve společnosti. Jinými 
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slovy, uplatňovat holistický pohled na výchovu 
s využitím mnoha intenzivních prožitků. Z Prázdni-
nové školy jsme převzali dramaturgické uvažování. 
Jako další cíl jsme si vytyčili předávat zkušenosti 
mladším a motivovat je k vlastnímu úsilí. Přijali 
jsme i starou myšlenku, že cílem není jakýsi koneč-
ný výsledek, který bychom jen obtížně dokázali de-
finovat, ale už sama cesta, společné hledání, pozná-
vání a systematické předávání zkušeností – to vše 
s ohledem na potřeby společnosti a pokud možno, 
tak i s jakýmsi předstihem do budoucnosti, kterou 
můžeme předvídat.
Jak stará je myšlenka celoživotního hledání, na-
vazování přátelství, získávání nových zručností, 
budování efektivních rutin, které snesou opako-
vání – kde má své nejstarší kořeny?
Myšlenku celoživotního vzdělávání a usilování jsem 
objevil u Komenského, a to hlavně v jeho Pam-
paedii (Vševýchově). Impulsem pro mne byly také 
úvahy Jana Patočky z poloviny 50. let, kdy se za-Jana Patočky z poloviny 50. let, kdy se za-Jana Patočky
býval komeniologickými studiemi. Jeho přednášky 
byly pro mne skutečným objevem. Tehdy jsem začal 
nově chápat starou skautskou zásadu: Jednou skau-
tem – navždy skautem. Ovšem dokážeme-li se při-
způsobit nejen věku osobnímu, ale i změnám času 
historického. Měl jsem štěstí, že mým rádcem byl 
dříve Franta Lukeš, který kdysi z party kluků vytvo-
řil fungující tým a zároveň nám ukázal, že ke skau-
tingu patří i vytváření přátelství, dobrých vztahů 
a vzájemné pomoci. Tyto myšlenky pak prohloubil 
Pavel Křivský ve vysokoškolském roverském kmeni 
KRUH. Dokázal tak inspirovat společenství, které 
drží pohromadě více než 55 let. A stále je aktivní 
a inspirativní, byť se celkový program přizpůsobuje 
našemu věku a našim možnostem. I tyto zkušenos-
ti se ale promítly do praxe roverských kurzů. Časem 
se ukázalo, že je možné vytvořit systém kurzů, kte-
ré na sebe vzájemně navazují. Dnes fungují tyto: 

FONTICULUS (pramínek – pro věk 15–16 let), FONTICULUS (pramínek – pro věk 15–16 let), FONTICULUS FONS
(17–25let), PONS (most – přechod, ve kterém si už PONS (most – přechod, ve kterém si už PONS
program vytvářejí sami účastníci), MONS (hora MONS (hora MONS
– didaktický kurz pro příští instruktory), GENS (rod, GENS (rod, GENS
rodina, kmen – pro partnerské dvojice a časem 
také pro rodiny s malými dětmi). Jeden kurz může 
být velmi inspirativní, ale každá zkušenost se ča-
sem utlumuje pod vlivem všednodennosti. Proto 
je potřeba nových podnětů. O to jsme se postup-
ně pokoušeli – snad vzniklo cosi nového, něco, co 
navazuje na stupně pro „vlčata“ a skauty a vytváří 
jeden provázaný systém.
Zdá se mi, že tvé celoživotní výchovné snažení 
se pojí s tvým studiem psychologie a zároveň 
s okruhem lidí, kteří v mnohém sdílejí tvé snahy 
a s nimiž dodnes spolupracuješ. Patří mezi ně tvá 
žena Věra a i tvoje rodina. Stalo se to všechno 
díky šťastné souhře okolností? A jak se ti v běhu 
tvého života podařilo docílit, aby této štěstěně 
nepřišly pod nohy žádné klacky?
Co jsem pro to dělal? Vlastně ani nevím. Důleži-
té zřejmě bylo, že jsem v životě našel řadu opor. 
Studium psychologie sem jistě patří také. Rychle 
se vyvíjející věda přináší stále nové poznatky, kte-
ré se musí studovat a promýšlet. Druhým předpo-
kladem pro mou činnost bylo pevné a fungující 
manželství – bez opory Věry by se mnou byla mno-
hem horší řeč, chybělo by mi pevné zázemí a vel-
ké pochopení pro různé, někdy trochu potřeštěné 
nápady. K tomu děti, šest vnoučat a pokračování 
rodu. O přátelském kruhu vrstevníků jsem se již 
zmiňoval – tvoří další velkou oporu a povzbuzení. 
I práce se studenty byla pro mne podnětná – ně-
kdy se dařila více, jindy méně, ale vždy mne těšila. 
Nevím, zda za to všechno můžu děkovat jakési ná-
hodě, či šťastné souhře okolností. Nemohu se však 
zbavit pocitu, že toho pro mne jiní udělali více než 
já pro ně – a za to jsem jim vděčný.
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Joviš –> Václav Břicháček
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Ale nějaké ty nešťastné klacky pod nohama byly? 
Kterých nejvíce lituješ? 
Jistě byly, ale na to zapomínám a ani se k nim 
příliš nevracím. Nerad jsem po r. 1970 opouštěl 
fakultu a některé výzkumné i pedagogické úkoly, 
nerad vzpomínám na likvidaci Junáka, na zrušení 
několika institucí, se kterými jsem spolupracoval. 
Učil jsem se být pozitivní a hledat spíše dobré zku-
šenosti, než se vracet ke špatným. A čeho lituji? 
Často jsem se rozptyloval a pouštěl se do více čin-
ností, než bylo rozumné. Obtížně navazuji kontakty 
–ten sociálně introvertní rys osobnosti je přece jen 
ve mně. Někdy jsem šidil rodinu a věnoval se více 
jiným aktivitám. Také jsem zanedbával vědu – ne-
jsem typický vědec, jsem příliš zvědavý a často hle-
dám poznatky bez patřičné soustředěnosti na jed-
no téma. Občas jsem byl politicky naivní a ledacos 
jsem špatně předvídal, třeba vývoj v 60. letech. 
Nejsem manažer – a tak jsem v r. 1990 jen obtížně 
zvládl funkci skautského náčelníka a zároveň návrat 
na fakultu. Následkem byly varovné kardiologické 
potíže. Nerad říkám lidem „ne“ a přijímám pak úko-
ly, které mne rozptylují. Mám ještě pokračovat? Po-
zitivní psychologie mne vede k pohledu na svět z té 
kladné stránky a k zaměření na budoucnost – byť 
i dnes s mnohem kratší časovou perspektivou než 
v mládí.
Písek – město s vzácnou historií a tradicí, charak-
teristický český amalgám úzkého vztahu k příro-
dě s anglickou ideou skautingu, prostředí vzniku 
děl českých filosofů, kteří nacházeli styčné body 
se světovými myšlenkovými proudy – nemýlím-li 
se, to jsou cesty, kterými chodíš?
To víš – osm let jsem v Písku študýroval – a byl osm let jsem v Písku študýroval – a byl osm let jsem v Písku študýroval
tam měsíc nad řekou, hučel splav a vál stříbrný 
vítr a hradišťský les kukačkou zval. K tomu jistá 
tradice rodu – v jednom domě bydlí rod Kendíků, 
do kterého patřím po přeslici již pomalu 150 let 
a do gymnasia tam chodily již čtyři naše generace. 
Je to domov – jedna z jistot… A k tomu lesy v oko-
lí, výlety, tábory a přátelé, kteří patří k dalším jis-
totám. V té zemi zamyšlené, jak ji nazval Stehlík, 
se vytvářela tradice českého myšlení. Putoval jsem 
po místech jako je Štítné, Tábor, Chelčice, Husinec, 
ale i Počátky, Chýnov, Stožice, Putim. Také jistá tra-
dice osvícenská ve městě škol mě dokázala inspiro-
vat. A k tomu Šumava, kam jsme jako kluci jezdili, 
jakmile bylo pár dní volna. Přes české myšlení jsem 
se dostával k světovým autorům, ale Holečkovi Naši
jsou pro mne dodnes zdrojem morálního myšlení. 
A osobnosti, které tě nejvíce ovlivnily?
Bylo jich hodně – ve skautingu především zmíně-
ný Franta Lukeš, řada kamarádů z oddílu – asi je 
nebudu všechny jmenovat, protože bych na něko-
ho zapomněl, později Rudolf Plajner a hlavně Pa-
vel Křivský. Ze světa velkých myslitelů to pak byli 
Komenský, Platón, Spinoza, Bolzano, jistě Masaryk 
a také Březina. Dále kulturně renesanční myslitelé, 
v literatuře Wasserman, Mannové, Feuchtwanger, 
Goethe, v dospívání Rolland, Gándhí, později Hux-
ley – těch průvodců na cestě bylo mnoho.

Ke kurzům FONS – jak už jsi řekl – se později při-
řadily další, pro různé věkové skupiny. Mohlo by 
to být velmi důležité. Narazil jsem totiž na výsle-
dek jednoho evropského zkoumání, podle kterého 
se naše mládež řadí sice mezi evropský průměr 
co do parametrů vzdělání, zdatnosti apod., ale 
v jednom ohledu je téměř na úplně spodní příčce: 
v mezigeneračních vztazích.
O tom, že výchova musí respektovat věkové odliš-
nosti, není pochyb. To ovšem neznamená se jim 
přizpůsobovat, ale nastavovat laťku v každém věku 
výše, mimochodem platí to i o stárnutí. K tématu 
mezigeneračních vztahů: já těm konfliktům mezi 
generacemi moc nevěřím. Jde spíše o formu. Kaž-
dá generace se jinak obléká, zpívá jiné písně, má 
nové nápady, jiné vzdělání, žije v trochu jiných 
podmínkách, ale obsahově se tak mnoho nemění. 
Každá generace prožívá v jistém věku romantic-
ké emoce, hledá pevné vztahy. Pak přijde na řadu 
péče o děti – i v té mohou být různé módní vlny 
– a hledá si nové jistoty, počítaje v to časem i jakési 
pochopení konečnosti individuálního života. Jistě, 
historicky hraje čas velkou roli – v jednotlivých ge-
neracích se odráží jiná zkušenost. Jen za našeho 
života: dědové žili ještě za Rakouska, otcové prošli 
l. světovou válku a pak budováním státu, my jsme 
jako děti prožili 2. světovou válku, naše děti spadly 
do komunismu, vnuci jej již vůbec nepoznali… Je 
věcí jistého nadhledu tyto rozdíly pochopit, respek-
tovat, hledat k sobě mosty i vzájemná přátelství či 
spolupráci, a nezdůrazňovat rozdíly. 
Od samého začátku – tvou práci sleduji celou tu 
dobu od sametové revoluce – usiluješ o přenesení 
práce s vedením kurzů na týmy mladých. Důvo-
dy a důsledky?
Od počátku bylo jasné, že vedení kurzů je třeba pře-
dat následujícím generacím. My jsme v nich vlastně 
působili z nouze. Dlouhá přestávka ve skautské čin-
nosti přetrhala běžný generační vývoj. Snad se pře-
dání zdařilo. Našlo se mnoho nadaných jedinců, 
kteří převzali vedení (a také se na to již těšili) či 
začali sami připravovat analogické kurzy. Přinesli 
nové nápady, byli věkově blízcí účastníkům a mají 
pro ně plné pochopení a velký pedagogický elán. 
Dochází k přirozené výměně. Dnes se řada instruk-
torů, kteří asi před 10 lety působili na kurzech, za-
měřuje na jiné úkoly a nastupují další, mladší. Svou 
roli vidím jako spoluhráče, který přihrává ze zadní 
pozice náměty a třeba i varování – přebrat si je 
však už musí dnešní vedoucí. 
Nemáš někdy dojem, že mladí lidé, kteří prošli 
kurzy a utvořili týmy pro jejich vedení, nám sta-
rým instruktorům nastavují zrcadlo? Poznáváš 
nás v něm i s našimi tiky?
Jedno staré pravidlo říká: Po čase poznáš, co jsi dě-
lal dobře. Následníci totiž mnohé přejímají, rozvíjí 
či upravují. Co se nedařilo, to dělají jinak. A je to 
vlastně naše kritika, která přichází až s odstupem 
času a která je zákonitá. Prohrou by bylo, kdyby nás 
jen napodobovali. A tak dnes rozebírám naše staré 
tiky – a před nimi se snažím varovat.
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Existuje nebezpečí, že vnější znaky práce kurzů by 
mohly nabýt vrchu – mám na mysli důraz na mo-
tivaci, dramaturgii, objevování již objeveného aj.
Takové riziko jistě hrozí. Má dva aspekty: cosi 
se opakuje a „kamení“, cesta se točí dokola. Často 
i radost, že jsme něco objevili, že se nám cosi zda-
řilo, vede k přílišnému sebeuspokojení – a právě 
proto se musí stále hledat nové prvky a obměňo-
vat týmy. Pocit, že již všechno umím, to je cesta 
k rutině bez tvořivosti. Dnes vidím také další rizika: 
především jisté podbízení účastníkům, aby se je-
nom bavili, místo aby se potili (myšleno i dušev-
ně), a nepřiměřené fixování tradice. Zároveň však 
sleduji nové typy kurzů, které kladou nové otázky 
a hledají nové cesty – a za to bych jim chtěl vyjá-
dřit dík!
A zážitky tvého života, kterých si nejvíce vážíš, 
zkušenosti, které bys nejraději dal dál, osobnosti, 
které doporučuješ studovat, cesty, které bys rád 
odhalil?
Tak nejprve bych zmínil hvězdné hodiny mého ži-
vota, které vidím na prahu kmetství: je jimi jedna 
vigilie kdesi na Točné s Pavlem Křivským, která mne 
nasměrovala ke studiu a k výchovnému údělu. Poté 
setkání s Věrou (bylo to 23. 3. 1959). Narození dětí. 
Setkání s mezinárodním skautingem, když nás více 
než 160 delegací přijímalo zpět do Mezinárodní 
organizace. Setkání se starými přáteli ze zahrani-
čí. Neviděli jsme se prakticky 40 let – a přece jste 
na zavolání přijeli ty, Radek Žák, Milan Klíma i ji-
ní. Když jsme si sedli ke stolu, bylo jasno, oč nám 
půjde – jako bychom se setkali jen po delší dovo-
lené. To byla velká a pozitivní zkušenost – nemůže 
vyhasnout přátelství, které se vytváří v dospívání 
u táborových ohňů a pod stany. Přátelství a kama-
rádství z oddílu i z gymnasia, které trvá již téměř 
65 let – s Jirkou Pilkou, Honzou Prušákem, Jirkou 
Dunovským a dalšími. 
Základní životní zkušenosti: pozitivní hodnoty 
přátelství a sociální opory, pevné vztahy, hledání 
cest v rychle se měnící společnosti, překonávání 
malicherností a výchova jako základ nápravy věcí 
lidských, přesněji jako snaha o jejich nápravu.
Osobnosti: dnes jsou aktuální Češi, kteří se prosadi-
li ve světě a vnesli zdejší myšlení do širších souvis-
lostí. Zcela jistě bude stále živý Komenský, Masaryk, 
Havel – i Svojsík, který pochopil, že skauting nemů-
že pouze mechanicky přejímat, ale že musí vytvá-
řet vlastní styl. K tomu všemu ještě schopnost čas 
od času se zastavit a ptát se s patřičnou kritičností, 
zda jdeme správnou cestou a zda nebloudíme. A ta-
ké vědomí, že lidské dílo nebude nikdy dokonalé, 
ale o dokonalost musí usilovat.
A pro sebe: ještě trochu uvažovat o ctnostech i ne-
ctnostech stárnutí, to první posilovat a s tím dru-
hým zápolit…
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ENGLISH 
SUMMARY
Antique mirror
Mirror, mirror, tell me, who in this world is 
the prettiest and the most beautiful…
Aesthetic experiences of Greek people were 
solidly and unthinkably connected with the 
beauty of a human body. The Romans and 
Greeks were able to experience everything 
roundly. What was later despised by cultures 
based on Christianity was in the antique 
world acknowledged, or at least tolerated and 
common. If you want to touch the perfection 
of the antique world and the art of love, read 
the article by Ivo Jirásek Old Greek beauty in 
love.
How very broad and spacious is the sack into 
which people put Greece, Rome, antiquity, 
and all cultures which appeared in this area, 
in spite of their great difference can be read 
in the article by Libor Kysučan Eros on inde-
pendent wings.

