jaro
ja
201
0133
ročník 7
číslo 1

časopis pro zážitkovou
pedagogiku

návraty

Gymna sion,
vydává G

o.p.s.

1

MOŽNOST OBJEDNÁNÍ PUBLIKACÍ EDICE GYMNASION
01 Fenomén Foglar: www.psl.cz
02 Miloš Zapletal: www.psl.cz, nebo www.e-shop.upol.cz
03 Allan Gintel: jana.opletalova@upol.cz (tento svazek zdarma)

2

časopis pro zážitkovou pedagogiku

Vydavatelem prvních
deseti čísel časopisu
Gymnasion byla
Prázdninová škola
Lipnice

ávraty

číslo 12, jaro 2013 (ročník 7, číslo 1)
vychází 31. 5. 2013
Vydavatel:
Gymnasion, o.p.s.
www.gymnasion.org
IČ: 285 85 861
Adresa vydavatele:
V Kukle 336/3
772 00 Olomouc-Droždín
Správní rada Gymnasion, o.p.s.:
Ing. Miroslav Hanuš
Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.
Mgr. Milan Hanuš, MBA
Dozorčí rada Gymnasion, o.p.s.:
Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Redakce:
Ivo Jirásek, šéfredaktor | sefredaktor@gymnasion.org
Hana Bednářová, jazyková korektorka | hana.bednarova@ff.cuni.cz
Pepa Středa, obrazový redaktor | pepastreda@volny.cz
Ondra Tůma, kresby | ondra.tuma@volny.cz
Lenka Matoušková (VLHAdesign), design a sazba | vlha@vlha.cz
Andrej Kirchmayer, redaktor webu | andrej.kirchmayer@upol.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 15053
ISSN 1214-603X
Vychází dvakrát ročně.
Tisk: PrintActive s.r.o. – chráněná dílna
Hviezdoslavova 614/16
400 03 Ústí nad Labem

foto na obálce: Skok do „rybníka zážitkové pedagogiky“.
Z kurzu PŠL Vlastní cestou, 2012. | foto © Martina Hájková
foto na str. 4–5: Běžíme dál. | foto © Pepa Středa

1

obsah
ÚVOD
Petr Hora-Hořejš: Chvála návratů. ...........................................................................................................................................6

TEORIE
Šimon Grimmich: Vnitřní život: o podstatě kurzu................................................................................................... 11
Článek se zaměřuje na zkoumání konstitutivních rysů zážitkového kurzu, jak je lze nalézt v účastnické
zkušenosti. Na tomto základě usiluje o podání vymezení a zároveň o rozšíření pojmu zážitkové pedagogiky na
výchovu k plnému prožívání a rozvoji všímavosti, které jsou nezbytné pro celistvost člověka.

Andrej Kirchmayer: Konferencie a semináre
v oblasti zážitkovej pedagogiky v roku 2012 a 2013. ....................................................................................... 23

METODA
Petra Drahanská: Návrat k „realitě“ v zážitkovém učení.

............................................................................... 31

Processburger je jedním z nejstarších teoretických modelů v oblasti zážitkové pedagogiky. Shrnuje podstatu
zážitkového učení, a pokud ho instruktor umí dobře a jasně vysvětlit, má v rukávu dostatečně silnou
argumentaci pro to, aby dokázal motivovat skupinu vrcholových manažerů, ale i znuděných žáků ve škole.

Filip Vítek: Certiﬁkovaný výcvik Prázdninové školy Lipnice
– Metoda zážitkové pedagogiky. ...................................................................................................................................... 38
Od letošního roku se všem zájemcům o profesionální rozvoj v oblasti zážitkové pedagogiky naskytla možnost
absolvovat cyklus pěti víkendových kurzů. Výcvik je u MŠMT ČR akreditován jako rekvaliﬁkační.

Marek Herman: Monkey see, monkey do.

.................................................................................................................... 39

Autor, který působil jako supervizor na několika kurzech, představuje hlavní chyby, kterých se lektoři mohou
dopouštět při stanovování pravidel. Nabízí teoretický nástin problematiky a konkrétní výčet jím ověřených pravidel.

Šimon Grimmich: Metodické ohlédnutí za Tribem, fragmenty ke kurzu o tvořivosti.

........... 45

Příspěvek představuje ohlédnutí za kurzy o tvořivosti v každodennosti (TamKamTo, Triboluminiscence, Tribo)
a zhodnocení zkušeností s nimi bez příkras a s určitou nadsázkou. Autor se věnuje otázkám partnerského přístupu,
společné tvorby a podob tvořivosti na kurzech; hodnotí jejich skutečný průběh a zdůrazňuje přesah kurzů.

PRAXE
Tomáš Feřtek: Proč zážitková pedagogika cestou do škol zabloudila. ................................................ 55
Nastínění důvodů, proč za posledních deset patnáct let intenzivní propagace zážitková pedagogika cestou do
škol dorazila přinejlepším do seznamovacích kurzů na začátku šesté třídy.

Petr Válek: Smysl zážitkové pedagogiky při práci s dospívajícími
z pěstounských rodin a dětských domovů. ............................................................................................................. 58
Projekty Cestou k sobě (2010) a Cesta hrdinů (2011) byly určeny dospívajícím z pěstounských rodin a dětských
domovů. Příspěvek přibližuje speciﬁčnost této cílové skupiny a zdůrazňuje důležitost cílené práce s řízením rizika.

Karel Šteﬂ: Možnosti zážitkového kurzu. ..................................................................................................................... 62
Jaký a jak dlouho trvající dopad má účast na programu, který pracuje s „mládeží v ohrožení“? Rozhovor
s rodičem účastníka o vnímání přesahu kurzu.

2

Vladimír Halada: Proměna – hledání iniciace. ........................................................................................................... 66
Jak udělat ze všední chvíle nevšední? Jaké místo zaujímá rituál v životě? V čem spočívá potřebný iniciační
přechodový rituál na cestě k dospělosti?

Světla Vaštová: Kurz Outward Bound New Zealand.

........................................................................................... 69

Jet v určitém věku na kurz Outward Bound je na Novém Zélandu jistá tradice, významnost, pocta. O zážitcích
z kurzu na druhé straně zeměkoule vypráví jejich pozorovatelka a přímá účastnice.

INSPIRACE
Šimon Grimmich: Jablko a mouka, dát čas všednosti a smyslům.

........................................................... 75

Popis dvou pomalých dílen uvedených na letním kurzu PŠL – Tribo, jejichž původním autorem je doc. PhDr.
Jaroslav Vančát, Ph.D. Obě rozvíjí tvořivý přístup ke každodennosti a neměly by vás minout.

Jan Hřídel: 4 živly / 4 básníci.

................................................................................................................................................ 77

Básníci jsou zvláštní bytosti uzpůsobené všímat si toho, co by jiné bytosti s lehkým srdcem přehlédly. Básníci
mají těžký a nenahraditelný úkol, totiž experimentovat s vnímáním a jazykem a pomáhat tak nám, druhým
lidem, k prohloubení chápání a prožívání světa.

Richard Macků: Oko do hlavy – myšlenková rozcvička Gymnasionu.

................................................... 79

Správné reﬂexe okolní reality je člověk schopen, pokud chodí po světě s otevřenýma očima, snaží se získat
maximum podnětů a pokud umí správně myslet. Myšlenková rozcvička Oko do hlavy nás bude učit myslet
– vždy na příkladu hlavního tématu příslušného čísla Gymnasionu.

Jan Hřídel: Text o síle a slabosti slov. .............................................................................................................................. 81
Už jste zkoušeli vnímat erotiku kvetoucího sadu plného burácivých včel či vnímat dialog káněte s křivkou jeho
letu? Ne? Jsou i jiné věci k učení, přečtěte si.

Barbora Pálková: Změna je možná – chce to jen chtít.

....................................................................................... 83

Ten pocit, když děláte něco nevšedního a možná i trochu nelegálního, by si měl každý nadělit sám. Rázem vám
stoupne hladina adrenalinu a míra nadšení z nuly na sto za pět vteřin. Akcelerace jako u Porsche.

KOMIX I .................................................................................................................................................................................................... 84
Karel Šteﬂ: Guerrilla gardening – umění upozornit.

.......................................................................................... 85

Občanská angažovanost, společenský protest i prostá záliba v zahradničení – to jsou hlavní důvody, proč se lidé
ve městech rozhodnou vytáhnout motyčky a osadí zanedbané místo ve svém okolí květinami. Rostliny sázejí
na vlastní pěst, bez svolení či vědomí majitele pozemku. Odměnou jim je jen dobrý pocit. Takové je kouzlo
guerrilla gardeningu – partyzánského zahradničení.

Miroslava Jirásková: Návraty ke kořenům formou systemických konstelací.

................................. 87

Nastínění metody systemických konstelací, které nám dávají možnost vrátit se ke své životní síle, obnovit ji
nebo jen sladit její tok tak, aby sloužila.

Petra Drahanská: Dar nedar. Fenomén nechtěného dárku.

........................................................................... 88

Ukázka z výuky studentů dramatické výchovy DiFa JAMU pod vedením Petry Drahanské a Jany Hakové. Při
četbě můžete vzpomínat třeba na loňské Vánoce…

Jan Neuman: Kniha, která mě opravdu nadzvedla ze židle. ......................................................................... 89
Redakčně výrazně zkrácený příspěvek, který na knize Komparační analýza struktury a obsahu studijních oborů
se zaměřením na aktivity v přírodě na konkrétních příkladech v ČR a v Anglii autora Jiřího Kirchnera burcuje
k poctivému a řádnému psaní knih. Nekrácenou verzi najdete na www.gymnasion.org/navraty.