ANTICKÉ 
ZRCÁTKO –
krása a dobro
starého Řecka
Jiskřivé záblesky odraženého světla naší pozor-
nosti kloužou tentokrát po obnažených tělech 
a vysvlečených názorech hodnotících nejen ero-
tický život v domovině boha Eróta.
Jedná se o propojenost natolik charakteristickou 
(či samozřejmou), že jsme jejím prostřednictvím 
vlastně do zrcadlení antické kultury vstupovali 
(G1, 90–93). Pamatujete? Již zapadl srpek Luny / 
i Plejady, je půlnoc, / příhodná chvíle míjí, / a já 
spím sama! Sapfó, desátá Múza. …a Erós mi otřá-
sl / srdcem, jako když na horách do dubů vpadne 
vichr. 
Stejně známý je však také Anakreón (6. stol. př. n. l.), 
jehož vybízí Erós kadeří zlatých k hrám / s dívkou 
v střevíčcích pestrých. Anakreontská lyrika, plná 
bezstarostného života, lásky a vína, mohla být 
jednou z příčin nemístné idealizace této stránky 
starořeckého života. Zas velkým kladivem udeřil 
mě / bůh Erós jak kovář / a v bystřiny proudu 
chladném jak led / mě potom náhle smočil – 
Hlubší zamyšlení této rubriky však přináší vyjas-
ňující souvislosti. Začteme se rovněž do několi-
ka textů, jež se bezprostředně vztahují nejenom 
k bohu Erótovi či Afrodítě. Domnívám se, že bo-
hatou mnohorozměrnost krásy erotického života 
zasahující celou bytost si musíme připomínat tím 
více v době, která si často vystačí s jednorozměr-
nou sexuálností plochého vizuálního voyaerství 
typu reality show.

Ivo Jirásek

Vedoucí rubriky:

PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (1968), 
přednáší na Filozofické fakultě UP v Olo-
mouci (antické tradice, humanistickou 
a barokní latinu, živou latinu ad.) a na Fa-
kultě sociálních studií MU v Brně, působí 

jako dobrovolný koordinátor pro uprchlíky v organizaci 
Amnesty International. kysucan@fss.muni.cz

Ivo Jirásek – pro podrobnější představení viz str. 2.

Do této rubriky přispěli:

* V článku na vedlejší straně je slova Erós užíváno jako 
ekvivalentu jména řeckého boha lásky v jeho myto-
logickém i filosofickém pojetí, jež vyjadřují posun 
od vnímání této bytosti jako prostředníka sexuálního 
uspokojení a dalších pozemských rozkoší k jeho du-
chovnějšímu rozměru – k Erótovi jakožto hnací síle 
filosofického usilování o krásno a dobro, o duševní 
růst coby lidského odrazu těch nejvznešenějších idejí. 
Bůh lásky a smyslné zkušenosti nám tak odhalí i svoji 
platónskou tvář duševního růstu a poznání. K osvětlení 
terminologie a dalších možných významových nuancí 
termínu eros-erós viz s. 7.
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Lubor KysučanERÓS* NA SVONA SVONA BODNÝCH 
KŘÍDLECH

Zbožná 

a bezbožná přání...

Třebaže se novodobá evropská 
kultura dnes a denně zaklíná 
svými židovsko-křesťanskými 
a antickými kořeny, obraz řec-
ko-římské antiky zůstává do-
dnes zkarikován a zatemněn. 
Až na vzácné výjimky duchů 
renesance, novodobých mysli-
telů formátu Nietzscheho či erudovaných kulturních 
historiků jsme toho z antiky mnoho nepochopili. 
Po staletí antika fungovala jako neškodná kulisa 
v podobě z kontextu vytržených citátů a symbolů, ji-
miž se zdobili barbaři raného středověku stejně jako 
citáty z Bible, z níž toho rovněž mnoho nepochytili. 
V nové době pak – rozžvýkána filology a školomety 
a pěkně zcenzurována ad usum Delphini – se stala 
degradovaným nástrojem výchovy spořádaně posluš-
ného a ukázněného občana v evropských autoritář-
ských státech 19. století. Paradoxně i v této podobě 
byla nestravitelná pro politruky totalitních režimů, 
kteří se jali obracet svět naruby, a hlavně co nejdále 
od tradice, a tak nám ji vševědný reformátor všeho 
Zdeněk Nejedlý vykázal ze škol nadobro. Neporozu-
mění antice se docela úsměvně projevuje i v tom, jak 
si představujeme její erotický život. Buď si jej naiv-
ně idealizujeme (tak jako ostatně celou antiku, jejíž 
studium se občas stává útočištěm snivých roman-
tických duší utíkajících se od neromantického světa 
k ideálu, který se nikdy nekonal) anebo se od něj 
naopak s pohoršením odvracíme. Neporozumění 
vychází jednak z našich vlastních předsudků (např. 
z hluboce zakořeněné homofobie odmítající přijmout 
samozřejmost homoerotické lásky u Řeků) a zároveň 
z neznalosti (do jednoho pytle s označením „antika“ 

Tak tedy pravím, že Erós jest z bohů i nejstarší 
i nejdůstojnější a nejmocnější dárce statečnosti 
a štěstí lidem za živa i po smrti. (…)
Takto je podle mého mínění, Faidre, Erós za prvé 
sám nejkrásnější a nejlepší a pak i pro jiné je 
původcem podobných vlastností.
Platón, Symposion

Říkáme-li, že Řekové byli in summa přece jen 
mravnější než moderní lidé: co to znamená? Už 
celá ta viditelnost duše v jednání ukazuje, že ne-
znali stud; neměli špatné svědomí. Byli otevřeněj-
ší, vášnivější, jako jsou umělci, provází je jakýsi 
druh naivity, takže mají při všech špatnostech 
i rys čistoty, cosi blízkého svatosti. Pozoruhodně 
rozvinutá individualita – nespočívá vyšší mrav-
nost v tom? Představujeme-li si, že její charakter 
vznikl spontánně, co je to, co nakonec plodí tolik 
individuality? Možná ješitnost jednoho před dru-
hým, rivalita? Možná. Malá obliba konvencí.
Friedrich Nietzsche, My filologové

házíme tak rozdílné kultury, jaké vytvořili Řekové 
a Římané, i tak vzdálené epochy, jako jsou např. ho-
mérská doba a pozdní helénismus). Navíc, naši před-
stavu o milostném životě lidí v klasickém starověku 
již dávno nevytvářejí originální texty (byť alespoň 
v dobrém překladu), nýbrž americké velkofilmy a po-
kleslé – a o to lépe prodávané – příručky o antické 
erotice v obchodech se suvenýry u antických pamá-
tek a archeologických lokalit. Stylem svého prove-
dení na způsob lepšího pornografického časopisu 
jen potvrzují míru našeho nevědění – vše, co bylo 
v antice přirozené, prezentují jako lechtivou pikante-
rii. Antická erotika je obecně dobrý byznys – největší 
návaly turistů zažijeme před nevěstincem v Pompe-
jích (praktická rada pro čtenáře, kteří se tam teprve 
chystají: upřímně řečeno, není o co stát a antickým 
zákazníkům a hostům tohoto podniku není co závi-
dět – v Pompejích jsou desítky míst, která jsou dale-
ko zajímavější, např. přenádherné stinné zahrady bo-
hatých domů) a před sbírkou antického erotického 
umění (pověstným gabinetto segreto) v Národním 
archeologickém muzeu v Neapoli.
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...a střízlivá realita

Ve skutečnosti však antika, pokud jde o milostný 
život, zažila všechno – otevřenou vášnivost i váš-
nivou askezi, výzvy k uměřenosti a zdrženlivos-
ti, vznešené filosofické úvahy o erotice i pouliční 
pornografii, moralistickou pruderii i libertinství, 
dojemné příběhy o věrnosti i prosperující prostitu-
ci. Mýlili bychom se, kdybychom antickou erotiku 
zploštili na Petroniův Satyricon (ostatně pozor: 
ani zde nejde o pornografii, ale o velmi rozmarnou, 
mnohovrstevnatou a duchaplnou satiru). Naopak, 
antickou etiku, včetně milostného života, výrazně 
ovlivňovala řecká zásada méden agan – ničeho 
příliš, mající obdobu v horatiovské zlaté střední 
cestě či v rovněž Horatiově myšlence ztělesněné cestě či v rovněž Horatiově myšlence ztělesněné cestě
v jeho verši: Est modus in rebus, sunt certi denique 
fines – Ve všem je míra a všemu jsou dány určité 
meze. Na filosofické rovině to říká jasně Aristote-
lés ve své Etice Níkomachově: Ctnost je střednost 
(nikoliv ovšem prostřednost!!!). Zvláště nezdržen-
livost a nevázanost v oblasti tělesných potřeb včet-
ně pohlavního života považuje zřejmě nejznámější 
filosof starověku za projev zahanbující a člověka 
nedůstojný. A své nám konec konců prozrazuje 
i etymologie – starořecké slovo pathos znamená 
nejen vášeň, ale i nemoc. Životopisci slavných fi-
losofů nejednou chválí jejich zdrženlivost. O Pýtha-
gorovi historik antické filosofie Diogenés Laertský 
ve svém díle Život, názory a výroky proslulých 
filozofů napsal: Sám se podle některých spokojo-
val pouhým medem nebo voštím nebo chlebem 
a za dne neokusil vína; příkrmem mu byla větši-
nou vařená nebo syrová zelenina a jen zřídka moř-
ské ryby… Nikdy ho nebylo vidět ani přejedeného, 
ani pohlavním rozkoším se oddávajícího. Podobně 
Xenofón ve Vzpomínkách na Sókrata o svém uči-
teli píše: Byl především zdrženlivější než kdoko-
liv jiný, pokud jde o požitky lásky a žaludku, byl 
velmi otužilý vůči zimě, horku a všem námahám 
a tak zvyklý na střídmý způsob života, že i když 
měl velmi málo, bez potíží s tím vystačil. Ideálem 
některých filosofických směrů, např. již tradičně 
mylně interpretovaného epikurejismu, je dosažení 
duševního klidu osvobozeného od vášní (ataraxiá), 
neboť jen tak může člověk dosáhnout pravé slasti 
(hédoné). Stoikové pak zacházejí až k požadavku hédoné). Stoikové pak zacházejí až k požadavku hédoné
naprostého osvobození duše od jakýchkoliv vášní 
(apatheia). Zdrženlivost v požitcích, včetně pohlav-
ní abstinence, byla rovněž součástí přípravy zasvě-
cení do mysterijních kultů. Ty nás ovšem přivádějí 
již do pozdní antiky, kdy se rozkymácená kultura 
potácí v extrémech. Na jedné straně skutečné or-
gie konzumní nevázanosti, jaké si může dopřát jen 
bohatá civilizace na vrcholu (či spíše za vrcholem), bohatá civilizace na vrcholu (či spíše za vrcholem), 
na straně druhé nářky moralistů, extatická askeze na straně druhé nářky moralistů, extatická askeze 
a žízeň po duchovní spáse. A také doba zázraků, as-a žízeň po duchovní spáse. A také doba zázraků, as-
ketických nauk a krajních gest včetně sebekastrace. ketických nauk a krajních gest včetně sebekastrace. 
Ta již přestala být výhradně záležitostí kněží kultu Ta již přestala být výhradně záležitostí kněží kultu 
maloasijské bohyně Kybelé, ale uchylovali se k ní maloasijské bohyně Kybelé, ale uchylovali se k ní 
i někteří horliví křesťané. Moralistické nářky týkají-i někteří horliví křesťané. Moralistické nářky týkají-
cí se manželství a milostných vztahů nabyly i určité 

politické dimenze, zejména v souvislosti s úbytkem 
populace. Na „nedostatek lidí“ (oligoanthropia) si 
stěžuje v šesté knize svých Dějin řecký historik Poly-
bios již ve 2. stol. př. Kr.: V našich časech celé Řec-
ko začíná trpět nízkou porodností a všeobecným 
úbytkem obyvatelstva, v důsledku čehož se vylid-
nila mnohá města a země přestala přinášet úrodu, 
aniž nás postihly dlouhé války či epidemie. A kdy-
by nám někdo poradil, abychom se v této věci otá-
zali bohů a zjistili, co máme říci nebo udělat, aby 
se zvýšil počet našeho obyvatelstva a naše města 
se opět stala lidnatějšími, nezdálo by se nám to 
zcela absurdní? Vždyť příčina zla je naprosto zřej-
má a lék k jeho odstranění leží zcela v našich rukou. 
Pokud jde o muže, ti totiž upadli do stavu takové 
domýšlivosti, hrabivosti a netečnosti, že se již více 
nechtějí ženit, a pokud se již oženili, odmítali plo-
dit děti, které by se jim narodily, a pokud nějaké 
přece jen zplodili, pak pouze – a to se stalo spíše 
pravidlem – jedno či dvě, jen aby jim mohli dopřát 
blahobytu a vychovávat je k tomu, jak promrhat 
vlastní jmění. Takto zlo velmi rychle a nepozorova-
ně vzrůstalo. A pokud se náhodou stalo, že jedno 
z dětí zahynulo ve válce a druhé podlehlo nemoci, 
je zřejmé, že domy začaly zet prázdnotou a města 
– podobně jako tomu je u roje včel – začala postup-
ně chudnout a slábnout. V této věci by věru nemě-
lo žádný smysl dotazovat se bohů, aby nám pora-
dili prostředek, jak se zbavit takového zla. Vždyť 
každý prostý člověk by vám řekl, že nejúčinnějším každý prostý člověk by vám řekl, že nejúčinnějším 
prostředkem k nápravě musí být změna chování prostředkem k nápravě musí být změna chování 
samotných mužů – buď aby se sami začali starat samotných mužů – buď aby se sami začali starat 
o jiné věci, a ne-li, pak aby byly vydány zákony o jiné věci, a ne-li, pak aby byly vydány zákony 
ustanovující výchovu dětí za povinnou. Ani proro-ustanovující výchovu dětí za povinnou. Ani proro-
ci, ani mágové nám v tomto případě nemohou pro-ci, ani mágové nám v tomto případě nemohou pro-
kázat žádnou službu.kázat žádnou službu. O vydání podobných zákonů  O vydání podobných zákonů 
postihujících bezdětná manželství a staré mláden-postihujících bezdětná manželství a staré mláden-
ce se skutečně o století a půl později pokusil první ce se skutečně o století a půl později pokusil první 
římský císař Augustus, avšak dobová společnost je římský císař Augustus, avšak dobová společnost je 
zřejmě přijala spíše s úsměvem a zákony samotné zřejmě přijala spíše s úsměvem a zákony samotné 
se pochopitelně minuly účinkem. Ještě o poznání se pochopitelně minuly účinkem. Ještě o poznání 
sugestivněji naříká nad zkázou mravů Sallustius, sugestivněji naříká nad zkázou mravů Sallustius, 
historik sklonku římské republiky, ve svém spisu historik sklonku římské republiky, ve svém spisu 
Catilinovo spiknutíCatilinovo spiknutíCatilinovo spiknutí: Catilinovo spiknutí: Catilinovo spiknutí Ale nač mám mluvit o věcech, Ale nač mám mluvit o věcech, 
jimž neuvěří, kdo je neviděl – o horách, jež mno-jimž neuvěří, kdo je neviděl – o horách, jež mno-jimž neuvěří, kdo je neviděl – o horách, jež mno-
zí soukromníci dali srovnat se zemí, a o mořích, zí soukromníci dali srovnat se zemí, a o mořích, zí soukromníci dali srovnat se zemí, a o mořích, 
která dali zasypat? Těm bylo, myslím, pro smích která dali zasypat? Těm bylo, myslím, pro smích která dali zasypat? Těm bylo, myslím, pro smích 
jejich bohatství, když to, co mohli v slušnosti mít, jejich bohatství, když to, co mohli v slušnosti mít, 
spěchali hanebně utratit. Ale i sklon ke smilstvu, spěchali hanebně utratit. Ale i sklon ke smilstvu, 
labužnictví a ostatním neřestem se náramně roz-labužnictví a ostatním neřestem se náramně roz-
rostl. Mužové se dali zneužívat po způsobu žen, rostl. Mužové se dali zneužívat po způsobu žen, 
ženy prodávali svůj stud na ulicích; za lahůdkami ženy prodávali svůj stud na ulicích; za lahůdkami ženy prodávali svůj stud na ulicích; za lahůdkami 
proslídili všechno na zemi i v moři. Spát chodili, proslídili všechno na zemi i v moři. Spát chodili, proslídili všechno na zemi i v moři. Spát chodili, 
než cítili potřebu spánku, nevyčkávali hladu ani než cítili potřebu spánku, nevyčkávali hladu ani 
žízně neb chladu nebo únavy, všechno to zhýčka-žízně neb chladu nebo únavy, všechno to zhýčka-
ně předstihovali. ně předstihovali. Novodobí sociální moralisté by 
se mohli zaradovat – našli by zde přece tolik varov-se mohli zaradovat – našli by zde přece tolik varov-
ných příkladů civilizační dekadence, jimiž by moh-ných příkladů civilizační dekadence, jimiž by moh-
li kárat a strašit dnešní dobu. Paradoxně britský li kárat a strašit dnešní dobu. Paradoxně britský li kárat a strašit dnešní dobu. Paradoxně britský 
historik starověku Michael Grant přičítá populační historik starověku Michael Grant přičítá populační 
krizi pozdní antiky právě masově rozšířenému křes-krizi pozdní antiky právě masově rozšířenému křes-
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ťanskému poustevnictví a monastickému životu, ťanskému poustevnictví a monastickému životu, 
který se těšil stále větší oblibě jak mezi muži, tak který se těšil stále větší oblibě jak mezi muži, tak 
ženami, a v pozdní antice nabyl charakteru až ob-ženami, a v pozdní antice nabyl charakteru až ob-
sesivního masového hnutí.sesivního masového hnutí.

Svobodná duše Řecka...Svobodná duše Řecka...

To nejcennější, co nám v oblasti milostných vztahů To nejcennější, co nám v oblasti milostných vztahů 
antika odkázala, výstižně popisuje Friedrich Nietz-antika odkázala, výstižně popisuje Friedrich Nietz-
sche v několika větách, které jsme učinili mottem sche v několika větách, které jsme učinili mottem 
našeho eseje. A jako v případě většiny jiných civili-našeho eseje. A jako v případě většiny jiných civili-
začních hodnot, i zde se musíme vrátit až do Řecka. začních hodnot, i zde se musíme vrátit až do Řecka. 
Řekové totiž skutečně povznesli erotiku na úroveň, Řekové totiž skutečně povznesli erotiku na úroveň, 
jakou by jim mohly pozdější epochy závidět (pokud jakou by jim mohly pozdější epochy závidět (pokud 
by toho byly schopny). Neponižovali ji moralistic-by toho byly schopny). Neponižovali ji moralistic-
kými předpisy, a přitom jí vdechli nepřekonatelnou kými předpisy, a přitom jí vdechli nepřekonatelnou 
důstojnost. Vnímali ji jako samozřejmou součást důstojnost. Vnímali ji jako samozřejmou součást 
a bytostný výraz lidské přirozenosti, životní radost, a bytostný výraz lidské přirozenosti, životní radost, 
cíl sám o sobě a zároveň jako krok výš na cestě cíl sám o sobě a zároveň jako krok výš na cestě 
osobního rozvoje. A přitom byli v milostném životě osobního rozvoje. A přitom byli v milostném životě 
neobyčejně nenucení a svobodní. Svobodní v míře, neobyčejně nenucení a svobodní. Svobodní v míře, 
o jaké mohou i dnešní ultraliberální společnosti jen o jaké mohou i dnešní ultraliberální společnosti jen 
snít. Šlo totiž o svobodu mysli a srdce, nikoliv svo-snít. Šlo totiž o svobodu mysli a srdce, nikoliv svo-
bodu danou jen administrativně či právně. Řeckým bodu danou jen administrativně či právně. Řeckým 
ideálem je milostný vztah založený na svobodném ideálem je milostný vztah založený na svobodném 
rozhodnutí, vztah dvou individuálních lidských by-rozhodnutí, vztah dvou individuálních lidských by-
tostí, jehož cílem je radost ze vzájemné blízkosti, tostí, jehož cílem je radost ze vzájemné blízkosti, 
ale zároveň společný duševní růst, poznání. Erós, ale zároveň společný duševní růst, poznání. Erós, 
který činí lepšími. V který činí lepšími. V SymposionuSymposionu, zřejmě jednom 
z nejúchvatnějších filosoficko-erotických textů lid-z nejúchvatnějších filosoficko-erotických textů lid-
ských dějin, Platón vyjadřuje přesvědčení, že Erós ských dějin, Platón vyjadřuje přesvědčení, že Erós 
povznáší lidskou duši až k nazření samotné ideje povznáší lidskou duši až k nazření samotné ideje 
krásna. K takovým výšinám mohla dospět jen ci-krásna. K takovým výšinám mohla dospět jen ci-
vilizace, kde kolektivní podívanou byly duchaplné vilizace, kde kolektivní podívanou byly duchaplné vilizace, kde kolektivní podívanou byly duchaplné 
tragédie a komedie, civilizace, která stvořila olym-tragédie a komedie, civilizace, která stvořila olym-tragédie a komedie, civilizace, která stvořila olym-
pijské hry a součástí těchto her učinila i múzické pijské hry a součástí těchto her učinila i múzické pijské hry a součástí těchto her učinila i múzické 
soutěže. Civilizace, kde i hetéry musely mít múzické soutěže. Civilizace, kde i hetéry musely mít múzické 
vzdělání a kde od nich jejich hosté očekávali, že je vzdělání a kde od nich jejich hosté očekávali, že je 
potěší nejen krásným tělem, ale i duchaplnou kon-potěší nejen krásným tělem, ale i duchaplnou kon-
verzací. Civilizace hravá, svobodná a tvořivá. Kří-verzací. Civilizace hravá, svobodná a tvořivá. Kří-
dla všeprostupujícího Eróta, boha lásky, tak sym-dla všeprostupujícího Eróta, boha lásky, tak sym-
bolizují nejen jeho všudypřítomnost, ale zároveň 

lehkost, nenucenost a svobodu. V řeckém mýtu je 
Erós přemožen láskou k Psýché, personifikované 
duši. A v Symposionu Platón říká: Špatný jest onen 
obecný milovník, který miluje více tělo než duši; 
také není ani stálý, poněvadž miluje věc nestálou. 
Neboť když vadne květ těla, které miloval, odlétá 
pryč, zahanbiv tolik svých řečí a slibů; ale ten, kdo 
je zamilován do dobré povahy, setrvává po celý 
život, poněvadž srostl s tím, co je trvalé. Ve sta-
rém Řecku je jedno, zda jde o lásku heterosexuální 
či homosexuální, obě jsou rovnocenné, podstat-
né je, že jsou zakotveny hluboko v duši. Výstižně 
o tom opět v Symposionu vypovídá Platón: To jsou 
ti, kteří zůstávají pospolu celý život, přičemž by 
ani nedovedli říci, čeho chtějí od sebe navzájem 
dosáhnouti. Neboť nikdo by si nepomyslil, že to je 
smyslné milování a že se pro toto druh s druhem 
rád stýká s takovou horlivostí; ale je patrno, že du-
še jednoho i druhého chce něco jiného, co nemůže 
říci, ale tuší, co chce, a skrytě naznačuje. Tuto sa-
mozřejmost si mohla dovolit civilizace, jež dovedla 
individuální rozvoj lidské bytosti k nejvyšší možné 
myslitelné svobodě, civilizace, jež neměla problém 
se zobrazováním nahoty, protože v ní dovedla vi-se zobrazováním nahoty, protože v ní dovedla vi-
dět krásu a za ní duši, nikoliv ďábelské pokušení dět krásu a za ní duši, nikoliv ďábelské pokušení 
jako pozdější epochy, které přitom měly duše a její jako pozdější epochy, které přitom měly duše a její 
spásy plná ústa. Stejně tak, jako nahota a milostné spásy plná ústa. Stejně tak, jako nahota a milostné 
scény ve výtvarném umění, od soch až po vázové scény ve výtvarném umění, od soch až po vázové 
malířství, nebyl ve staré řečtině na rozdíl od většiny malířství, nebyl ve staré řečtině na rozdíl od většiny 
jazyků tabu ani erotický slovník. jazyků tabu ani erotický slovník. 