KOMIX II .................................................................................................................................................................................................. 90
Marika Hanušová: Návrat k sobě skrze tělo. ............................................................................................................... 91
Nastínění několika osvědčených metod – her, které jsou vhodné pro rozvoj pohybové fantazie netanečníků
i tanečníků.

Jan Běťák: recenze knihy Chvála pomalosti: jak celosvětové hnutí vyzývá
na souboj kult rychlosti. ................................................................................................................................................................. 96
V následném výňatku z knihy se můžete dozvědět o právě hrané skladbě As Slow As Possible, která trvá 639 let.

3

ŠTAFETA OSOBNOSTÍ
Josef Valenta > Jan Slavík: Jako vůně květiny

............................................................................................................. 99

LIDÉ ......................................................................................................................................................................................................... 102

4

ÚVOD Ú
vedoucí rubriky: Ivo Jirásek

úvod

Udat
Ud
Udatní
atn
níí ččtenáři,
tte
en
ná
áři
ři, sp
sspanilomyslné
pan
anil
anil
ilom
omys
yslln
ys
lné
né čt
ččten
čtenářky,
ten
enář
enář
ářk
á
řk
kyy,
oe
tapě
ta
pě u
sil
si
ilu
lují
jíccíí vvytvářet
y t vvá
yt
ářet
áře
řet no
ře
n
ové
vé ččíslo
íslo
íslo
ís
lo k
aapo
etapě
usilující
nové
kažžd
dé d
dv
va mě
m
ěsí
síce
síce
e (viz
(vviiz
iz http://www.gymnasiht tp
ht
tp:/
://w
/w ww
/www
w.g
gyym
mna
nasi
si ždé
dva
měsíce
on..o
on
org
org
rg/a
/arc
rchi
hive
hive
ve/
e/i
/iss
/iss
ssue
sue
ue) se p
ue)
okorně
ok
orně
or
ně vvracíme
rací
ra
címe
me
on.org/archive/issue)
pokorně
osvě
os
vědč
věd
dčené
dčen
ené pe
en
p
eri
riod
odic
ici
cit
itě i formě.
itě
fo
fo
orrm
rmě.
rmě
ě. Rozhodli
Roz
ozh
hodl
hod
ho
dli
dli
k osvědčené
periodicitě
jjssme
e se,
se,
e, že
že ne
n
ež zza
ahl
hllco
co
ova
vat mn
m
nož
ožstt ví
v ím
vím
jsme
než
zahlcovat
množstvím
tte
ext
x tů,
ů, chceme
chcem
hcce
h
em
me spíše
sp
píšše hlouběji
hloubě
hl
oub
ou
bě
ěji
ji a p
ozoroz
orro
textů,
pozorněji
ně
ji n
ad každým
ad
ka
ažžžd
dým př
dý
p
řís
ísp
pě
ěvk
vkem
em u
va
ažžo
ova
att,,
něji
nad
příspěvkem
uvažovat,
hod
ho
odl
dlá
lá
ám
me každou
ka
k
ažžd
do
ou
u stránku
strrá
án
nku
nku
ku p
eččli
e
čliivě
vě p
rohnat
ro
h na
hn
att
hodláme
pečlivě
prohnat
dissk
di
k
kus
ussí redakčního
u
rre
eda
ed
dakč
kční
ního
níh
ho kolektivu
kol
olek
ekti
tivu
vu a věnovat
věnov
ěnov
ěn
ovat
at
diskusí
dosttatteč
do
ečno
čno
nou
ou pé
p
éči
č ap
ozor
oz
orno
or
orno
nost
ost
st i g
raﬁ
ra
ﬁcké
ck
ck
ké
é
dostatečnou
péči
pozornost
graﬁ
úpravě
úp
ě, kt
ter
erá
á je
en
ed
edíl
díl
ílno
nou so
no
ssoučástí
ouč
učá
čás
ástíí n
ašeh
aš
šeh
eho
o
úpravě,
která
nedílnou
našeho
spol
sp
oleč
oleč
ečné
ného
ého
o ssdílení.
dílení
dí
lení
le
ní .
společného
Prot
Pr
ro
ottto
o se
se ttak
ak řříkajíc
ak
íkajjíc
ík
íc n
avra
av
avra
ací
címe
címe
e–o
pět
pě
Proto
navracíme
opět
e můžete
mů
ůžže
ette tě
ttěšit
ěši
šit dv
d
vak
akrá
rát
át ro
rročně
oččn
n
ně
ěn
na
a cca
cca
a 100
100
0
se
dvakrát
strra
st
an čt
ččtení.
ten
ní.
í. N
a pů
ůlr
lroč
oční
ní p
orrci
ci ččetby
ettby
etb
by byste
bys
y te
e
stran
Na
půlroční
porci
si mohli
mohli
oh
hli
li ssmlsnout
mlsn
ml
snou
nou
outt s vědo
vvědomím,
vě
ěd
do
omí
mím
ím,
m, že
že ji
j s jistou
jis
isto
to
ou
si
míro
mí
rou radosti
rou
rra
ado
dost
sti
ti redakční
reda
re
dakč
kční
ní kolektiv
kolle
ek
kttiiv připravopřřipra
ipravo
ip
ravo
ra
vo mírou
vva
a
all do
d
osstta
atteč
ečně
ně d
ně
louh
lo
uho
ho
o,, takže
ta
ak
kže
e příspěvky
pří
řísp
ísp
pěvky
ěvky
ěv
ky
val
dostatečně
dlouho,
mohly
mo
hlly uzrát.
h
uzzrá
u
át.
t. O
pě
p
ěto
tovvn
ně na
n
nabí
abí
b zí
zíme
zíme
eim
ožož
žmohly
Opětovně
nabízíme
možnosstt ttištěné
no
iště
iš
tě
ěné
é vvarianty.
arria
a
iant
nt y.
y. P
řesttož
ře
ože ve
vvelkorysá
velk
elk
lkor
orys
r ys
ysá
nost
Přestože

|Ú

příl
př
ílež
ežit
itos
ostt,, p
os
ossk
osky
kyy ttn
nut
utá
tá zza
a
akl
klad
kl
dat
atel
eli G
Gy
ym
m-příležitost,
poskytnutá
zakladateli
Gymna
n
asiion
n, o
o.
.p
p..s.
s., totiž
s.,
totiž
to
tiiž zí
zzískávat
ísk
skáv
áva
att vveškeré
eške
eš
ešk
keré
ré iinfornfor
nf
for
ornasion,
o.p.s.,
ma
m
ace
ce kdykoliv
kdy
dyko
dyk
koli
liv a zdarma
liv
zdar
zd
dar
arma
ma prostřednictvím
pro
rost
střed
ředn
ře
dnic
ic tv
ict
t vím
tvím
m
mace
po
p
orttál
álu,
u, sstále
tále
tá
ále
le e
xist
xi
isttuj
uje,
uje
e, víme,
vím
íme,
e, že
že ne
n
jede
je
den
den
portálu,
existuje,
nejeden
zzá
ájje
emc
mce
ce si
si chce
chc
hce časopis
čča
aso
sopi
pis pročítat
prročít
p
oččít
o
ítat
at nejenom
at
nejen
ejen
ej
enom
nom
m
zájemce
e
lek
ektr
tron
tron
tr
onic
ickýých
ic
ický
ch pomůckách,
pom
o ůc
ůcká
kách
ch,
h, ale
alle také
a
tta
aké
ké si
si
v el
elektronických
ch
hce
e svazek
sva
vaze
ek stránek
strá
st
ráne
áne
nek
k ukládat
uk
u
klád
láda
lá
dat do
dat
do knihovny
kni
niho
nih
hovn
vny
vny
chce
liist
stov
stov
ovat
ovat
at ssii star
st
tar
arýýým
md
obrý
ob
brýým p
pa
apí
píre
em
m..
a listovat
starým
dobrým
papírem.
Návr
Návr
Ná
v att k p
ap
pír
íru (č
íru
((či
či gr
g
raﬁ
aﬁc
ﬁccky
ky vvysázeky
yyssáz
áze áze
Návrat
papíru
graﬁ
nému
né
mu p
df ) ta
df
ttak
ak vy
vvymezuje
yme
ezu
zuje
uje
je volně
vol
olně
ě sestavesest
esta
es
ta
ave
ve ve
venému
pdf)
nou sb
no
ssbírku
bír
ír k
ku
up
ř sp
ří
pě
ěvvk
ků
ů, kt
k
kter
ter
erá
á se
e zzabývá
ab
a
býývvá
nou
příspěvků,
která
neje
ne
jeno
je
nom
m tematikou
t m
te
ma
ati
tiko
kou n
kou
ko
ná
á
ávr
vratů
vrat
vr
a tů
at
ů,, a
le jjež
le
ež je
ež
je
nejenom
návratů,
ale
tta
aké
ké doplněna
dop
pln
ln ě
lněn
ěn
na výběrem
vvýýbě
ěre
em několika
něko
něko
ně
koli
kol
lika
lika
ka ttextů
ex tů
extů
ex
ů
také
někt
ně
někt
kter
ter
erýým
ým z vvás
áss jjiž
á
ižž zznámých
ná
ámýých
hzp
ortá
or
ttá
álo
lovvé
é
některým
portálové
pod
po
doby
do
b . Ře
Ř
k i js
kl
sme
e ssi,
i žže
i,
e by
by b
y o škoda
yl
šk
kod
da
podoby.
Řekli
jsme
bylo
neza
ne
začl
za
člen
čl
e it
en
it je
je do
do tohoto
toh
ohot
hot
oto
o výběru.
výýbě
běru
rru
u. Pr
Prot
oto
ot
o-o
nezačlenit
Protožže
e, zd
zzdá
dá se
se,
e, du
d
uch
ho
pět vvl
pě
laj
aje v redakčním
rre
eda
ed
dakč
dakč
kční
ním
ím
že,
duch
opět
vlaje
t ýmu
tý
mu jjak
ak p
ak
ři p
ři
řípr
ří
prrav
p
avě
ě,, ttak
ak
k – vvěřme
ěřme – i n
ěř
ad
d
týmu
při
přípravě,
nad
ssttrá
ánk
nkam
kam
mi.
i. A p
rotto
ro
tože
tože
e zznakem
na
ake
kem du
kem
d
uch
cha
ha je
je
stránkami.
protože
ducha
vzduš
vz
duššn
du
nos
nos
ostt a uv
u
volln
ně
ěnost
no
ost
st, st
sstane
tan
ane
e se
eh
lavn
la
vníím
ím
vzdušnost
uvolněnost,
hlavním
té m
té
ma
ate
tem čísla
tem
čísl
čí
sla příštího,
sla
příš
př
í ští
íští
tíh
ho, podzimního.
ho,
ho
pod
po
dzim
dz
imní
ního
ní
ho.. Rá
ho
Rád
d
tématem
bych
by
h doufal,
dou
ouffa
fal,
fal
l, že
že tento
t nt
te
nto
o nový
nový závan
záv
ávan d
ávan
ofou
of
oukou
kkbych
dofoukaž k vám.
vám.
vá
ne až
Ivo
vo Jirásek
Jirás
Ji
á ek