...a její promarněné dědictví...a její promarněné dědictví

Lze říci, že tento odkaz Řeků úspěšně zničili Říma-Lze říci, že tento odkaz Řeků úspěšně zničili Říma-
né a později křesťané (rozumějme – nikoliv ti první, né a později křesťané (rozumějme – nikoliv ti první, 
kteří naplněni duchovním zápalem v pochybnos-kteří naplněni duchovním zápalem v pochybnos-
tech, naději a vlastní krvi hledali duchovní cestu tech, naději a vlastní krvi hledali duchovní cestu 
v době nejistoty a krize a vlastní krví za ni platili, v době nejistoty a krize a vlastní krví za ni platili, 
ale ti usazení, pokonstantinovští, státotvorní a in-ale ti usazení, pokonstantinovští, státotvorní a in-
stitucionalizovaní, sebejistí ve své moci a vidění stitucionalizovaní, sebejistí ve své moci a vidění 
světa). Ačkoliv v obecném povědomí byli Říma-světa). Ačkoliv v obecném povědomí byli Říma-
né vesměs ve všem imitátory Řeků (tak jako celý né vesměs ve všem imitátory Řeků (tak jako celý 
pozdější rozhovor Evropy s antikou byl v podstatě pozdější rozhovor Evropy s antikou byl v podstatě 
imitací povrchně helenizovaných římských imitáto-imitací povrchně helenizovaných římských imitáto-
rů), velmi dlouho řeckému vlivu vzdorovali. Římská rů), velmi dlouho řeckému vlivu vzdorovali. Římská 
společnost rané republiky byla v podstatě xenofob-společnost rané republiky byla v podstatě xenofob-
ní, konzervativní a moralistická. Jejím ideálem byl ní, konzervativní a moralistická. Jejím ideálem byl 
voják obětující se pro vlast a doma sedící matróna voják obětující se pro vlast a doma sedící matróna 
(domisedadomiseda, jak se trefně píše na řadě latinských ná-, jak se trefně píše na řadě latinských ná-
pisů). Ta trocha republikánské svobody byla slabým pisů). Ta trocha republikánské svobody byla slabým 
odvarem svobodné řecké odvarem svobodné řecké polis. Když nakonec Řím 
podlehl řeckému kulturnímu vlivu, za nímž vzápětí podlehl řeckému kulturnímu vlivu, za nímž vzápětí 
následoval orient, Římané příval životních příleži-následoval orient, Římané příval životních příleži-
tostí a luxusu nezvládli. Kontakt s řeckou kulturou tostí a luxusu nezvládli. Kontakt s řeckou kulturou 
přispěl ke kultivaci nejvyšší vrstvy, ale jinak vedl přispěl ke kultivaci nejvyšší vrstvy, ale jinak vedl 
jen k pokleslé masové kultuře. Z diváků gladiá-jen k pokleslé masové kultuře. Z diváků gladiá-
torských her se přes noc nestali duchaplní diváci torských her se přes noc nestali duchaplní diváci 
řeckých tragédií. Jen jejich barbarství bylo bohatší, 
barevnější a namísto konzervativní pruderie na-
stoupila masová pornografie a nejednou skutečná 
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perverze. Matróny už rozhodně neseděly doma 
a profesionalizovaní vojáci už nebojovali pro slávu 
vlasti, nýbrž pro žold, respektive za sebe nechávali 
za žold bojovat jiné, např. germánské „gastarbei-
tery“. Na druhou stranu, z historického hlediska 
je třeba být k líčení dobové „zkaženosti“ do jisté 
míry skeptický či alespoň kritický. Např. v přípa-
dech životopisů římských císařů, tak jak nám je 
zachoval dodnes čtený Suetonius i další autoři, 
představovala ona pikantní místa určité loci com-
munes, jejichž historická důvěryhodnost je srovna-
telná asi s dlouhým výčtem nadpřirozených úkazů 
a znamení, které se v císařských biografiích rovněž 
vyskytují v hojném počtu. V době, kdy neexistoval 
Blesk, plnila podobná literatura funkci bulvárního 
tisku. Jen několik málo skutečných osobností pro-
niklo k duchu řecké kultury zevnitř a přijalo za své 
její estetiku i vidění a prožívání světa. O tom nám 
vypovídají milostné básně Catullovy, Ovidiovy, Ho-
ratiovy, či helénofil císař Hadrián, který se neroz-
pakoval – celému světu na odiv – stavět svému 
tragicky zesnulému milenci Antinoovi sochy a chrá-
my po celém impériu. Křesťanství, jehož inspirující 
duchovní kvas postupným pohodlným zabydlením 
se ve světských institucích ustrnul do moralistické 
nauky, jen pokročilo v destrukci antického odkazu. 
Mentální rozdíl mezi antickým světem a ideology 
pokonstantinovské církve, byť brilantními intelek-
tuály vzdělanými v antické literatuře a mnohdy 
si v mládí užívajícími radostí života (vždyť i svatý 
Augustin se stal přísným, nesnášenlivým starcem 
až po velmi bouřlivém soukromém životě, v němž, 
jak známo, prosil Boha, aby mu daroval ctnost, ctnost, 
ale ne hned), byl propastný – asi takový, jako je ), byl propastný – asi takový, jako je 
dnes mezi New Yorkem a medresou Talibanu někde dnes mezi New Yorkem a medresou Talibanu někde 
na afghánsko-pakistánském pomezí. Jako ironicky na afghánsko-pakistánském pomezí. Jako ironicky 
působící, leč vážně míněný dovětek píše křesťanský působící, leč vážně míněný dovětek píše křesťanský 
biskup Methodios parafrázi Platónova Symposionu, 
v němž deset panen oslavuje panenství a cudnost. 
Právě v ovládnutí nejen myšlení, ale i intimního Právě v ovládnutí nejen myšlení, ale i intimního 
života vyvrcholil totalitární nárok nového nábožen-života vyvrcholil totalitární nárok nového nábožen-
ství, které zkomolilo své vlastní kořeny, na duši teh-ství, které zkomolilo své vlastní kořeny, na duši teh-
dejšího člověka. Kultura, která se zrodila po antice, dejšího člověka. Kultura, která se zrodila po antice, 
učinila z manželství pouze instituci k plození dětí, učinila z manželství pouze instituci k plození dětí, 
z celibátu ctnost a cestu ke svatosti, z nahoty hřích. z celibátu ctnost a cestu ke svatosti, z nahoty hřích. 
Z všemocného božského Eróta se po dlouhých sta-Z všemocného božského Eróta se po dlouhých sta-
letích stali neškodní barokní a rokokoví amoretti amoretti 
a bezkřídlí (jak symbolické) putti jako líbivá kýčová  jako líbivá kýčová  putti jako líbivá kýčová  putti
dekorace k organizovanému erotickému pokrytec-dekorace k organizovanému erotickému pokrytec-
tví tehdejší kultury. 

Řecko, nebo Řím?

Naše civilizace – v určitém ohledu možná nejsvo-
bodnější, jakou lidské dějiny dosud poznaly – kráčí 
v mnoha směrech bohužel spíše ve šlépějích staré-
ho Říma se všemi jeho kotrmelci. Poté, co si odbyla 
svou prudérní a konzervativní etapu, spadla rovnou 
po hlavě do údajné svobody, v níž erotika poklesla 
na banalitu. Ve snaze rychle a hned si užít kdysi za-
kázaného ovoce o ně přišla. Ba co víc, díky techno-
logickému pokroku a médiím to naše doba dovedla 
ještě dále – zničili jsme intimitu, z výprodeje svého 
soukromí a nahlížení do soukromí druhých jsme 
učinili výnosný kšeft. Právo na ochranu soukromí 
se do Všeobecné deklarace lidských práv už jaksi 
nevešlo. Antiku obrátili vzhůru nohama náboženští 
fundamentalisté, kteří zničili její chrámy, podpálili 
její knihovny a ti nejbojovnější tu a tam i někoho 
zlynčovali k smrti, např. ušlechtilou novoplatón-
skou filosofku Hypatii. Na naši civilizaci se zase 
úspěšně – ve jménu svaté války proti dekadenci 
a hříchu – vrhají sociálně (a zřejmě i jinak) frustro-
vaní mladíci, kteří házejí bomby do mrakodrapů 
a vlaků. Nebylo by už na čase na chvíli se zastavit 
a vrátit se trochu zpět, třeba ke starým Řekům, 
kteří při všech svých nedokonalostech přece jen 
vnímali a cítili krásu světa, plnost života a dovedli vnímali a cítili krásu světa, plnost života a dovedli 
se z ní v nadšení radovat?an
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STAROŘECKÁ 
KRÁSA V LÁRÁSA V LÁRÁSA SCE

Ivo Jirásek

Estetické prožitky Řeků byly pevně a neodmyslitel-Estetické prožitky Řeků byly pevně a neodmyslitel-
ně svázány s krásou lidského těla. Dovednost kulti-ně svázány s krásou lidského těla. Dovednost kulti-
vovaného vnímání povznesla živočišnou sexualitu vovaného vnímání povznesla živočišnou sexualitu 
k velmi rafinované erotice, jež prostoupila celou k velmi rafinované erotice, jež prostoupila celou 
antickou kulturu. To, že měli staří Řekové jiný vztah antickou kulturu. To, že měli staří Řekové jiný vztah 
k milostnému vzplanutí, než jak je běžné v naší k milostnému vzplanutí, než jak je běžné v naší 
kultuře, vystavěné mj. i na křesťanských morálních kultuře, vystavěné mj. i na křesťanských morálních 
hodnotách, dokládá rovněž jejich vnímání sexuál-hodnotách, dokládá rovněž jejich vnímání sexuál-
ní výkonnosti (propojené s plodností) jako božské ní výkonnosti (propojené s plodností) jako božské 
vlastnosti. Jestliže jsme při minulém setkání (viz vlastnosti. Jestliže jsme při minulém setkání (viz 
G3, 166) citovali z Homérovy 166) citovali z Homérovy Iliady výlučně výrazy 
bojových scén, protentokrát můžeme naši ukázku bojových scén, protentokrát můžeme naši ukázku 
začít slovy (v překladu Rudolfa Mertlíka), která začít slovy (v překladu Rudolfa Mertlíka), která 
ve čtrnáctém zpěvu téhož hrdinského eposu proná-ve čtrnáctém zpěvu téhož hrdinského eposu proná-
ší Zeus ke své manželce Héře:

…teď však na lůžko pojďme se potěšit …teď však na lůžko pojďme se potěšit 
 v objetí lásky, v objetí lásky,
neboť taková touha mě doposud nezmohla nikdyneboť taková touha mě doposud nezmohla nikdy
po žádné z bohyň neb žen a srdce mi nezaplnila,po žádné z bohyň neb žen a srdce mi nezaplnila,
ani když láskou jsem vzplál kdys ani když láskou jsem vzplál kdys 
 k manželce Ixíonově, k manželce Ixíonově,
z které se Peirithoos, rek podobný bohům, z které se Peirithoos, rek podobný bohům, 
 pak zrodil; pak zrodil;
ani když k Danaji půvabných nohou, ani když k Danaji půvabných nohou, 
 k ctné Akrisiovně, k ctné Akrisiovně,
z které se narodil Perseus, rek proslulý z které se narodil Perseus, rek proslulý 
 nad všechny muže, nad všechny muže,
ani když k dívce jsem vzplál, ani když k dívce jsem vzplál, 
 jíž přeslavný Foiníx dal život, jíž přeslavný Foiníx dal život,
matce to Rhadamantya a Mínóa rovného bohům;matce to Rhadamantya a Mínóa rovného bohům;
ani když k Semele kdysi a k Alkméně ani když k Semele kdysi a k Alkméně 
 thébské jsem vzplanul, thébské jsem vzplanul,
která pak Héraklea mi zrodila přeudatného,která pak Héraklea mi zrodila přeudatného,
Semelé k potěše lidem pak zrodila Bakcha; ba aniSemelé k potěše lidem pak zrodila Bakcha; ba ani
když jsem k Démétře vzplál, té vládkyni když jsem k Démétře vzplál, té vládkyni 
 s krásnými vlasy, s krásnými vlasy,
ani když k proslulé Létě, ani když k proslulé Létě, 
 ba ani když pro tebe samu, ba ani když pro tebe samu,
nyní jak po tobě hořím a sladká touha mě jímá.jak po tobě hořím a sladká touha mě jímá.nyní jak po tobě hořím a sladká touha mě jímá.nyní

Pravděpodobně si jen obtížně dokážeme předsta-
vit, že by mohl v našich končinách právě takto 
probíhat manželský rozhovor před milostným ob-
jetím, že bychom právě tímto způsobem dokázali 
svým ženám předkládat svá vyznání lásky. Nicméně 
ve starořecké kultuře je takový přístup k sexualitě 
a erotice funkční a přirozený, jak dokládá třeba dal-
ší ukázka, tentokrát z Hymnu na Afrodítu:

Kyperské paní, Muso, mi vypravuj milostná díla,Kyperské paní, Muso, mi vypravuj milostná díla,
zlaté Afrodíty, jež sladkou vzbudila touhuzlaté Afrodíty, jež sladkou vzbudila touhu
v bozích a ovládla mocně i plémě smrtelných lidí, v bozích a ovládla mocně i plémě smrtelných lidí, 
ptáky, jež létají vzduchem, ptáky, jež létají vzduchem, 
 a všecka zvířata vesměs, a všecka zvířata vesměs,
co jich kde suchá země a co jen moře jich živí – co jich kde suchá země a co jen moře jich živí – 
všechněm na srdci leží to kythérské bohyně dílo.všechněm na srdci leží to kythérské bohyně dílo.
(…)
Dovedla zavést srdce i bleskovládného Dia,Dovedla zavést srdce i bleskovládného Dia,
jenž je největší přec a dosáhl největší úcty;jenž je největší přec a dosáhl největší úcty;
zmámivši, kdykoli chtěla, i jeho rozvážnou mysl, zmámivši, kdykoli chtěla, i jeho rozvážnou mysl, 
s ženami smrtelnými v styk milostný s ženami smrtelnými v styk milostný 
 snadno ho svedla snadno ho svedla
v tajnosti před jeho chotí a sestrou, v tajnosti před jeho chotí a sestrou, 
 před samou Hérou, před samou Hérou,
z nesmrtelných jež bohyň je postavy nejztepilejší,z nesmrtelných jež bohyň je postavy nejztepilejší,
nejslavnější pak z dcer, 
 jimž otcem lstivý byl Kronos, jimž otcem lstivý byl Kronos,
matkou pak Rheia, a Zeus, matkou pak Rheia, a Zeus, 
 jenž nezmarné úmysly chová, jenž nezmarné úmysly chová,
ctihodnou chotí svou ji učinil, pečlivou družkou.ctihodnou chotí svou ji učinil, pečlivou družkou.
Afrodítě však samé zas Kronovec do srdce vštípilAfrodítě však samé zas Kronovec do srdce vštípil
sladké toužení, v lásce se s mužem sladké toužení, v lásce se s mužem 
 smrtelným spojit; smrtelným spojit;
neměla zůstat ona vždy vzdálena lidského lůžka,neměla zůstat ona vždy vzdálena lidského lůžka,
tak aby před všemi bohy 
 se někdy nemohla chlubit, se někdy nemohla chlubit,
úsměvná Afrodíté, a říci s laškovným smíchem,úsměvná Afrodíté, a říci s laškovným smíchem,
s ženami smrtelnými že v lásce spojila bohy,s ženami smrtelnými že v lásce spojila bohy,
takže jim nesmrtelným pak smrtelné rodily syny,takže jim nesmrtelným pak smrtelné rodily syny,
s muži pak smrtelnými že v lásce s muži pak smrtelnými že v lásce 
 zas bohyně svedla. zas bohyně svedla.
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Je to vlastně jakási erotická novela, poukazující 
na úžasnou moc bohyně lásky nejenom nad všemi 
zvířaty či lidmi, ale také nad bohy. Jestliže dokonce 
sám Zeus je podřízen jejím rozmarům, nemůžeme 
snad už získat větší svědectví řeckého cenění lásky. 
A to bez ohledu na její hodnocení z hlediska dnešní 
morálky (např. otázka manželské věrnosti versus 
cizoložství) – někteří z vás si možná vzpomenou 
na již dříve uvedený příběh (zde opěvované) Afro-
díty, podvádějící svého manžela Héfaista se silným 
Áreem (viz G2, 142–144). Afrodíté, bohyně krásy 
a lásky, byla nejkrásnější z bohyň, zrozená z moř-
ské pěny (přesněji řečeno z pěny, která se vyronila 
z pohlavního údu boha Úrana, právě uříznutého 
jeho synem Kronem, jak vědí čtenáři Hésioda). Její 
krása byla oceňována nejrozmanitějšími přízvis-
ky, např. jako Úraniá („Nebeská“), Kallipygos („S 
krásnou zadnicí“), Anadyomené („Vynořující se“), Anadyomené („Vynořující se“), Anadyomené
Pandémos („všemu lidu společná“). Označit bohyni 
za nebeskou je jistě příhodné. Ale za tu, která má 
krásnou zadnici? Není zvýraznění pěkného zadku 
spíše rouháním? Pro Řeky ne – krásná bohyně má 
bezesporu i nadmíru přitažlivé pozadí, které stojí 
za zvláštní pozornost. A že patří všem? Nu ovšem! 
Nejenom všichni lidé, ale i bohové a zvířata podlé-
hají jejímu vlivu, jak praví výše citovaný hymnus. 
Erotické chvění se tak stává jedním ze základních 
znaků při našem seznamování se s památkami toho-
to civilizačního okruhu a v podstatě snad ani není 
možné, abychom mu nepodlehli při četbě starořec-
ké lyriky. Bujná životnost (či místy živočišnost) stře-
domořského prostředí vytvořila rovněž specifickou 
instituci, která důmyslně rozvíjela jemné erotické 
umění v životě starých Řeků. Současníkům postmo-
derní doby, zvyklým na vytváření hyperreality i při 
zobrazování anatomických detailů všudypřítomné 
pornografie, je taková jemná erotičnost většinou 
cizí. Snad i proto je pojem hetéra (z řeckého hetai-
rá, mn. č. hetairai) vnímán jako synonymum pro-hetairai) vnímán jako synonymum pro-hetairai
dejné ženy, nabízející své služby výlučně k ukojení 
sexuálního pudu. To je však obludné nedorozumě-
ní. Jestliže pro prodejné děvky námořních přístavů 
používali staří Řekové slovo pornai (jedn. č. porné),porné),porné
nenechávajíce nás tak na pochybách, odkud pra-
mení pojmenování význačného rysu současnosti 
nazývaného pornokulturou (např. J. Baudrillar-
dem), slovu hetéra můžeme přisoudit obdobné vý-
znamové znaky a charakteristiky, jaké v japonském 
kulturním okruhu nese slovo gejša. Narozdíl od po-
jmenování „nevěstka“ či „smilnice“ je lépe vnímat ji 
jako „družku“, „společnici“. Její společenské posta-
vení dokládá i Démosthenes, když ve své řeči proti 
Neaiře, bývalé hetéře (s nejvyšší mírou pravděpo-
dobnosti se však jedná o řeč nepravou, podvrže-
nou), tvrdí, že hetéry máme pro zábavu, nevěstky 

pro denní potřebu těla a manželky pro rozmno-
žování a starost o domácí blaho. Fakt, že ženy pe-
čovaly o domácnost, zatímco hetéry byly zdrojem 
inspirace (vlivem své schopnosti vést duchaplné 
hovory o literatuře, umění, hudbě, politice i filo-
sofii, a také díky svému umu v tanci, hudbě a hře), 
však zcela jistě podvrhem není. Zatímco prodejné 
pouliční holky prodávaly pouze své tělo, společnost 
hetér byla vyhledávána i pro výše zmíněné doved-
nosti. Pochopitelně i víno a milování patří do pest-
rého repertoáru prožitků ve společnosti hetér. Řada 
z nich dokázala zaujmout nejenom pěstěným těles-
ným vzhledem, ale také vysokým vzděláním (získa-
ným např. navštěvováním Platónovy Akademie či 
nasloucháním Epikúrovi v jeho zahradách), a dále 
svým společenským vystupováním. Není proto 
divu, že řada hetér se dokázala na společenském 
žebříčku dostat až k vrcholu, jak dokazuje např. 
Perikleova manželka a rádkyně Aspasiá, chválená 
Sókratovými žáky pro svou krásu a moudrost. 
Z milostných dopisů hetér – pozdního výtvoru řec-
ké literatury – si přečtěme (v překladu Václava Bah-
níka) dopis krásné Fryné (hetéra ze 4. stol. př. n. l. 
z Thespií) Práxitelovi, s nímž udržovala milostný 
poměr v letech 360–350. Právě jemu stála mode-
lem pro sochu Afrodíty, první reprezentativní zobra-
zení nahé bohyně lásky (a malíři Apollovi pro zobra-
zení téže bohyně). Abychom však dokázali docenit 
roli krásy v řeckém životě, musíme si současně 
uvědomit jiný detail z jejího příběhu: Fryné byla 
obžalována svým milencem Euthiou pro bezbož-
nost (s hrozbou smrti při odsouzení). Její obhájce, nost (s hrozbou smrti při odsouzení). Její obhájce, 
řečník Hypereidés, který viděl chabý účinek svých řečník Hypereidés, který viděl chabý účinek svých 
slov, jimiž by nemohl dosáhnout cíle, odhalil jí šat slov, jimiž by nemohl dosáhnout cíle, odhalil jí šat 
z ňader a soudcové, uchváceni božskou krásou, ji z ňader a soudcové, uchváceni božskou krásou, ji 
osvobodili.osvobodili.

Neměj strach, že z toho bude nějaký skandál. Co Neměj strach, že z toho bude nějaký skandál. Co 
na tom, žes postavil sochu své milenky v posvát-na tom, žes postavil sochu své milenky v posvát-
ném háji. Vytvořil jsi přece něco tak skvělého, ném háji. Vytvořil jsi přece něco tak skvělého, 
že ještě nikdy nic takového z lidské ruky nevyšlo. že ještě nikdy nic takového z lidské ruky nevyšlo. 
Dopřej mi tu čet, že tam stojím mezi tvou Afrodí-Dopřej mi tu čet, že tam stojím mezi tvou Afrodí-
tou a tvým Erótem! Vždyť kdo se na mne podívá, tou a tvým Erótem! Vždyť kdo se na mne podívá, 
chválí Práxitela, a protože mě vytvořilo tvé umění, chválí Práxitela, a protože mě vytvořilo tvé umění, 
nepovažují to Thespijští za hřích, že jsem upro-nepovažují to Thespijští za hřích, že jsem upro-
střed bohů. Tvému daru chybí k úplnosti už jen střed bohů. Tvému daru chybí k úplnosti už jen střed bohů. Tvému daru chybí k úplnosti už jen 
jedno: abys přišel za mnou a abychom se v tom jedno: abys přišel za mnou a abychom se v tom jedno: abys přišel za mnou a abychom se v tom 
háji spolu pomilovali. Nemůžeme přece ničím háji spolu pomilovali. Nemůžeme přece ničím háji spolu pomilovali. Nemůžeme přece ničím 
urazit bohy, které jsme si sami stvořili.urazit bohy, které jsme si sami stvořili.
Buď zdráv!Buď zdráv!
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Milostná lyrika se nám dochovala i prostřednictvím 
různých textů napsaných na předměty, tedy pro-
střednictvím tzv. epigramů. Vedle tematiky erotické 
či milostné se však můžeme začíst i do nejrůzněj-
ších mudroslovných záznamů. Epigramy jsou struč-
né nápisy, které byly umísťovány na vázách, darech, 
budovách, pomnících, náhrobcích. Jejich obsahová 
náplň je velmi rozmanitá, jak dokládají i vybrané 
ukázky v přetisku. Vedle krásy milostných prožitků 
tak můžeme obdivovat i hluboké postřehy lidské 
povahy a dobrého života.

Dívenka bělostných nohou se koupala, 
 stříkala vodu
na zlatá jablíčka ňader, na krásně bělostnou hruď.
Nad vodou obrys boků se jevil v půvabné křivce,
vlnění dívčího těla laskaly doteky vln.vlnění dívčího těla laskaly doteky vln.
Přitom roztáhla dlaň a takto se snažila rukouPřitom roztáhla dlaň a takto se snažila rukou
poněkud zakrýt si klín, celý však nemohla skrýt.poněkud zakrýt si klín, celý však nemohla skrýt.
...........................
Krása, jež nemá půvab, jen těší, Krása, jež nemá půvab, jen těší, 
 však nemůže poutat, však nemůže poutat,
jako když návnada pluje bez háčku, nechytne nic.jako když návnada pluje bez háčku, nechytne nic.
...........................
Učitel k žákovi
Když révovému keři dává vodu pán,Když révovému keři dává vodu pán,
ten splácí dvojnásob, vždyť dá mu čistý mok.ten splácí dvojnásob, vždyť dá mu čistý mok.
Buď pilný!
...........................
Nechci mít, Makríne, bohaté lány,Nechci mít, Makríne, bohaté lány,
nechci mít Gygovy hromady zlata:nechci mít Gygovy hromady zlata:
toužím, co k životu stačí, to mít jen,toužím, co k životu stačí, to mít jen,
„Ničeho příliš!“ – to heslo mě těší.„Ničeho příliš!“ – to heslo mě těší.
......................................................
Myšlenka každá je planá, Myšlenka každá je planá, 
 když nakonec nevyzní v skutek: když nakonec nevyzní v skutek:
podobně každý náš čin z myšlenky vycházet má!podobně každý náš čin z myšlenky vycházet má!

Zájemci o erotickou stránku starořecké kultury by Zájemci o erotickou stránku starořecké kultury by 
jistě mohli namítnout, že tato se nevyčerpávala pou-jistě mohli namítnout, že tato se nevyčerpávala pou-
ze rozdílností přístavních holek a vznešených hetér. ze rozdílností přístavních holek a vznešených hetér. 
Že např. náboženský kult vášnivé bohyně Afrodíty Že např. náboženský kult vášnivé bohyně Afrodíty 
obsahoval mj. chrámovou prostituci, že ve staro-obsahoval mj. chrámovou prostituci, že ve staro-
římských nevěstincích se používaly smyslné peníze, římských nevěstincích se používaly smyslné peníze, 
numismata lasciva,numismata lasciva, zobrazující zákazníkovu oblíbe-
nou polohu (pomocí nichž zaplatil na pokoji dívce), nou polohu (pomocí nichž zaplatil na pokoji dívce), 
že ztělesněním plodivé síly a pohlavní rozkoše byl že ztělesněním plodivé síly a pohlavní rozkoše byl 
bůh Priapos, o němž v celém čísle nepadlo jediné bůh Priapos, o němž v celém čísle nepadlo jediné 
slovo, že složitost pohlavních vazeb dokumentuje slovo, že složitost pohlavních vazeb dokumentuje 
syn Herma a Afrodíty Hermafrodítos, že pederastie syn Herma a Afrodíty Hermafrodítos, že pederastie 
(vztah pedagoga, předávajícího prostřednictvím (vztah pedagoga, předávajícího prostřednictvím 
lásky moudrost pubertálnímu jinochovi) byla řec-lásky moudrost pubertálnímu jinochovi) byla řec-lásky moudrost pubertálnímu jinochovi) byla řec-
kým kulturním vzorem a společenskou normou, kým kulturním vzorem a společenskou normou, kým kulturním vzorem a společenskou normou, 
že vládce bohů Zeus nenechal na pokoji jedinou že vládce bohů Zeus nenechal na pokoji jedinou že vládce bohů Zeus nenechal na pokoji jedinou 
slušně vypadající bohyni, nymfu ani pozemšťanku, slušně vypadající bohyni, nymfu ani pozemšťanku, slušně vypadající bohyni, nymfu ani pozemšťanku, 
a mohli by zajisté pokračovat ve vyjmenovávání a mohli by zajisté pokračovat ve vyjmenovávání a mohli by zajisté pokračovat ve vyjmenovávání 
dalších příkladů. Jistě. Ale toto místo není ničím dalších příkladů. Jistě. Ale toto místo není ničím dalších příkladů. Jistě. Ale toto místo není ničím 
jiným než střípkem starořeckého života. Proto tako- starořeckého života. Proto tako-
vý informační záblesk zajisté postačuje.
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ENGLISH 
SUMMARY
This brand new rubric introduces no less than 
three contributions that reveal how obsessive 
Eros can be in arts. Unexpected association of 
painter/illustrator Zdeněk Burian (renowned 
mainly for his depictions of prehistory and 
adventure) and nudity theme attracts our 
attention in the year of 100th anniversary of 
his birth. Fresh short story by Jiří Charvát will 
take you away from historic canvases to send 
you back to your student years, to remind you 
that there is nothing like a real girl! The pur-
pose of the final cartoon is to make you laugh 
and to reveal the unusual link between the 
topic of this issue and experiential learning.