5

Ú | úvod

Chvála návratů
Petr Hora-Hořejš

Vydávat se proti času zpět mám jaksi v popisu práce. Pomalu denně se „potápím“ do minulosti, leckdy dost hluboko, abych vynesl na den úlomky zmizelé
reality a složil z nich pokud možno korektní, uvěřitelný, ač zjednodušený
obraz. Tu vznikne dějinný příběh, příště portrét pozoruhodné osobnosti. Je to
pro mě dobrodružství, častěji bloudění, vždy určité trápení. Výsledek, a věřte,
že o jeho kvalitách jsem povinen trvale pochybovat, protože pohled je letmý
a drsně komprimovaný, se jmenuje Toulky českou minulostí. Píšu je už třiatřicet let. Tak dlouho žil Kristus…

6

Mám tudíž v návratech praxi. Návraty
mě baví, dokonce živí.
Přinášejí mi něco navíc, nějaký bonus?
Myslím, že ano. Kromě hlubších faktograﬁckých znalostí i trochu zralejší pohled
na svět a současnost. A vnímám, že mé
životní postoje i skutky by měly nějak
reﬂektovat činy předků, svět včerejška,
sílu tradic – člověk by měl přinejmenším
navazovat na pozitiva, nejednat v rozporu s nimi, a už vůbec by neměl jednat tak,
jako by pro něho žádné přejaté hodnoty
minulosti neexistovaly.
To, že o dějinách, zejména národních, má člověk něco vědět, nemusím
asi zdůvodňovat. Pohled na prožívanou
skutečnost se takovými znalostmi zpřesňuje, prohlubuje, dostává další z rozměrů
podobně, jako se prokreslí rodinná anamnéza, když víte, kdo byli vaši prarodiče,
jak žili, jaké postoje a názory zastávali.
I kdybyste zjistili, že dědeček babičku bil
a za války kolaboroval, je to cenná informace: získáváte signál, kudy se nepouštět, i kdyby vás geny pokoušely.
S dějinami je to podobné. Mají závažné závady – až na výjimky nejsou hezké,
nejčastěji mívají katastroﬁcký průběh.

Nicméně jsou naší minulostí, podložím,
po němž kráčíme životem, ať už chceme, či nechceme. Pravda, měli jsme na
tohle zázemí právě tak nulový vliv jako
na vztah babičky a dědečka či na vlastní
zplození. Ale jsou to naše dějiny… i příbuzenstvo. Pštrosí postoj s neinformovanou hlavou strčenou do písku je stanoviskem koktavého blba.
Návraty do minulosti, ať minulosti národní, regionální či rodinné, mají kromě
trochu lepší orientace ve složitostech světa ještě řadu komplementárních efektů.
Člověk nabude dojmu či víry, že svět se
přece jen – viděno globálně a v měřítku
generací – sune vpřed, humanizuje se,
jakkoli v nás svými současnými hrozbami
budí pesimismus, ba katastroﬁcké vize.
Teď bych mohl snést bezpočet důkazů,
ale omezím se na pár ilustrativních. Víte,
že před sto padesáti lety lidé nevěděli,
jak a proč se člověk rodí – jakou roli třeba
hraje spermie? Víte, že před sto lety byl
záškrt takřka stoprocentně smrtelnou
chorobou, při níž se děti za neskutečného utrpení dusily a škrtily (odtud jméno
záškrt)? V téže době neexistovaly na
univerzitách ženské záchody, protože

úvod

teprve nedlouho předtím byly vysoké
školy zpřístupněny i „krásnému pohlaví“
a od studentů po machistické profesory
byly dívky nadále považovány za neumětelky, které do poslucháren nakráčely
vinou extrémního liberalismu? Židé mohli
dosáhnout (totiž v Rakousku) nanejvýš
docentury, handicapovaní byli kriplové
a dělníci luza. To vše v říši od roku 1861
demokratické, uznávající rovnost lidí před
zákonem i Bohem… Už máme za sebou
hrůzy holokaustu a jen pár tupců věří,
že neexistoval. Pryč je marxistický pokus
o spásu, jakkoli nemáme jistotu před
recidivou, protože spasitelé nevymizeli.
Zejména hloupým, neinformovaným
a bezuzdně nekritickým lidem by se proto
měly ordinovat návraty. Návraty v čase.
Jak o tom přemítám, vyjevuje se mi,
že ohlížení zpět je daleko důležitější,
než si běžně uvědomujeme. Návraty jsou
nezbytnou formou života.

|Ú

Soudný člověk denně a takřka
bezděčně provádí inventuru. Vrací se k žitému. Co jsem nestihl, zanedbal, zkonil?
Nedomyslel? Špatně vyjádřil? Koho jsem
se dotkl? Proč jsem zapomněl? Jak to, že
jsem na správné řešení nepřišel? Neměl
jsem se tak rychle vytočit! Na svou dceru
(ženu, podřízeného, žadatele) jsem nemusel zvyšovat hlas. I tohle jsou návraty
svého druhu. Jsou korektivem našich každodenních selhání. Bohudíky! Bez paměti
a sebereﬂexe by z nás byli chaoti.
Ještě… Chtěl bych se zas někdy vrátit
do Nice. Prošmejdit ty nádherné uličky,
projít se po šumícím mořském pobřeží.
Zajet do Paříže. Londýna. Jeruzaléma.
Thajska. Atd. Stihnu to, když je tolik
míst, kam musím přednostně? S rozkoší
se vracím do míst, jimiž jsem byl osloven,
oslněn, pohlazen, zahryzly se mi do pa-

Petr Hora-Hořejš diskutuje na redakční

radě časopisu Gymnasion, Praha 2008

.

foto © Pepa Středa
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měti. Tak dobře, potřebuji znovu do Bratislavy, kde jsem se narodil. A do Stříbrné
Skalice, kde jsem prožil dětství a našel
první kamarády na život a na smrt. Tam
všude chci, ačkoli vím, že věci nevydržely
na svém místě a všude bude víc hluku,
civilizace a cizoty. Místa, co se člověku
vtiskla do duše i srdce, jsou hodna návratu, protože jsou moje. Tvoje…
Konečně… Existují kromě návratů
proti času či do svatých míst i návraty
do zákoutí mysli a srdce. Kdyby to šlo,
vrátil bych se do raného dětství svých
dcer. Často si onen bezpočet sladkých
maličkostí v mysli přehrávám a rozechvívá mě to. Totéž se odehraje, když si
pustím na své vnitřní obrazovce začátky
vztahu se svou ženou Jitkou. Anebo: jak
to bylo nádherné, když se naše početná muzikantská rodina sem tam sešla
u klavíru a zpívala čtyřhlasně. Tu blízkost
a spontaneitu už nikdy nezažiju, protože
jsme takřka vymřeli… Nicméně paměť je

poklad umožňující návraty do časů, míst,
situací, prožitků, jejichž cena a vzácnost
tkví v jejich jedinečné neopakovatelnosti.
Od fotoalba po upomínkové předměty
či odznaky na turistické holi, to vše jsou
návraty.
Už jen poslední poznámku… Aniž
si to připouštíme, bytostná potřeba
návratů člověka je skryta i ve věkovitém
dodržování tradic. Zbytky kraslic byly
nalezeny už v hrobech neandertálců.
Calty pekli už Slované na Rujáně a podle
stejné receptury je dodnes pečou lidé na
Slovensku. Mnohé z vánočních či velikonočních zvyků jsou pohanského původu,
včetně obdarovávání bližních. To je souvislost a tisíce roků nepřetržená duchovní
linie, která mě dojímá podobně jako fakt,
že staré lípy sázeli neznámí pradědové,
abychom pod nimi my mohli sedávat
a klábosit. Pouto vzdálené vzájemnosti,
silné, ač neuvědomované, je mi důkazem
a svědectvím kontinua, které nás živé
pojí s dávno mrtvými a současně nás
zavazuje ten jedinečný řetězec nepřetrhnout. Když o Vánocích jak lodičky
všichni směřujeme do přístavů
domova, když se v upřímném
citovém pohnutí rozdělíme do
nukleárních kolektivů, vnímám
to jako návrat k nádherné
mírumilovné pospolitosti.
Konáme velký návrat domů,
do izolace bližních, a přitom
jsme všichni společně a zajedno, amen.