MÚZOVNA
Básníka múza líbá na čelo
kulhavý Nero jí slintá na tělo…

Pro vás, kteří možná právě teď vstřebáváte letmý 
dotek rtů na čele po stále ještě působícím polibku 
múzy, otevíráme novou rubriku časopisu Gym-
nasion.
Motto, které jsem zvolila jako úvodní k této rub-
rice, je epigram, jehož údajným autorem je Petro-
nius, moudrý básník a důvěrný přítel císaře Ne-
rona. Za svůj ostrý sarkasmus a nabroušený vtip 
krutě zaplatil. Ale vy se ničeho bát nemusíte, tím 
méně o svůj krk! S klidným svědomím nám může-
te posílat svoje povídky, fejetony, básně a vlastně 
jakékoliv literární útvary. Naše popravčí čety byly 
vykázány do vyhnanství, Nerona už nějaké to sto-
letí pokrývá hlína a o světě se toho dá přece tolik 
napsat! Nejde jen o antiku, nejde pouze o součas-
nost, nejde jenom o člověka, a nejde ani výlučně 
o přírodu. O co tedy jde, o čem psát? To budete 
určitě vědět právě vy sami. Za celou redakci časo-
pisu Gymnasion se na vaše příspěvky těší 

Ilona Kirchnerová.

Vedoucí rubriky:

Ilona Kirchnerová (1983), studentka Filo-
zofické fakulty MU v Brně (česká filologie) 
a Filozofické fakulty UP v Olomouci (česká 
filologie se zaměřením na editorskou 
práci v médiích). il.kir@seznam.cil.kir@seznam.czzil.kir@seznam.czil.kir@seznam.cil.kir@seznam.czil.kir@seznam.c

Ivo Jirásek – pro podrobnější představení viz str. 2.

Do rubriky přispěli:

Jiří Charvát, mladý zhrzený básník, pro-
zaik a ilustrátor se sklony k úzkostné 
poruše osobnosti. Narozen mlhavého 
březnového dopoledne 1984 v České 
Lípě hlavičkou napřed. Ve čtyřech letech 

se naučil číst a pohybovat nozdrami pouze silou vůle. 
V současné době se nadále vzdělává v Olomouci na Ka-
tedře žurnalistiky, aby ještě nemusel pracovat. Mezi 
jeho koníčky patří zpěv ve vaně, noční procházky a se-
betrýzeň. Nesnáší aroganci a hemeroidy a neumí jíst 
grapefruit. chladnou.hlavu@centrum.czzchladnou.hlavu@centrum.czchladnou.hlavu@centrum.c
chladnouhlavou.wz.czchladnouhlavou.wz.cz
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VÝROČÍ 100OČÍ 100OČÍ
Při pohledu na reprodukovaný 
akt asi málokoho napadne, kdo 
je jeho autorem. Přitom s tvor-
bou tohoto malíře se bezpochy-
by již někdy setkal bez výjimky 
každý z nás. Ať už ve formě ilu-
strací dobrodružných knih (Edu-
arda Štorcha, Jaroslava Foglara, 
Karla Maye, Julese Verna, Jacka 
Londona či Rudyarda Kiplinga), 
kreseb pravěkého světa (v blízké 
spolupráci s představiteli vědec-
ké paleontologie – především 
s Josefem Augustou – vytvářel 
pomocí fantazie a výtvarného 
realismu světy nikdy neviděné) 
nebo romantických představ in-
diánského života. Každý z nás 
viděl přinejmenším v hodinách 
dějepisu na základní škole ně-
jaké reprodukce malíře Zdeňka 
Buriana, od jehož narození letos 
uplynulo sto let (1905–1981). 

Proto bylo právě v tomto roce 
hned několik příležitostí setkat 
se s výstavou jeho díla – např. 
v Jízdárně Pražského hradu 
či v Muzeu Zdeňka Buriana 
ve Štramberku (blíže viz www.
zdenekburian.czzdenekburian.czzdenekburian.c ). z). z
Rukopis tohoto „nejpilnějšího 
ilustrátora v našich dějinách“ 
(vytvořil snad až 14 000 ilustra-
cí pro více než 500 knih a 600 
knižních obálek, téměř 1 400 
olejomaleb) je charakteristický 
především technickou dovednos-
tí (jeho realismus hraničí až s fo-
tografickou přesností), ale také 
pílí a smyslem pro detail. Jeho 
zkrášlování reality, určitý způsob 
idealistické deformace, naturalis-
mus věrnější než realita sama, je 
však mnohými vnímán spíše jako 
kýč (čemuž může napomáhat mj. 
jeho známý odpor k Picassovi ja-
kožto destruktorovi umění). Vše-
obecná známost, líbivost a lidová 
oblíbenost je takřka v příkrém 
rozporu s jeho cíleným nezařa-
zováním do hlavních uměleckých 
sbírek, s určitým pohrdáním teo-
retiků, vnímajících jej jako okra-
jový zjev. Naším cílem však není 
vstupovat do klání mezi umělec-
kými hodnoceními a oblibou díla. 
Chceme čtenářům Gymnasionu 
ukázat Zdeňka Buriana v jiném 
světle, než je tradiční romantické 
dobrodružství či pravěk. Proto 
nepřinášíme všeobecně známou 
reprodukci mamuta, dinosaura, 
přesličky, indiána či moře, ale 
obrazu, který bychom si rozhod-
ně s Burianem na první pohled 
nespojovali. Důvodem není způ-
sob zpracování, ale jeho samotný 
námět: nahá dívka. Samozřejmě 
i tematika nahého lidského těla 
byla Zdeňkem Burianem zobra-
zována opakovaně a mnohokrát. 
Představy o životě pravěkých lidí 
jsou neodmyslitelné bez lidské 
nahoty, Mauglí či Tarzan rovněž 
nechodili oblečeni, lidský souboj 
s přírodou bývá často postiho-
ván prostřednictvím zobrazova-
ného těla bez oděvu. Nicméně 
akt ve vší své smyslnosti a kráse? 

To je vskutku něco, co nám při 
prvních asociacích se jménem 
Zdeněk Burian do mysli pravdě-
podobně nevstoupí. Proto si užij-
me tohoto spojení alespoň v sou-
vislosti s tímto číslem časopisu 
Gymnasion.
Reprodukovaný obraz není jedi-
ným Burianovým dívčím aktem 
(viz např. jeho olej Cikánský tá-
bor), je však výsledkem cíleného bor), je však výsledkem cíleného bor
a záměrného motivu k zachycení 
pomíjivé krásy. Válečný rok 1944, 
kdy tento olej vzniká, rozhodně 
nebudí představu radosti a krásy, 
a snad i proto hodlá malíř zachy-
tit a tím i zachovat podobu své 
sedmnáctileté dcery v její mladé 
přirozenosti. A nic už na této 
jarní kráse nezmění skutečnost, 
že pozdější vztahy mezi otcem 
a dcerou byly údajně spíše chlad-
né. Obraz o rozměrech přibližně 
80 x 35 cm pojmenovává tvůr-
ce Primavera (španělsky „jaro“) 
a v současné době je součástí 
soukromé sbírky. Přestože se ce-
ny originálů pohybují v rozme-
zí od desítek tisíc po miliony 
korun, možná se i mezi čtenáři 
Gymnasionu najde takový fanda, 
který by si rád některý z Buria-
nových obrazů zakoupil. Protože 
vlastníci originálů si v napros-
té většině přejí zůstat v přísné 
anonymitě, můžete nahlédnout 
alespoň na webové stránky 
www.zdenekburian.com, případ-
ně napsat vnukovi malíře, panu 
Jiřímu Hochmanovi, na e-mail 
j.hochman@volny.czj.hochman@volny.czj.hochman@volny.c , jenž vám 
může takový prodej zprostřed-
kovat. A jako perličku na závěr 
dodávám informaci, že na téže 
adrese se můžete zajímat rovněž 
o odprodej původně Buriano-
vy vily v Černošicích u Prahy, či 
o přenechání všech autorských 
práv po Zdeňku Burianovi, která 
budou platit ještě čtyřicet šest 
let…

Ivo Jirásek
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RŮŽINU JEVIL
VONNÝ VZDECH*
„Spolubydlící mu řekli, že moc nahlas masturbuje, 
tak jim koupil špunty do uší,” vyprávěl zapáleně 
chlapec s modrým melírem a žlutými zuby. Dívka 
sedící naproti němu se neudržela a vyprskla kapu-
číno nosem do dekoltu svého batikovaného trička. 
Hoch vytáhl papírový kapesník a začal ji utírat, aby 
vzápětí ladně přešel k hnětení jejího levého ňadra. 
Ve finále se k sobě oba nahnuli přes kavárenský 
stůl a strčili si navzájem jazyky do úst.
Byl květen. A na nás to přišlo.
Chlupy z dívčích nohou byly po půl roce opět 
spláchnuty do výlevek sprchových koutů a chla-
pecká prostěradla čekající na vyprání na podlahách 
prádelen byla flekatější než obličej Pavla Poulíčka. 
Seděl jsem sám v café baru. Hned u okna.

„Máte vybráno?”
„Ano. Tady… tu horkou bílou čokoládu s kouska-
ma pistácií,” poklepal jsem do nápojového lístku. 

„A můžete mi k tomu, prosím Vás, dát brčko?” 
Deprivovaně jsem usrkával a civěl přes sklo do pro-
sluněné ulice na přehlídku zadků v minisukních. To 
byla vedle sebelítosti a beztrestného prdění jedna 
z té bohaté palety radostí, které si mohl dopřávat 
nezadaný mládenec. V tom je výhoda absence part-
nerky – můžete si dělat, co chcete. Na druhou stra-
nu je však nevýhoda v tom, že si to musíte dělat 
sami.

„Špunty do uší!” vykřikla pobaveně pobryndaná dív-
čina za mnou a znovu se rozesmála jako hysterická 
myš, právě když venku po chodníku prošel oblý ex-
ponát v tyrkysovém odstínu.  
Už jsem si na to tak nějak zvykl. Emocionální prázd-
notu zaplácl cynismus, a pokud jde o můj sexuální 
život, ten vykazuje více než železnou pravidelnost. 
Každý večer ve sprše. Jistě, přítomnost i někoho 
dalšího by byla příjemným zpestřením, ale na to, 
že mám k dispozici jediné tělo, a ještě k tomu svoje, 
je to, myslím, docela... no dobře, je to už trochu ru-
tina. Ono v takovém počtu je složité to nějak oživit. 
Třeba poloh, těch na výběr zrovna moc nemám.
Mou pozornost upoutaly hýždě ovinuté skutečně 
jen symbolickým khaki hadříkem, které pomalu 
pročísly mé zorné pole. Ještě víc mě však zauja-
la pletená kabelka, která do nich zprava narážela 
v rytmu chůze. Čouhal z ní pornočasopis...
„Špunty do uší!” ozvalo se mi za zády hlodavčí chi-
chotání. Začínalo to tu být hrozně monotónní. Za-
mával jsem na číšníka a zaplatil.

No ovšem! Pornočasopis. Literatura faktu s boha-
tou fotodokumentací pro každého vyznavače auto-
erotiky. Co jiného může dát novou šťávu mé koupel-
nové one man show navzdory její už bůhvíkolikáté 
repríze? Nechápu, že mě to nenapadlo dřív. Přitom 
trafiku máme hned vedle kolejí a míjím ji každý den 
několikrát. Snad mají ještě otevřeno...
Přistoupil jsem z boku k novinovému stánku a gur-
mánsky sjel pohledem tituly v nejvrchnějším kva-
drantu výlohy. Kromě nadpisů totiž nic víc vidět 
nebylo. Zbytky titulních stran cudně zakrývaly 
pod nimi umístěné časopisy pro kulturisty. Ostatně, 
domnívám se, že to je hlavním a jediným úkolem 
veškerých kulturistických časopisů. Jenomže mi 
tím značně znesnadňovaly výběr. Fantazie, Extáze, 
České péčko... Názvy ani trochu nenapovídaly, co 
na mě z toho kterého periodika vybafne. Nechtěl 
jsem si koupit nic moc upjatého, ale taky ne žádné 
bizarnosti. Nelačním po snímcích nikoho, kdo má 
dva metry přes prsa nebo kdo si pohlavní styk zpes-
třuje tím, že se během něho jen tak mimochodem 
defekuje. Taky nejsem zrovna na větvi z takových 
těch stydkých detailů, při nichž fotograf zapomíná, 
že fotí pro voyeury, a ne pro gynekologickou bro-
žurku. No a co by se stalo s mým už tak dost křeh-
kým psychosexuálním vývojem, kdyby se mi nedo-
patřením dostalo do rukou třeba speciální dvojčíslo 
o transsexuálech, to nechci ani pomyslet. 
Vzpomněl jsem si, jak jsme v sekundě objevili 
s Radimem ve sklepě jednoho panelového domu 
kartónovou krabici plnou Lea. Leo bylo fajn. Jenže 
teď nepřicházelo v úvahu, protože pro tohle číslo 
se exkluzivně svlékla Marcela Březinová. A Marcela 
Březinová je bizarní i oblečená.
No nic... Vezmu třeba Fantazii. Nakonec celou pu-
bertu jsem si musel vystačit jenom s fantazií.

„Dobrý den,” přistoupil jsem k okénku.
Vykoukla z něho mladičká tvář pihaté slečny se ze-
lenýma očima: „Dobrý den.”
Ustrnul jsem.
Tak moment! Co to je? V téhle trafice seděl odjak-
živa chlap. Na nějaké pihaté brigádnice nejsem vů-
bec... připraven. Sakra. To snad... Cítil jsem, jak mi 
pomalu vysychá v krku.

„Máte přání?” usmála se.
„Ano.” Chci, aby tu seděl ten chlap. Copak tohle jde? 
Kupovat si porno od holky? Která je možná mladší 
než já? Proboha, to je jako... žádat vlastní matku, 
aby vás naučila navlékat prezervativ.

„A co to bude?” vykouzlila druhý úsměv. Byl tak ne-
vinný. Tak čistý. Byl jako měsíční paprsek laskající 
dva plátky lilie plující po třpytivé hladině nezče-
řeného jezírka, do něhož se v příštích sekundách 
chystám překotit kýbl vajglů. 

Jiří Charvát

*  Vítězná práce 11. ročníku Literární soutěže pro stu-
denty UP v Olomouci. Povídka byla rovněž otištěna 
1. července 2005 v Žurnálu UP, 14(32), 12. S další 
prózou i poezií autora se můžete seznámit na 
www.chladnouhlavou.wz.czhladnouhlavou.wz.cz
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Rozhodl jsem se, že na to půjdu od lesa: „Jaký 
máte bagety?”
Ozvalo se gumové mlasknutí doprovázející každé 
otevření lednice a trafikantka byla z levé strany 
ozářena elektrickým světlem. „Šunkovou, kuřecí, 
sýrovou a... uzenou.”

„Aha,” našpulil jsem chápavě ústa a významně při-
mhouřil oči.
No tak, seber se. Nejdeš si kupovat nezletilého 
prostituta. Je to jenom časopis. Banda nahatejch 
lidí po sobě chvíli skákala, vyfotili to a teď to za ne-
horáznou cenu distribuují na křídovém papíře. Ne-
blbni. Seš chlap. Možná jí to bude nakonec ještě 
imponovat. Běž! Nadechni se a...

„Kuřecí.”
Položila ji přede mě: „Je to všechno?”
Samozřejmě, že to není všechno. Orosilo se mi 
čelo.
„Ne. Ještě bych... hrozně mě zaujal tenhleten...” tě-
kal jsem očima po desítkách tiskovin, „rozstřiko-
vač!” zastavil jsem se na titulní straně měsíčníku 
Dům a zahrada a téměř filosoficky pokýval hlavou. 

„Do toho normálně pustíte vodu a je tam taková ta 
hubička. A jak se točí, tak vlastně... vám to celou tu 
zahradu úplně rovnoměrně... postříká.”
Demonstroval jsem to několikerým opsáním malé-
ho kolečka pravým ukazovákem. Odmlčeli jsme se.

„Fascinující, že?” svěsil jsem pravačku zpátky podél 
těla.

„Ano,” souhlasila nejistě. Ale to asi jen proto, že už 
jsem ji začínal děsit a bála se oponovat. „Takže Vy... 
si chcete koupit Dům a zahradu?” svraštila nevě-
řícně obočí a aniž by ze mě spustila zrak, šátrala 
pod pultem po nějakém tupém předmětu, kterým 
by mě omráčila v případě, že bych se pokusil 
o prudší pohyb.

„Vlastně... ne. Víte,” odkašlal jsem si, „ve skuteč-
nosti jsem tu kvůli...” Sakra, už to vysyp! Stejně si 
myslí, že jsi choromyslný fanda do zavlažovacích 
zařízení. Těžko ji můžeš vystrašit víc. No tak. Snad 
jsi dospělej mužskej, ne? Máš své touhy. Nestyď se. 
Jdi do toho! Za chlapy! „Víte, ve skutečnosti jsem 
tu kvůli poněkud... živočišnějšímu magazínu,” ne-
směle jsem se zazubil a mé levé oko sebou během 
pokusu o šibalské mrknutí škublo v neurotickém 
tiku.
Zamyslela se: „National Geographic?”
„Přesně!” vítězně jsem na ni namířil oba ukazováč-
ky a strojený úsměv. Zaplatil jsem, udělal pár kroků 
a zhroutil se pod nedalekou rozkvetlou třešeň. Pff...
Otřel jsem si zpocenou tvář do košile a zběžně pro-
listoval svůj úlovek. Vrcholem erotična byl na svou 
dobu odvážný detail kopulujících mandelinek 
bramborových na straně 27.
Bože. Nic frigidnějšího jsem si vybrat nemohl. To už 
by snad byla rajcovnější i Mateřídouška.

„Čo tu porábaš?” zakryla mi sluneční kotouč dív-
čí silueta, zrovna když jsem se zhrzeně zakusoval 
do kuřecí bagety. Zamžoural jsem.
Byla to Oľga. Krajně sympatická, slovenská a nesku-
tečně půvabná Vlastina spolubydlící, kvůli které už 
třetí týden v kuse navštěvuji Vlastu na pokoji každý 
večer bez jediného vynechání. Už mě tam musejí 
mít plný kecky. 
Rozbušil se mi myokard a začal jsem koktat: „Já si... 
tady... čtu si.”

„O čom?” zajímala se.
„O...” namátkou jsem zalistoval, „...obřích stromech 
puya v Huaskaránském národním parku v Andách,” 
ocitoval jsem perex na třetí stránce a zaskočil sám 
sebe.

„Skôr vyzeráš, ako by si čakal na bozk. Tu pod tou 
čerešňou,” klekla si ke mně.
„To asi ne, protože...” pokrčil jsem rameny, „nevím, 
co je bosk.”
Zasmála se. Chvilku váhala, a pak se ke mně naklo-
nila: „Toto,” a dala mi pusu.
Vzpamatoval jsem se po dvaceti vteřinách: „To je 
hezký,” polkl jsem.
...
„Spolubydlící si mu stěžovali, že moc nahlas...”
„Pardon,” přerušil mě natužený číšník, „máte vybrá-
no?”

„Ano. Tady... tu horkou bílou čokoládu s kouskama 
pistácií. A můžete nám k tomu, prosím Vás, dát dvě 
brčka?”
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KOMIX GYMNASIGYMNASIGYMN ONU
Redakce Gymnasionu dospěla k názoru, že se dnes žádný pořádný časopis neobejde bez dobrého komik-
su. Není úplně jisté, jestli svým rozhodnutím udělala redakčnímu kreslíři Ondřejovi radost, sami však jistě 
uznáte, že jej nikterak nezaskočila. A poznáte také, že náměty příběhů mají být historky úzce související se 
snažením na poli zážitkové pedagogiky. Třeba i ty vaše – stačí napsat na adresu redakce. 
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NA PIJÁKU
Rubrika Na pijáku zůstává otevřená především pro vás, čtenáře ča-
sopisu Gymnasion. Autoři textů očekávají vaše připomínky, postře-
hy, myšlenky. Udělali jste si při četbě nějaké poznámky nebo kresby? 
Zašlete nám je! Podobně jako kdysi sloužil piják komunikaci a hrám 
ve školních lavicích, je zde prostorem pro výměnu názorů a diskusi. 
Ten dnešní přináší reakci Martiny Wiererové na článek Ceny jsou 
cenný… z minulého čísla (G3, 113). Na vaše další reakce a postřehy 
se těšíme a věříme, že se o své dojmy a připomínky podělíte s ostat-
ními. Skutečně o ně stojíme, protože časopis připravujeme pro vás 
a chceme tak činit co nejlépe. Proto je, prosím, zasílejte na adresu 
jakub.dobal@psl.czjakub.dobal@psl.czjakub.dobal@psl.c . Na webových stránkách Gymnasionu jsme ote-
vřeli také diskusní fórum, do nějž se můžete zapojit na adrese www.
psl.cz/gymnasion/forum. Jakub Dobal

…víc než cenná cena

Jeden můj kamarád žije ve starém 
činžovním domě. Má být proč 
spokojen, jde o krásné bydlení 
s velkým balkónem na ulici. Ten 
balkón ale sdílí se svojí soused-
kou – korpulentní starou dámou, 
která když vypere, pověsí prádlo 
pěkně přes celý balkón, soused 
ne-soused, okna ne-okna. A věší 
tam všechno – mnohdy i vypra-
né bombarďáky s notně vytaha-
nými gumičkami. Kdyby vedle 
bydlela aspoň nějaká mladá 
kočka, na bikiny s kraječkama 
by se jinak koukalo, naříká v pra-
videlných intervalech kamarád 
a zatahuje závěsy: Na to se fakt 
nemusím dívat…
Něco podobného mě napadlo, 
když jsem v minulém čísle časo-
pisu Gymnasion dočetla článek 

„Ceny jsou cenný“ od Radka Ha-
nuše. Článek se zabýval tématem 
čistě „prázdninovkovým“, tj. oce-
ňováním her a programů výroč-
ními cenami Prázdninové školy 
Lipnice (PŠL) a problémem nedo-
cenění některých nebo přecenění 
jiných. Tedy tématem, které patří 
spíše do rozhovorů v interních 
kruzích PŠL. Věci neznalý čte-
nář s velkou pravděpodobností 
zůstává mimo dění. Buď neví, 
o co jde, anebo ho to jednoduše 
nezajímá. Prát prádlo je bezespo-
ru nezbytné a prospěšné, tak to 
dělejme. Ale věšme ho na uza-
vřeném dvorku, na který chodí 
jen domácí a nevystavujme ho 
na ulici na odiv kolemjdoucím.

Neznamená to, že by nás neměl 
zajímat názor a postřehy veřej-
nosti, odborné i poučené. Ba do-
konce nás zajímat musí. Pokud by 
tomu tak nebylo, stavěla by PŠL 
kolem sebe myšlenkovou hradbu, 
a to by byla jednoznačně chyba. 
Bez veřejnosti a její zpětné vazby 
by „prázdninovkové“ počínání 
postrádalo smysl – sdílení širších 
pohledů na věc může být naopak 
podnětné a inspirující. Otázku 
užitečnosti a zajímavosti témat 
předkládaných „veřejnosti“ má ale 
samozřejmě PŠL v rukou sama.
Nejsem autorkou hry Záchranáři, 
která získala cenu za premiéru 
roku HUGO 2004, ale byla jsem 
u jejího vzniku a u prvního uve-
dení na kurzu PŠL DoNitraVZimě 
2004. V našem případě nešlo ani 
tak o hru – nehráli jsme si na po-
lárníky či jeskyňáře, ani na vlky 
a služebníky. Prostředí bylo zcela 
reálné: noc, vesnička v Českém 
Švýcarsku, tma a spousta sněhu. 
Do vesnice k telefonu asi půlho-
dina cesty. Mobilní telefony ne-
použitelné, vysílačky místy ano. 
Dva zbloudilí, vyčerpaní běžkaři 
na denní túře, jedna zmatená 
mladá žena jevící známky opi-
losti a nakonec tři mladíci, které 
zasypala nevelká lavina. Účast-
níci se ocitli v roli členů horské 
služby a jako skupina měli vyřešit 
několik situací s ohrožením živo-
ta. Zadání jednotlivých problémů 
a informace o situaci získávali 
postupně vysílačkou z „centrály“ 
od týmu instruktorů.

Cílem programu bylo vyzkoušet 
si přemýšlení a jednání v krizo-
vé situaci, týmovou spoluprá-
ci a schopnost řešit problémy 
s omezenými zdroji. Účastníci 
zvládli hru velmi dobře. Výsledek 
předčil naše očekávání a pro-
gram Záchranáři se stal jedním Záchranáři se stal jedním Záchranáři
z vrcholů kurzu DoNitraVZimě. 
Dobrá příprava a propracovanost 
do detailů, rychlý spád, autentič-
nost a především pokurzovní pře-
sah dodaly hře na kvalitě.
Neznám a nedohledávala jsem 
si všechny hry zmíněné Radkem 
Hanušem. Nevím tedy přesně, 
v čem se které liší nebo naopak 
podobají. Nehledali jsme inspi-
raci ani v jedné z nich. V tu chvíli 
to byl náš vlastní nápad a pokud 
byl něčím inspirovaný, pak pouze 
formou výuky projektu ZDrSem. 
Pravdou zůstává, že herních 
principů je málo a že u většiny 
nových programů jde o domyšle-
ní, větší či menší inovaci již exis-
tujících principů a jejich zasazení 
do vhodného kontextu. Každá 
hra, nejen Záchranáři, se musí 
hrát ve správnou dobu, na správ-
ném místě a se správnými lidmi. 
Jedině tak může být pro hráče 
nezapomenutelná. 