8
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Ondřej Šteffl přednáší svůj
příspěvek na konferenci
Dobrodružství,
Praha 2012.
foto © Pepa Středa
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Jsem zastáncem přesvědčení, že
teorie nemusí být nudná a šedivá, ale
že nám pomáhá svými reﬂexemi vyznat
se v nepřehledné realitě. Jsem si jist,
že teorie nemusí být sepisována slovy
odcizenými od běžného vyjadřování, ale
že dovede kloubit prožívanou rozmanitost s hloubkou uvažování. Rubrika Teorie
hodlá uveřejňovat příspěvky, které mohou napomoci v přesnějším a přísnějším
popisu toho, co na kurzech zakoušíme, za
čím míříme. Ve vlastním významu slova
by se sousloví „zážitková pedagogika“
mělo používat vlastně jen a pouze u této
rubriky, protože metodické, praktické
i inspirativní souvislosti se týkají spíše
výchovných (příp. i vzdělávacích) aspektů
instruktorského/lektorského působení,
nikoliv jejich pedagogických (teoretických) rozměrů.
Ale nebuďme malicherní a pokusme
se i nadále o propojování prožitků a úvah
nad nimi, praktické činorodosti a odborných náhledů, rozhojňování instruktorských zkušeností a prohlubování jejich
významů. V tomto čísle si bere Šimon
Grimmich na paškál zásadní fenomény,
které se kurzů týkají a v nichž se projevují. Napadají vás další souvislosti? Chce se
vám hlasitě tleskat nebo naopak protestovat? Výborně! V tom případě se nebojte ozvat a svými reakcemi vstoupit do
dialogu s autorem i s dalšími teoretickými
koncepty a deskripcemi, které se oboru
týkají. Jen a pouze z diskusí a výměny
názorů můžeme hloubit ideje stojící za
zamyšlení. Konec konců, právě takovou
komunikaci si berou za svůj cíl odborné
konference. S několika hlavními z těch
oborově zaměřených, a to s pohledem do
loňského roku, ale také s výhledem do letošního, nás seznamuje Andrej Kirchmayer. Připadají vám lákavé a zajímavé?
Třeba se na některé z nich potkáme…
Ivo Jirásek
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Vnitřní život:
o podstatě kurzu
Šimon Grimmich

Článek se zaměřuje na zkoumání konstitutivních rysů zážitkového kurzu, jak
je lze nalézt v účastnické zkušenosti. Na tomto základě usiluje o podání vymezení
a zároveň o rozšíření pojmu zážitkové pedagogiky na výchovu k plnému prožívání a rozvoji všímavosti, které jsou nezbytné pro
Dlaně touží vidět,
celistvost člověka.
oči touží hladit.

J. W. Goethe

V tomto článku bychom se chtěli pokusit zhruba o následující: 1) odhalit, na
čem stojí zážitkové kurzy, totiž podstatu
účastnické zkušenosti kurzu, 2) srovnat
tuto zkušenost s pojmy, které se v souvislosti se zážitkovou pedagogikou běžně
používají, 3) rozvinout další možnosti
této zkušenosti, 4) na tomto základě
nabídnout směr, kterým by se současná
zážitková pedagogika mohla dále ubírat
a 5) k tomu se pokusit nabídnout možnou
adekvátnější teoretickou výbavu. Jsme
si vědomi toho, že i přes značný rozsah
našeho zkoumání zůstávají možnosti odpovědí na tyto otázky spíše fragmentární
a otevřené k dalšímu domýšlení.

Kurzy
Říká se: Děláme kurzy… Pak se často
připojí: Kurzy o… nebo Kurzy pro…
Nezakrývá se tím však něco podstatného?
Představme si kurz o vaření. Co znamená
slovo kurz? V první řadě je to něco, co trvá
určitou dobu a možná je i trochu náročné.

Kurz v sobě taky nese očekávání, že někdo
(zkušenější) učí někoho (méně zkušeného). Podstatným rysem kurzu je rovněž
jeho opakovatelnost. Kurzy se točí, opakují a mají různé úrovně. Jestliže jsou kurzy
zaměnitelné, platí to často i pro jejich
lektory. Konečně kurz nabízí jasně uchopitelný výsledek – získání nějaké dovednosti
nebo znalosti. Pokud po absolutoriu kurzu
o vaření neumíme vařit, byl to pravděpodobně úplně špatný kurz.
Teď se můžeme znovu zeptat: Děláme
kurzy? Neříkáme tak naší činnosti jenom
proto, že pro ni zkrátka neznáme jiné
slovo? Pro to, co děláme, z výše uvedeného platí jen určitost doby trvání. Naše
„kurzy“1 trvají (pár dní), oproti kurzům
v pravém slova smyslu však mají charakter
události, jsou nepředvídatelné, neopakovatelné a jedinečné. Jsou souhrou
prostředí a lidí.
Domníváme se, že (alespoň některé)
naše „kurzy“ jsou podobny spíše uměleckému dílu svého druhu, události, ve

Řada slov, která jsou klíčová v terminologii zážitkové pedagogiky, se v následujícím textu nachází v uvozovkách, což má značit, že jejich užití je pouze konvenční, že se za nimi skrývá nový smysl nebo je odmítnuto jejich
omezující pojetí.

1
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Využití kostýmů a rolí k nastartování atmo
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sféry hry. Z kurzu PŠL Archa, 1993.

které se ukrývá smysl a ve které jde o to
nejpodstatnější: o pravdu, o krásu, o dobro… „Kurz“ jako umělecké dílo je jakousi
strukturou, kde jednotlivé části si odpovídají, odhalují jedna druhou a tvoří významový celek. Umělecké dílo je pak jakousi
stopou na cestě, shrnuje v sobě v kondenzované podobě naši současnost: to, kým
jsme. Umělecké dílo, které je ztělesněním
mého bytí s druhými. A jako není možné
opakovat jedinečné umělecké dílo, ale je
třeba jít dál a na předchozí zapomenout,
je třeba příště udělat „kurz“ jinak, opět
přiměřenější novým zkušenostem, aby
to zkrátka bylo tvůrčí a živé – a to je asi
největší výzva a zároveň obrovská příležitost. Konečně umělecké dílo není zdaleka
něčím průhledným a jasným, ale mnohem
spíše něčím, co vyžaduje interpretaci,
totiž plnou osobní účast.
Nejde nám tu o slovíčkaření. Pokud
jsou „kurzy“ opravdu umělecká díla, tak
je na čase přehodnotit historii zážitkové
pedagogiky a její souvztah s uměním
a konečně přijít s novým teoretickým zázemím, které už nebude to pedagogické,
ale spíše ﬁlosoﬁcko-estetické.

Podnětné pro analogii „kurzu“
a umění může být Gadamerovo pojetí uměleckého díla jakožto triády hry,
symbolu a slavnosti. Gadamer usiluje
o projasnění estetické zkušenosti, která
má svůj základ v otázce po způsobu bytí
uměleckého díla. Hra je právě způsobem
bytí díla, něčím, co má charakter události,
odehrává se samo ze sebe a na čem se
divák spolupodílí svou účastí. Uměleckému dílu můžeme rozumět pouze, pokud
se účastníme jeho pohybů. Estetická
zkušenost má charakter dialogu.
Druhým rysem díla je symbol. Symbolon původně představoval dva úlomky,
které do sebe pasovaly a sloužily jako poznávací znamení. Podobně Platón v Symposionu představuje Aristofanovými ústy
člověka právě jakožto úlomek, který hledá
druhého, který by s ním vytvořil někdejší
celek. Láska je podle něho právě hledáním,
toužením a bytím s tím jediným možným
protějškem. Zkušenost s krásnem tak Gadamer analogicky chápe jako příležitost setkání se spásou. Krása umění představuje
pro člověka setkání s transcendencí, která
překonává lidskou konečnost. Zkušenost
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s uměním je tedy pro člověka v konečném
smyslu zkušeností s věčností.
Poslední rys uměleckého díla představuje podle Gadamera slavnost, jejímž
protikladem je běžná zkušenost práce.
Zatímco práce je určena časem a má spíše
individualizující charakter, tajemství slavnosti spočívá naopak v suspenzaci času:
Podstatou časové zkušenosti s uměním
je, že se učíme dlít. To je pro nás snad
přiměřenou konečnou analogií toho,
čemu se říká věčnost. (Gadamer, 2003,
52) Slavnost je zároveň bytostně určena
spoluprožíváním, společným slavením,
ve kterém není místo pro samotu práce.
Společný duch, který každého podpírá
a zároveň překračuje jeho individualitu,
představuje během slavnosti její skutečnou moc a opravdovou sílu uměleckého
díla. Kategorie hry, symbolu a slavnosti,
které Gadamerovi umožňují dotknout
se povahy díla, vyzdvihují rovněž klíčové
momenty „kurzů“. Proto se domníváme,
že zůstaneme-li vězet pouze v kategoriích kurzu, nepodaří se nám odhalit
podstatu „kurzu“, která se naopak rýsuje,
pokud nad ním budeme uvažovat jako
nad uměleckým dílem. Dílo, tak jak ho
pojímá Gadamer nebo jak rozumí divadelní hře Václav Havel (viz níže), může
být vhodnou interpretační perspektivou
autorských „kurzů“.

Pedagogika
Vzápětí po kurzech začne řeč o pedagogice, tedy o jakémsi cíleném směřování
postaveném na tom, že někdo alespoň
trochu ví, kam druhý potřebuje dojít,
a snad trochu zná i cestu. K tomu se občas přidává, že tak ovlivňujeme společnost a připravujeme osobnosti, které v ní
budou hrát klíčovou roli. Zkrátka dělají se
dějiny.
Zkusíme se opět zachytit příkladu
jednoduchého „kurzu“. Dlouho jsem ne-
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viděl své staré přátele, všichni jsme měli
spoustu zařizování, a tak jsme se sobě
trochu odcizili. Proto jsem se rozhodl, že
pro ně doma připravím večeři. Dělám to
proto, abych je něco naučil, nebo abych
je někam dovedl? Spíše připravuji místo
a prostředí, kde bude možné se v klidu
setkat a sdílet to, kým jsme a čím žijeme.
Samozřejmě se to celé může nezdařit,
když skončíme u obecných frází, pití
a grilování, kterými se jen prohloubí
vzájemné odcizení. Já toho mohu udělat
mnoho, připravit místo, hostinu, nejrůznější podněty, ale především nasadit sám
sebe, být plně sebou a být s druhými. Pak
je určitá naděje, že to bude nezapomenutelný večer.
Ale nejsem to nikdy jen já, na kom závisí dobrý večer. Nejsem to já, kdo určuje
cíle večera, nemohu vědět, kam chci dojít,
natož kudy se tam jde. Můj plán večera je
nanejvýš určitá hypotéza, která se může
potvrdit, ale mnohem spíše ji bude za
běhu třeba poupravit. Pokud se nechám
příliš svázat svou představou a svými cíli,
jsem na nejlepší cestě se s druhými zcela
minout. Proto, když užíváme slova „kurz“
a „pedagogika“, může se snadno stát,
že zůstáváme trčet v určitém rámci, ze
kterého nemusíme vidět ven; především
v rámci dvojic cíle–prostředky, učitel–žák
nebo instruktor–účastník. Dokud neroztáhneme závěs, neuvidíme hvězdy.

Zážitková
Konečně se říká, že se jedná o pedagogiku zážitkovou, případně se uvede
upřesnění, že to není o tom, že se jenom
hraje. Adjektivum „zážitková“, které ji
odlišuje od jiných pedagogik, znamená
to, že člověk přímým prožíváním získává
vlastní osobní zkušenost, která je klíčová
pro jeho plný rozvoj. Struktura zkušenosti se pohybuje na cestě od prožitku
přes zážitek (reﬂektovaný prožitek) ke
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zkušenosti, která je přenosná za hranice
původní situace2.
Na praktické úrovni „kurz“ využívá intenzivního zážitku, tedy takového, který
se vyznačuje určitou poměrně vysokou
intenzitou a vedle toho multisenzorickým
zaměřením (oslovováním více smyslů
a schopností) jakožto prostředku k rozvoji „účastníků“, k nabývání zkušenosti.
Vhodným prostředkem k nabývání
nové zkušenosti mohou být např. simulační hry, jež uvádějí člověka do nové
situace, která vyžaduje zaujetí postoje
a posléze získání zkušenosti s náročnou
situací. Zdá se nám však, že vedle té již
představené roviny „zážitkové pedagogiky“ existuje ještě další rovina, totiž situace, kdy již prožívání není prostředkem,
ale cílem. Tak je možné říkat: Kultivujeme
prožívání (cítění, vnímání, myšlení).
Jak se dá něco takového dělat? Tak,
že připravujeme vhodné prostředí, podněty a možnosti, aby se prožívání stávalo
plnějším nebo hlubším. Zdá se nám,
že kultivace prožívání je dnes zásadně
zapotřebí. Vraťme se k našemu příkladu
večeře. Připravuji prostředí tak, aby bylo
příjemné, zvalo k zastavení, zklidnění
a třeba zamyšlení. Přeji si se s přáteli
skutečně setkat v opravdovém dialogu.
Jde o to vytvořit určitou intimní a soustředěnou chvíli. Zkrátka se snažím sobě
i druhým připravit domov, kde budeme
moct být plně sami sebou. Tak celá situace zve k určitému prožívání, které však
není prostředkem k mému cíli „setkat
se“, setkání se děje právě skrze prožívání,
prožívání je setkáním. Přátelé se vracejí
z hostiny a není to tak, že nyní by došli
cíle díky prožitému. Setkání právě skončilo, skončila účast na události a je tu pocit
spokojenosti, radosti a krásná vzpomínka.
Třetí druh „zážitkové pedagogiky“, která není ani pedagogikou, ani zážitkovou, je
2

Za upřesnění děkuji Ivu Jiráskovi.

kruhem, kdy prožívání plodí prožívání vteřinu za vteřinou, vzájemně se podmiňuje,
a tak se večer krásně odvíjí. Vedle zážitkové
pedagogiky, ale často spolu s ní, je tu něco,
co bychom mohli nazvat estetickou (od
aisthésis, vnímání) „zážitkovou pedagogikou“, jejímž cílem je rozvoj, prohloubení
a proměna vnímání a prožívání.

Setkání
Někdo by mohl namítnout, že jsme
zvolili zcela banální příklad večeře, natož
aby bylo možné to zvát „kurzem“, a že
tedy nevypovídáme vůbec o ničem.
V první řadě bychom mohli říct, že tento
„kurz“ se dotýká velmi křehkého tématu, totiž toho, že už se jen velmi těžko
umíme s druhými setkat a že nám chybí
místa a čas, kde nebo kdy bychom mohli
být plně sami sebou. A zcela mimoběžné
je konečně upozornit na to, že dnes už
neumíme společně slavit, neumíme uspořádat důstojnou slavnost.
Nicméně tento příklad jsme zvolili
především proto, že jeho jádro je rovněž
klíčovým jádrem „autorských zážitkových
kurzů“. Jestliže totiž „účastník“ odjíždí
z „kurzu“ nadšený, s chutí do života,
s touhou žít plně a pravdivě a navíc
snad i věří tomu, že to zvládne, považuji
takový „kurz“ za obrovskou událost,
která šíří naději. Možná by se mělo říkat:
Probouzíme naději. Avšak tyto záblesky
naděje jsou možné zejména díky skutečným setkáním s druhými, která odhalovala a probouzela touhu žít. A k těm by
nemohlo dojít, pokud by do nich člověk
nevstupoval plně a osobně.
Trváme na tom, že pro ráz „kurzu“ je
klíčové, zda dojde k opravdovému setkání
lidí. Můžeme tomu říkat „přátelství“
nebo „láska“. To úplně stačí. Někdo ještě
říká, že úhelné kameny jsou přátelství
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a dobrodružství. Myslíme, že vztah sám
stačí, protože každý opravdový vztah
je dobrodružný. Přílišné lpění na cílech
a strukturách však velmi snadno může
takové setkání pokazit.

Dialog
Klíčový je tedy dialog. Tím myslíme
veškeré podoby setkání a vztahu nejen
mezi osobami, ale i vztah k okolí, věcem
a sobě samému: Vzájemné naslouchání, z něhož spolubytí vyrůstá, má různé
způsoby jako např. někoho následovat,
jít spolu, a privátní mody jako nenaslouchat, odporovat, vzdorovat, odvracet se.
(Heidegger, 2008, 191) Dialog úzce souvisí
s otevřeností a nasloucháním: Otevřenost
se však nakonec netýká jen toho, od koho
si chceme něco nechat říct. Zásadním způsobem otevřený je spíše ten, kdo si vůbec
chce nechat něco říct. Bez takové otevřenosti jednoho pro druhého není žádné
Z kurzu projektu PŠL Klíčový rok

foto © Pepa Středa
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ryzí lidské pouto. (Gadamer, 2009, 313)
„Naslouchat“ mohu druhému, což
znamená, že se snažím ho opravdu vnímat. „Naslouchat“ mohu přírodě, plně
ji zakoušet, věnovat jí čas. Těžko mohu
být otevřený, když jsem plně zavalen sám
sebou, ale mohu naslouchat sobě místo
toho, abych od sebe utíkal.
Rysem pravého dialogu je rovněž to,
že je dramatem. Drama, ve kterém se
projevují osoby, díla nebo věci, a není
dané, jaký bude konec či průběh. Náš
večer nebude setkáním, pokud se nevzdáme očekávání a ubírání se určitým
směrem. Naopak je třeba pečlivě naslouchat, být plně tady. Dialog je příběh
a není vůbec ničím samozřejmým, protože vstupujeme do neznáma a riskujeme
to, co je nejvíce křehké. V dialogu se však
teprve plně stáváme sami sebou (srov.
Buber, 2005).
Většina našich vztahů se dnes orientuje na technologie nebo na vztah k lidem.

pro žáky ZŠ, 2013 .
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Pro celistvost člověka je rovněž nutný
vztah s ne-lidským, s přírodou, tím, co
je přirozené, neboť díky tomu můžeme
lépe poznávat, co je vytvořené a co je
skutečné: Lidé jsou uzpůsobení pro vztah.
Oči, kůže, jazyk, uši a nozdry – to vše
jsou brány, jimiž naše tělo přijímá výživu
jinakosti. (Abram, 2013, 9)