SUMMARY
The blotter
The column On the blotter
in this issue is open for you, 
readers of the Gymnasion 
journal for your reactions 
and ideas, and comments 
to the journal structure. In 
this issue we bring the reac-
tion of Martina Wiererová to 
the article Prices are valu-
able… from the previous is-
sue (G3, 113). Write, write, 
write, read, read, read.

Vedoucí rubriky:

Jakub Dobal – pro bližší 
představení viz s. 2.
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Omluva
Vážení čtenáři, pokud jste 
se během května 2005 pokou-
šeli otevřít webovou stránku 
Gymnasionu, pravděpodobně 
se vám to nepodařilo. Za výpa-
dek dostupnosti stránek na in-
zerované adrese se vám velmi 
omlouváme. Příčinou byla ad-
ministrativní chyba při prodlu-
žování domény. Rádi bychom 
vás také informovali, že jsme 
změnili doménu a od června 
jsou webové stránky časopisu 
Gymnasion dostupné na ad-
rese www.gymnasion.info. 
Přístup přes web Prázdninové 
školy Lipnice (www.psl.cz) zů-
stává zachován.

www.gymnasion.info

Vymyslet něco zcela nového 
se nemůže podařit každý rok. Ne-
myslím si, že používání dobrých 
a dávno vyzkoušených myšlenek 
– patřičně okořeněných – je špat-
né nebo dokonce méněcenné. 
Naopak. To, že jsme nevědomě 
použili již osvědčený princip, 
který se objevuje v hrách, které 
napsal sám Miloš Zapletal, Jirka 
Gregor anebo autor článku Radek 
Hanuš, nevrhá na náš „produkt“ 
stín, ale dodává mu lesku. Jsem 
ráda, že jsem byla u toho. Otázka 
oceňování her je složitá. Jak zjis-
tit, že je hra dobrá? Má šanci i ta, 
která využívá staré principy? Od-
pověď na první otázku dává vždy 
tým, který hru prezentuje, stejně 
jako porota, která výroční ceny 
PŠL udílí. Pokud odpověď na otáz-
ku druhou zní „ne“, pak už asi 
Hugo mnohokrát udělen nebude, 
protože většina principů již byla 
objevena. Jen příběhy, kulisy a tý-
my se mění. Netvrdíme, že hra 
Záchranáři byla neopakovatelnou 
prvotinou. Možná by výsledek s ji-
nou porotou dopadl odlišně, ale 
tak už to při oceňování bývá.
Nevím, co přesvědčilo porotu ten-
tokrát. Mohla to být právě dobrá 
prezentace, popis programu, od-
had autenticity zážitku nebo pře-
sah do reálného života. Dle mého 
názoru je nejdůležitější právě to 
poslední… pokurzovní přesah. 
Více než třetina účastníků absol-
vovala ZDrSem, vzdělávací zdra-
votní seminář první pomoci (viz 
rámeček). 

Ať je her s podobným názvem 
a principem kolik chce, budiž za-
dostiučiněním, že program s te-
matikou záchrany lidských životů 
dosáhl ocenění. Pokud se někdo 
cítí být spoluautorem, pak cena 
patří i jemu. Udělení výroční ceny 
za rok 2004 vnímám i jako sym-
bolické poděkování všem, kteří 
na vzdělávacích kurzech ZDrSem 
pracovali a pracují… Protože vě-
dět, co dělat v případě, kdy se ně-
kdo z vašich blízkých i neblízkých 
ocitne v ohrožení zdraví či do-
konce života, je naprosto zásadní 
a nezbytné pro kohokoli z nás. 
Nevíte-li si v danou chvíli rady, 
může se stát tou nejhorší ve va-
šem životě. Víte-li potřebné a po-
daří-li se vám to uskutečnit, je to 
k nezaplacení… a nedocenitelné… 
ANI CENNOU CENOU HUGO!

Martina Wiererová,
instruktorka PŠL

ZDrSem 
je jedním z projektů Prázd-
ninové školy Lipnice. Náplní 
jeho činnosti je interaktivní 
výuka efektivního poskytování 
první pomoci využívající prvky 
zážitkové pedagogiky. 

Více na 

www.zdrsem.czwww.zdrsem.czwww.zdrsem.c .

 Záchranáři na kurzu PŠL DoNitraVZimě 2004. | foto © Michal Knotek.
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ARTETERAPIE
Časopis České arteterapeutické asociace
Česká arteterapeutické asociace 
(ČAA) vydává odborný časopis 
ARTETERAPIE (občasník) určený 
nejen pro arteterapeutickou obec. 
Časopis představuje snahu zaplnit 
prázdné místo na mapě aktivit, 
působení a rozvoje české artete-
rapie.  Odborné arteterapeutické 
obci a ostatním zájemcům nabízí 
časopis příležitost šířit a získávat 
vzájemné povědomí o používání, 
postupech, přístupech, uplatnění a 
o nových cestách arteterapeutic-
kého působení, o vzdělávacích 
aktivitách, odborných výzkumech, 
pestré zkušenosti terapeutů i kli-
entů, informace o dění v rámci 
ČAA apod.

Od jara 2002 vyšla tato tematicky 
zaměřená čísla, která kromě pří-
spěvků k danému tématu obsa-
hují vždy něco navíc: Arteterapie, 
Psychózy, Deprese, Závislosti, Děti, 
Senioři a Instituce. Od červen-
ce 2005 vydává redakční rada čísla 
netematická (až na příležitostné 
výjimky). Náklad tematických čísel 
byl 300–400 ks, od července 2005 
je náklad 500 ks. (Většina prvních 
čísel je již rozebrána.) Cena jedno-
ho výtisku 1.–7. čísla byla 60 Kč, 
od 8. čísla 70 Kč).
Redakční radu tvoří: 
Johana Elisová (šéfredaktorka), 
Marie Lhotová, Alena Koblicová, 
Sylva Dobalová, Mariana Štefan-
číková, Miroslav Huptych, Zdeněk 
Šimanovský a Evžen Perout.

Časopis je možné osobně zakou-
pit či objednat na adrese: 
Komunitní centrum-Otevřený 
ateliér Břevnov, T. Killianová, 
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6, tel. 
233 354 547, e-mail: arte@fokus-
-praha.cz. Čísla vycházejí nepra-
videlně, proto předplatné zatím 
bohužel nezřizujeme. Před ob-
jednávkou doporučujeme ověřit, 
zda Vámi vybrané číslo již nebylo 
rozebráno.
Kontakt na redakci: 
Johana Elisová, Charvatce 4, 411 19, 
Mšené-lázně. 
Tel./fax: 416 815 951, 777 264 627, 
redakce.caa@atlas.cz (tato adresa 
neslouží k prodeji časopisu)
Těšíme se na Váš zájem i aktivní 
přispění do časopisu 
ARTETERAPIE. 
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ObjednejteObjednejteOb  si 
GYMNASION
Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku, který právě 
držíte v ruce, je určen zájemcům z oblasti vzdělávání, využití 
volného času, personalistiky – tedy všem, které zážitek zajímá 
jako metoda vzdělávání. Vychází 2× ročně o cca 120 stranách.

Cena výtisku
100 Kč – osobní odběr a platba v hotovosti 
v kanceláři PŠL, Štěpánská 6, Praha 2
120 Kč – ve vybraných prodejnách (viz níže)
130 Kč – platba na účet a zaslání poštou 
(cena vč. DPH, poštovného a balného v ČR)

Jak si Gymnasion objednat?
Objednávku zašlete do kanceláře PŠL, Štěpánská 6, Praha 2, 
120 00, nebo e-mailem na adresu gymnasion@psl.cz.
Vyplňte webový objednávkový formulář 
na adrese www.gymnasion.infowww.gymnasion.infowww.gymnasion.inf . 
Jste-li organizace, objednaná čísla vám zašleme 
společně s vystavenou fakturou.
Jste-li soukromá osoba, zašleme vám spolu s potvrzením Jste-li soukromá osoba, zašleme vám spolu s potvrzením 
o přijetí objednávky e-mailem také údaje potřebné pro platbu. o přijetí objednávky e-mailem také údaje potřebné pro platbu. 
Tu můžete uskutečnit převodem na náš účet nebo pomocí Tu můžete uskutečnit převodem na náš účet nebo pomocí 
poštovní poukázky typu A.poštovní poukázky typu A.

Prodejny, kde si můžete časopis zakoupit:Prodejny, kde si můžete časopis zakoupit:

Pedagogická fakulta UK, prodejna skriptPedagogická fakulta UK, prodejna skript
M. D. Rettigové 4, Praha 1M. D. Rettigové 4, Praha 1
telefon: +420 221 900 286telefon: +420 221 900 286

Pedagogická fakulta MU, knihkupectvíPedagogická fakulta MU, knihkupectví
Poříčí 9, BrnoPoříčí 9, Brno

Univerzita Palackého v Olomouci, prodejna skriptUniverzita Palackého v Olomouci, prodejna skript
Biskupské nám. 1, Olomouc 1Biskupské nám. 1, Olomouc 1
telefon: +420 585 631 786telefon: +420 585 631 786

Kontaktní adresa pro SLOVENSKOKontaktní adresa pro SLOVENSKO
OBJEDNÁVKY a PRODEJOBJEDNÁVKY a PRODEJ
Project Outdoor, s. r. o.Project Outdoor, s. r. o.
Topolova 16, 811 04 BratislavaTopolova 16, 811 04 Bratislava
telefon: +421 2 54 65 36 51telefon: +421 2 54 65 36 51
e-mail: e-mail: info@projectoutdoor.skinfo@projectoutdoor.sk

Více informací naVíce informací na

www.gymnasion.infwww.gymnasion.infowww.gymnasion.infowww.gymnasion.infwww.gymnasion.infowww.gymnasion.inf
Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu 
+420 224 942 534.+420 224 942 534.

Prázdninová škola 
Lipnice – 
Outward Bound 
Česká republika
Jsme občanské sdružení 
zaměřené na rozvoj osob-
nosti, pedagogiku zážitku 
a pobyt v přírodě.
Posláním PŠL je prostřed-
nictvím výchovy zážitkem 
pomáhat lidem v hledání 
hlubšího vztahu k sobě, 
k druhým i k okolnímu 
světu. Každoročně nabízí-
me 8 až 15 kurzů určených 
pro všechny ve věku 6–60 
let. Zpravidla jde o 12 
intenzivně prožitých dní, 
od fyzicky náročných akcí 
či psychoher přes strate-
gické simulace až po tvoři-
vostní programy a happe-
ningy. Pořádáme také kurzy 
zimní a víkendové.

Život je gotickej pes
Termín: 7.–21. 1. 2006
Místo: oblast Kralického 
Sněžníku, Rychlebské hory
Věk: 19+ 
Život je gotickej pes je již 
klasický zimní lipnický kurz, 
v němž se vracíme k přímé 
zkušenosti a opravdovosti. 
Kurz proběhne v zimní 
přírodě – spát budeme 
v indiánském tee-pee.
Naučíte se pohybovat 
na sněžnicích, obsluhovat 
psí spřežení, žít v chlad-
nějším ročním období. 
Zažijete krásy paní Zimy 
i radost z ní.
Kurz je připravován ve spo-
lupráci s katedrou rekreo-
logie UP Olomouc, Nadací 
Pangea a Siberian Husky 
Harcovský les.

Kontakt:
Štěpánská 6, Praha 2, 
120 00
telefon: 224 942 534, 
mobil: 608 277 907
e-mail: psl@psl.czpsl@psl.czpsl@psl.c
web: www.psl.czwww.psl.czwww.psl.c



DĚKUJEME
ZA FINANČNÍ PODPORU 
VYDÁNÍ TŘETÍHO ČÍSLA,
NA KTERÉ SE PODÍLELI:

Project Outdoor, s.r.o.  
 10  000 Kč

Radek Hanuš
  10  000 Kč

Jaroslav Plhák
  10  000 Kč

Milan Lžičař
  5  000 Kč

Projekt vydávání časopisu 
Gymnasion byl finančně 
podpořen Evropskou komisí. 
Tato publikace odráží pouze postoje 
autorů a Evropská komise ani 
Národní agentura nenesou 
zodpovědnost za její obsah 
ani za jakýkoliv způsob užití 
informací v ní obsažených.  Stromilka. | foto © Michal Stránský 



JARJARO, O, TTO O JEJE TV TVOŘOŘIVOIVOSTST
Prodrali jsme se houštím souvislostí Eróta, erotu i erotických vábení, zvedněme tedy oči k novému 
tématu, k setkání opět za půl roku. TVOŘIVOST může být nepatřičně zužována na umělecké vyjádření, 
k němuž se ne každý jedinec svobodně a uvolněně odhodlá. V souvislostech s projekty zážitkové pe-
dagogiky jde však o tvořivý přístup k životu, o neustálé hledání nových možností, o přirozený postoj 
ke světu se snahou o jeho přeměnu k lepšímu. V následujícím čísle se budeme snažit rozkrývat taje 
rozvoje tvořivosti, inspirovat se možnostmi fotodílny, dozvíme se o netradiční výuce češtiny v USA 
prostřednictvím návštěvy hřbitova, čeká nás cirkusová škola i vážné informace o nově utvářeném cechu 
sdružujícím organizace podnikající v outdoor management trainingu.
Chcete-li se podělit o své zkušenosti, názory, nápady či zamyšlení, kontaktujte garanta konkrétní rub-
riky, do níž by váš příspěvek (zaměřený vždy k tématu daného čísla v propojení se zážitkovou pedago-
gikou) nejlépe zapadal. Máte skvělý nápad, ale nesouvisí s tvořivostí? Nevadí, následovat budou další 
možnosti:

• HRA • PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE • PŘÍRODA