Soustředění a zájem

16

Řekli jsme tedy, že úhelným kamenem
„kurzu“ je dialog. Dalším podstatným
rysem, který určuje povahu „kurzů“
a který je modiﬁkací dialogu a zároveň
ho umožňuje, je soustředěnost. Marná
sláva, ale „kurzy“ jsou úžasné už jen
proto, že nabízejí čas, kdy člověk může žít
soustředěně, v zaměřenosti na jednu věc,
blízko svého středu. Sekání dřeva, loupání brambor nebo čtení knížky, to vše,
pokud to člověk činí déle, ho soustřeďuje,
stahuje zpět do bezprostřední přítomnosti, ve které se může ukázat radost, klid
a smysl.
„Kurzy“ jsou jedinečné v tom, že nejen
nabízejí prostor pro soustředění, ale že
rovněž pomáhají překonat prvotní neochotu se soustředit. Jde o to, že když si sám
sobě připravím snídani a krásně si řeknu,
že budu jíst pěkně v klidu a nebudu u toho
dělat deset jiných věcí, pravděpodobně mě

3
4

bude čekat nepříjemný boj s nejrůznějšími
nápady, co všechno bych mohl udělat, přečíst, pustit, a s velkou pravděpodobností to
nezvládnu a nebudu vůbec vědět, co jsem
snídal a jak to chutnalo.
Silnější pozornost a soustředěnost
vyžaduje překonání přirozené evolučně
adaptativní tendence vědomí nekonečně
vyhodnocovat a myslet nové věci (Hanson,
2007). Den se často nese právě v rychlém
střídání jedné věci druhou, protože je těžké u jedné setrvat a vlastně moc neumíme
být v klidu soustředění. Zajímavé však
je, že pokud chvíli vydržíme u jedné věci,
soustředění se prohlubuje a usnadňuje
další pokračování s ní, a tak se zásadně
proměňuje kvalita a hutnost prožívání.
Jak tomu „kurzy“ přispívají? Především nabízejí podporu druhých a společenství, které pomáhá překonávat nebo
snášet situace, které by člověk sám nikdy
nevydržel (a to se může jednat o situaci zcela banální– třeba hodinu sedět
a malovat krajinu), a zároveň probouzejí
v člověku zájem tím, že mu nabízejí nové
podněty, inspiraci a zkušenosti. Tomu, co
nás zaujme, zpravidla věnujeme pozornost a soustředěnost, soustředěním
stoupá zájem a začínáme chápat.
V oblasti soustředění jsou a budou
„kurzy“ nedocenitelné, protože stále

Řadu informací o všímavosti ve výchově lze nalézt na http://mindfulnessinschools.org/.
Utřídění různých podob všímavosti je ve formě obrázku k vidění na http://www.contemplativemind.org/practices/tree.
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jen přibývá prostředků, které nám mají
usnadnit práci a vztahy na dálku, které
však nejenže nevytvářejí žádnou blízkost,
ale veškerou blízkost ničí a ruší. Dialog,
aby byl opravdovým dialogem, potřebuje
čas, postupně se otevírá, rozvíjí, konečně
se děje jaksi sám a my mu přihlížíme, to
se však nemůže podařit, když druhý neposlouchá, odchází a dělá několik dalších
věcí.
Konečně „kurz“ podporuje dialog
a soustředění „přirozeným“ prostředím.
„Přirozeným“ zde myslíme prostředí,
které je do značné míry zbaveno formalizovaných nebo neosobních vztahů
a technologií. Vlivu moderních technologií na vnímání času se v knize Tyranie
okamžiku věnuje norský profesor sociální
antropologie Thomas Hylland Eriksen.
Eriksen se domnívá, že moderní technologie člověku jeho čas nešetří – a nejen
to, čas zrychlují a rozbíjejí ho na sled
krátkých okamžiků. Tyranie okamžiku se
pak projevuje neklidem, prázdnotou a vykořeněností. V prožívání času se vlivem
technologií ztrácí porozumění a souvislost (Eriksen, 2009).

Všímavá výchova
Ukazuje se, že rozvoj soustředění
hraje klíčovou roli ve výchově. Zakladatel
moderní empirické psychologie William
James napsal: Schopnost přivádět znovu
a znovu vlastní vůlí toulající se pozornost

|T

zpět je základem souzení, charakteru
a vůle. Nikdo není compos sui [pánem
sebe sama], pokud ji nemá. Výchova,
která by posilovala tuto schopnost, by
se stala výchovou par excellence. Je však
mnohem snazší popsat tento ideál než
podat praktický směr k jeho uskutečnění.
(James, 1961, 424)
Možnostmi rozvoje soustředění
a pozornosti se v současné době zabývá
tzv. všímavá výchova3. Všímavost (mindfullness, sati) je způsob bytí, ze kterého
může vycházet veškeré naše jednání.
Všímavostí se tradičně rozumí pozornost
k přítomnému okamžiku (tady a teď)
doprovázená laskavostí a zájmem. Všímavost vrací člověka k jeho pěti smyslům
a pozornosti k tomu, co se okamžik za
okamžikem děje v něm a kolem něho.
Jako taková je předpokladem zájmu
a soustředění ve vzdělávání a opravdového sebepoznání ve výchově.
Původně se jedná zejména o meditační praxi spojenou s buddhismem, avšak
snadno přeložitelnou do nového kontextu a konečně na buddhismu nezávislé.
Všímavost, bdělost nebo otevřenost k přítomnosti můžeme celkem dobře chápat
jako kořen, ze kterého vyrůstají veškeré
výkony ducha od tvořivosti a umělecké
tvorby přes tanec, putování, jógu až po
výhradně náboženské úkony, jakými jsou
modlitba nebo rituál4.
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Společenství
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Zmínili jsme triádu dialog, soustředění
a zájem, která je na vnitřní rovině zcela
klíčová. Na „zážitkových kurzech“ je však
rámovaná zcela speciﬁckou zkušeností
společenství. Ta je v dnešní individualistické společnosti čímsi skoro ztraceným
a kurzy jsou tak jakýmisi muzei, které
vůbec učí pochopení pro to, co je společenství a jaké jsou jeho rysy.
Každopádně se ukazuje, že opravdové
společenství je něčím, co nám zpravidla
velmi schází. Společenství se vyznačuje
jednak silně prožívanou jednotou, sounáležitostí a zároveň je to právě jednota
zcela jedinečných osob, které ve společenství zastávají nezaměnitelné místo.
Společenství se stává domovem, bezpečným místem, kde můžeme být sami sebou
a zároveň být s druhými, kteří už si nejsou nepřáteli nebo konkurenty, ale mezi
kterými panuje rovnost a zároveň respekt
k vlastní jedinečnosti. Společenství se tak
stává obrovským vitálním živočichem,
který nás nese.
Kdybychom chtěli říci, o čem to celé
je, řekli bychom, že smyslem „kurzů“ je
slavnost tváří. V určitém okamžiku se člověk rozhlédne po tvářích druhých a vidí,
že září hlubokou, starobylou krásou, ze
které vysvítá jejich jedinečnost a krása.
Najednou je zřejmé, že každý je zcela
jedinečný, má své nezastupitelné místo
a úkol být sebou samým. A tak se slaví
slavnost tváří, fyzická přeměna člověka,
kterou je možné vidět. Najednou je zcela
zřejmé, že člověk je mnohem více než to,
co je z něho obvykle vidět. Autentické
společenství podporuje člověka v jeho
jedinečnosti, pomáhá mu se otevřít, rozvíjet a vstupovat do dialogu.

Společenství kolem
představení
Zmínili jsme se o významu společenství na „kurzu“ pro „účastnickou“ zkušenost, zmínili jsme se také o slavnostnosti,
která náleží k uměleckému dílu. Pro
fenomén „kurzu“ je však rovněž podstatné to, že zpravidla není dílem jedné ruky,
ale společným dílem již během příprav.
Navrhování „kurzu“ je tak společným
hledáním vize a jejího tvaru, které může
vytvářet poměrně silné společenství spjaté právě s hledáním a nacházením díla.
Dílo, „kurz“, není něčím, co se vymýšlí, ale mnohem spíše něčím, co se již kdesi
nachází. Společná příprava „kurzu“ je
tak mnohem spíše tápáním a nahmatáváním. Navržený „kurz“ je pak více či méně
přesnou, ale mnohem spíše přibližnou
podobou hledaného. Velmi podobně líčí
tvorbu představení tanečnice režisérka
Irina Andreeva: Skoro nikdy to není cesta
logiky, já potřebuji vidět nějakou vizi.
A pak, to je další věc, ve kterou věřím, že
představení už existuje a my ho necháme
se projevit. Že jen musíme najít tu cestu.
(Andreeva, Nový prostor 409, 10–11)
Blízkostí s hledaným dílem vzniká blízkost společenství nebo spíše dílo zakládá
samotnou možnost a povahu společenství. Významu společenství, které je spjato s divadelním představením, si všímá
Havel: Autor hry nebo tvůrci představení
nejsou ovšem nějakými chytřejšími nebo
obeznámenějšími lidmi než ti ostatní,
kteří vedou diváky někam, kde to oni
znají a diváci nikoliv – to dobrodružství
prožívají všichni společně, pro všechny je
stejně překvapivé, lákavé a zneklidňující.
Řekl bych, že to je právě tenhle společný
pohyb na nezvyklé cestě, společná nejistota o tom, kam tato cesta vede, společná radost z jejího objevení, ze společně
nalezené odvahy a schopnosti po ní jít
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a ze společného prožitku nových scenérií,
které otvírá, co vytváří onu podivuhodnou a vzácnou pospolitost, onen vzrušující pocit vzájemného dorozumění, ono
„nové bratrství“. (Havel, 1990, 241)
Vzniká-li společenství, společná cesta
a nečekané scenérie mezi herci a diváky,
tím spíše to platí pro „kurz“, „instruktory“ a „účastníky“, kteří nejsou v roli
pouhých diváků, ale kteří hrají na „kurzu“ hlavní role. „Kurz“ je společenskou
událostí, ke které je člověk v bytostném
vztahu. Podstata divadla a „kurzu“ je nápadně podobná: Nejhlubší kořen zvláštní
schopnosti divadla vytvářet onu „sváteční“ pospolitost tkví ještě v něčem jiném,
v něčem, co neumím dost přesně popsat
a co vyrůstá už z rituální prapodstaty
divadla. Je to jakési bezprostřední a živé
zpřítomnění samotného tajemství lidské
existence. Tím, že člověk na jedné straně
zůstává sám sebou, živým, žijícím, myslícím a uvědoměle se chovajícím člověkem,
ale zároveň na druhé straně na tuto
přesně ohraničenou sváteční chvíli sám ze
sebe vystupuje a programově (na základě
určité společenské dohody – konvence)
se zříká své identity ve prospěch identity
jiné (té předváděné), teprve ke skutečnému tajemství lidství a lidské identity
poukazuje, toto tajemství aktualizuje,
ozvláštňuje, nově otevírá. Dvojznačnost
jeho pobytu na jevišti zesíleně vyvolává,
resp. přímo situačně klade otázku: Kdo
to je? Čili: Kdo je člověk? Odstup, který
má herec od své role a my od jevištního
dění (víme, že to není „normální“ kus
života, ale kus života, který se „schválně“
vydává za jiný kus života), je přesně tím,
co nás vrhá přímo „doprostřed“ záhady
naší vlastní existence, do záhady „řádu
ducha“. (Havel, 1990, 242–243)
Váháme-li nad tím, jaká je podstata hry jakožto prostředku „zážitkové
pedagogiky“ – zda je jen pouhou hrou,
ﬁkcí, kusem života nanečisto nebo sku-

|T

tečným prožitkem –, je třeba zdůraznit,
že zde vždy existuje právě vědomí hry,
určité konvence, které se s hraním pojí,
a odstup „účastníka“ od hry, přestože
se jí může plně účastnit. Je to však právě
tento odstup, který nakonec umožňuje
dotknout se toho, co je člověk, a nechává
vystoupit sváteční pospolitost.

Dramaturgie
„samovýchovy“
Doposud jsme opomíjeli klíčový prvek
„kurzů“, totiž dramaturgii, která pracuje
s termíny, jako je téma, cíl, scénář, vrchol,
střih aj. Dramaturgie vytváří z kurzu smysluplný celek, jehož jednotlivé části jsou
ve vzájemném logickém sledu a naplňují
dané téma a cíle. Chtěli bychom na tomto
místě zmínit fenomén „samovýchovy“,
na kterém se již některé kurzy zakládají
a který vyloženě nepracuje s přesně danými tématy a cíli.
Aniž bychom chtěli popírat významnost dramaturgie, rádi bychom
zde nastínili jednu určitou její podobu.
Dramaturgie se v této chvíli odehrává ve
dvou fázích. V první jde o to poskytnout
účastníkovi pro autentickou zkušenost
sebe, zkušenost „tohle jsem já“, zkušenost vlastní svobody, „zamilovanosti do
sebe“, zkušenost toho, kdo jsem, když se
nikdo nedívá. Tato zkušenost je vnímána
jako ústřední, protože člověk v ní objevuje to, čím je, co chce a co je dobré právě
pro něj. Z téhle zkušenosti se jakoby vine
cesta, která si sama říká, kudy půjde,
a člověka vede. Kam? To nelze předem
jasně předvídat. Ale je to pro člověka ta
jediná cesta.
Lze to ilustrovat na příkladu tance.
Jakmile se člověk přiblíží svému tělu,
vstoupí do dialogu, tělo ho začne vést
samo ze sebe a není nijak zřejmé, kam,
ale každý pohyb má své místo: Tanec je
aktivita, která je aktérovi darem. On sám
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dostává něco nečekaného, co ho dojímá
a mění. (Koubová, Řečiště 26, 29–33)
Tanec se stává místem vlastní proměny,
nové zkušenosti se sebou samým. Najednou je tu přetékající smysl. Už tu nejde
o to, jak tanec vypadá navenek (o formu),
a už vůbec o diváka, tady jde o objevování
vlastní svobody. Jde tu o výchovu, o educatio v původním smyslu, tedy o vy-vádění
a dávání růstu tomu, co již někde dávno
je. Jako když se dobře pečuje o semeno
broskve. Může z něho být dobrý strom,
ale vždycky právě jenom broskvoň.
Po tomto prvním stupni, který spočíval v přivedení, v návratu člověka k sobě,
následuje druhá fáze, která by ho měla
naučit, jak se v této zkušenosti pohybovat, a poskytnout mu pro to možnosti,
prostředky a sdílení. Naučit ho techniky,
pravidla nebo metody (jestli je něco takového vůbec možné), které mu pomohou
se k této zkušenosti znovu vracet, protože člověk už je takový, že se mu všechno
snadno ztratí. Tím se mu nabídne přesah,
proměna jeho každodennosti.
Jde o to naučit člověka být sám
sebou prostřednictvím umění, pohybu,
tance, vnímání vlastního těla, čehokoli…
Ukazuje se, že tento postup není platný
jen pro řekněme umělecké kurzy, které
usilují o hledání radosti v tvorbě, ale tato
zkušenost rovněž vede k postupné změně
postojů a hodnot, k etickému jednání,
k hlubší citlivosti k druhým a ke světu
a konečně odpovědnosti za to. Objevuje zde zkušenost určité zjevnosti. Zcela
zřejmou se stává skutečnost, že to, co je
venku, se mě hluboce dotýká a prakticky
mi znemožňuje být sám sebou, pokud se
alespoň rudimentárně nesnažím o po-
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Z kurzu projektu PŠL Klíčový rok
pro žáky ZŠ, 2013.
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zitivní proměnu svého okolí, toho, co je
v mém dosahu a za co jsem odpovědný
(nebo za co mohu pojmout odpovědnost).
Nicméně ta cesta je tu obrácená, nejde
zvenku dovnitř, ale zevnitř ven. Neříká se,
co je třeba dělat, ale nechává se to nazřít
zevnitř, ze zkušenosti té nejasnosti, která
stojí mezi mnou a mnou. Jde tu o hluboké
očišťování, o přivádění nejasnosti a zaclonění vztahu ke světu a k sobě ke zřejmosti, a o snahu toto „odcizení“ překračovat.

Plnost a neplnost, „kurz“
a možnosti transcendence
Pro dramaturgii, rytmus nebo běh
„kurzu“ z pohledu „účastnické“ zkušenosti je klíčová dvojice plnost–neplnost,
resp. střídání a vzájemné proměňování
těchto jednotek. Jestliže se v každodenní
zkušenosti pozorností zaměřujeme spíše
na vykonání určitých cílů, následně hledáme odpovídající prostředky a až někde
u konce stojí otázka po tom, jak vlastně
žijeme nebo prožíváme, tak se tato struktura proměňuje například při vstupu do
výstavní síně, kde se do popředí pozornosti dostává spíše naše vnímání, rozpoložení a z něho vycházející rozumění.
Podobně je na předním místě na „kurzech“ rovněž toto rozpoložení a vnímání
jeho proměn. „Kurz“ je stavěn tak, že
vědomě či nevědomě klade určitý nárok
právě na tuto složku osobnosti s předpokladem, že přímo ona je nesmírně
podstatná pro osobní rozvoj. „Účastník“
tak sám sebe nahlíží právě ve vlně strukturované plností a neplností naladění.
Avšak „kurz“ takto klade otázku po
prožívání vůbec, účastník tak často může
dojít k tomu, že jakousi základní náladou
jeho každodennosti je určitá ztracenost
a prázdnota, což ho vede k přehodnocování a proměně jeho postojů, často
i životních plánů. Každopádně přivádí
jeho pozornost ke klíčové roli plnosti
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a neplnosti v jeho životě.
Tím se konečně zážitková pedagogika přibližuje náboženskému rámci, resp.
určité nenáboženské spiritualitě, která
je zbavena tradičních obrazů, rituálů,
jednání, avšak může se dotýkat transcendence. Určitým východiskem k porozumění tomu, do jaké míry se stýkají zážitkové
kurzy s náboženstvím, může být ﬁlosoﬁe
náboženství Charlese Taylora. Když se
Taylor snaží uchopit podstatu religiozity
v sekulární době, píše: Všichni vidíme své
životy a/nebo prostor, v němž tyto životy
žijeme, jako by měly určitou morální/
duchovní formu. Někde, v nějaké aktivitě
nebo okolnostech, tkví plnost, bohatství;
tedy na tomto místě (aktivitě nebo okolnostech) je život plnější, bohatší, hlubší,
hodnotnější, obdivuhodnější více než
cokoli jiného. To je pravděpodobně místo
moci: často ji zakoušíme jako hluboké dojetí, jako inspiraci. Pravděpodobně tento
smysl pro plnost je něco, co zachytíme
jako záblesk zdaleka; máme silnou intuici,
jaká má plnost být, co máme my být
za těchto okolností, například v pokoji
a celistvosti; nebo jak máme být schopní
jednat na této úrovni integrity, velkorysosti nebo zřeknutí se nebo zapomenutí
na sebe. (Taylor, 2007, 5)
„Kurzy“ tím, že vracejí člověka k jeho
prožívání a zároveň mu nabízejí situace,
které překračují rámec toho, v čem je
zvyklý se pohybovat, často odhalují právě
tuto intuici, která tuší, jak má vypadat
plnost, a vydává se ji hledat. Je rozhodně
velkou nadějí, že „kurzy“ jsou schopny
poskytnout něco z toho, co tradiční náboženství dnes často není schopné nabídnout ve srozumitelné podobě. Havel líčí
zkušenost, o kterou nám jde, následovně: Je to setkání dvou otevřeností – ale
otevřeností k sobě a jen k sobě vzájemně
orientovaných: nejen my jako bychom
tu byli kvůli bytí, ale bytí jako by tu bylo
kvůli nám. Největší dosažitelná blízkost
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plnosti a celistvosti bytí vyvolává tedy,
jak se zdá, nejvyšší stupeň plnosti a celistvosti „já“. (Havel, 1990, 324) Podstatné
pro lidskou zkušenost smyslu, jak ji Havel
nazývá, je její paradox: Nejzazší přiblížení
k plnosti bytí poukazuje nezřetelněji také
k její nedosažitelnosti. (Havel, 1990, 325)
V lidském životě je tak radost podbarvena hrůzou a klid úzkostí.

Závěr
Jádro účastnické zkušenosti spočívá
především v rozvíjení dialogu, soustředění a zájmu uvnitř živého společenství,
které je od podstaty zážitkového „kurzu“
neodmyslitelné. Povaha „kurzu“, která se

nám ukázala jako mnohem spíše umělecká než pedagogická, tomu napomáhá
především tím, že spoluvytváří důvěryhodné prostředí pro vznik autentické
zkušenosti se sebou, s druhými a světem,
díky kterým se člověk může rozvíjet
sám ze sebe a za sebe. Význam zážitku
v pedagogice proto spatřujeme spíše
než v jeho prostředečnosti k určitému
cíli především právě v jeho významu pro
rozvoj vnímání, citlivosti a prožívání, díky
čemuž se obnovuje celistvost člověka,
která sjednocuje jeho tělesnost, myšlení
i prožívání. Konečně jsme se snažili ukázat, že posledním horizontem nebo dnem
účastnické zkušenosti je určitá duchovní
zkušenost transcendence nebo smyslu.
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Konferencie
a semináre v oblasti zážitkovej
Andrej Kirchmayer

pedagogiky v roku 2012 a 2013

Zážitková pedagogika, ako pedagogický smer, je pre nás – praktikujúcich
inštruktorov, lektorov, učiteľov, vychovávateľov, elévov, prípadne
teoretizujúcich akademikov či výskumníkov – z veľkej väčšiny
samozrejmosťou. Ako vedecký obor sa však neustále konštituuje a utvára
a nedá sa teda povedať, že by sa jednalo o ustálený obor s jasne stanovenými
teoretickými a metodickými hranicami. Je treba vyvíjať cieľavedomé snahy na
ceste k plnohodnotnému etablovaniu tohto smeru.

Tieto snahy sa musia realizovať a koncentrovať v niekoľkých kľúčových oblastiach. Niektoré majú charakter dlhodobých
cieľov či plánov:
čo najjednoznačnejšie vymedzenie
oboru v oblasti metód, prostriedkov,
teórií, pojmov…
akreditácia zážitkovej pedagogiky
ako samostatného vysokoškolského
oboru
nárast odborných publikácií (monograﬁí, diplomových prác, článkov
v domácich a zahraničných časopisoch
a databázach)
zamedzenie devalvácie oboru v spoločnosti nastavením uznávaných štandardov (odlišovaním ZP programov
a aktivít od aktivít, ktoré v skutočnosti nesplňujú kritériá ZP)

•
•
•
•

Iné sú už realitou dneška, ale vyžadujú cieľavedomú snahu a zameranie
organizácií či jednotlivcov:
intenzívnejšia spolupráca so zahraničím,
sledovanie trendov, výmena skúseností

•

•
•
•

zavádzanie a dodržovanie noriem
a pravidiel (nielen v oblasti bezpečnosti)
zvyšovanie počtu odborníkov – vysokoškolských absolventov, zavádzanie
licencií v oblasti ZP
realizácia odborného výskumu i na
medzinárodnej úrovni

Je dôležité poznamenať, že v porovnaní s obdobím na konci dvadsiateho
storočia dnes môžeme konštatovať značný posun. Obor zážitkovej pedagogiky
má dnes niekoľko odborných časopisov
nielen v zahraničí, z tých najvýznamnejších spomeniem Journal of Experiential
Education, Journal of Adventure Education & Outdoor Learning a Australian
Journal of Outdoor Education. Tak u nás
časopis Gymnasion, ktorý v súčasnosti
prechádza ďalšou zmenou, znamenal
veľký zlom v šírení informácií o metódach
a praxi v oblasti zážitkovej pedagogiky.
Okrem neho je možné nahliadnuť i do
príbuzného časopisu Journal of Outdoor
Activities, ktorý vydáva Pedagogická
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fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem. Zážitková pedagogika sa dnes
študuje na 16 vysokých školách, realizujú
sa snahy o akreditáciu samostatného
oboru, značne stúpol počet bakalárskych
a diplomových prác, došlo k založeniu
profesijných združení PSZV a Experiencia.
Významne sa posunuli i štandardy v oblasti bezpečnosti a narastá počet akreditovaných kurzov a licencií.
Všetky vyššie uvedené aktivity
smerujú k rozvoju metód a zvyšovaniu
odbornosti, ktoré sa však netýkajú len
akademickej oblasti, ale rovnako i praxe. Čoraz častejšie prepojovanie oboch
oblastí s cieľom pozitívneho vzájomného
ovplyvňovania a spätnej väzby je veľmi
dôležitou podmienkou úspešného rozvoja celej oblasti. Vyžaduje však cieľavedomé zapojenie subjektov na oboch
stranách.
Z work shopu na konferenci Dob

foto © Pepa Středa
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rodružst ví, Praha 2012.

Jednou z najlepších príležitostí pre
vzájomné stretávanie a komunikáciu sú
odborné konferencie a semináre, ktoré sú
prístupné pre všetkých záujemcov. V roku
2012 sa ich uskutočnilo požehnane a do
budúcnosti sa pripravujú ďalšie. Rád by
som vás v tomto článku s nimi stručne
zoznámil.
40 AND FORWARD! 40TH ANNUAL
INTERNATIONAL AEE CONFERENCE
Wisconsin, USA
1. – 4. 11. 2012
www.aee.org/conferences/intl
Association for Experiential Education je najvýznamnejšou medzinárodnou
spoločnosťou združujúcou organizácie
a odborníkov z celého sveta. Je organizáciou, ktorá od roku 1978 vydáva odborný
časopis Journal of Experiential Education
a zároveň je najmä v Amerike (ale i vo
svete) považovaná za záruku kvality.
Organizácie a univerzity, ktoré vlastnia
licenciu udelenú AEE, sú považované za
najlepšie v obore. V roku 2012 sa uskutočnila jubilejná štyridsiata konferencia AEE
v americkom Madisone v štáte Wisconsin
a bola bohatá na významné osobnosti
z oblasti praxe i akademického sveta.
Výročie si nenechali ujsť napríklad Karl
Rohnke, Michael Gass, Keith Russell,
Jasper Hunt, Lee Gillis. AEE konferencia
je tradične bohatá nielen na osobnosti,
ktoré tam stretnete, ale i na samotný program. Hlavnou náplňou sú workshopy, na
ktorých sa prezentujú rozličné programy,
prístupy, organizácie. Tie sú realizované
od 45minútových prezentácií až po 8hodinové workshopy. Súčasťou konferencie
bolo i vedecké sympózium 12th Symposium on Experiential Education Research
(SEER), na ktorom boli prezentované
posledné výskumy v oblasti. Konferencie
sa zúčastnili zástupcovia najmä z USA
a Kanady, ale taktiež z Južnej Ameriky
a Ázie.

•
•
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6TH INTERNATIONAL MOUNTAIN AND
OUTDOOR SPORTS CONFERENCE OUTDOOR ACTIVITIES – FROM ADVENTURE TO HEALTH
Praha, Česká republika
22. – 25. 11. 2012
www.imosc.org
Šiesty ročník medzinárodnej konferencie organizovanej približne každý
druhý rok Oddělením turistiky a sportů
v přírodě (Katedra sportů v přírodě FTVS
UK) pod vedením Jana Neumanna. Konferencia mala širší záber ako po minulé
roky a tento rok pribudli nové témy.
1. Outdoor Activities and Health
2. Adventure Activities and Challenge
Sports in Personal Development
3. Performance in Outdoor Sports
4. Environmental Aspects of Outdoor
Activities
5. Management of Outdoor Activities

•
•

Tohto roku priniesla zaujímavú
prednášku a kritický pohľad na zážitkovú
pedagogiku a jej dopad na účastníka
Petea Allisona z Edinburghu.
6TH INTERNATIONAL ADVENTURE THERAPY CONFERENCE
Hrubá Skála, Česká republika
26. – 30. 9. 2012
www.6iatc.eu
Konferencia je organizovaná medzinárodným združením Adventure Therapy International Committee (ATIC). Vďaka Jiřímu Kirchnerovi, členovi tejto komisie, bola
táto konferencia po prvý krát zorganizovaná v Českej republike. Dobrodružná
terapia alebo terapia
dobro-

•
•
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družstvom je i v zahraničí vnímaná rôzne.
Buď ako súčasť oblasti, ktorú my nazývame zážitková pedagogika, alebo ako
samostatná oblasť skúsenostnému učeniu
príbuzná. Na túto tému sa v poslednej
dobe vedú diskusie najmä v USA. Z nášho
pohľadu sa jedná o využitie zážitkovej
pedagogiky a výchovy v prírode, najmä
však výzvových aktivít pri rôznych typoch
terapeutických programov. Konferencii
predchádzala niekoľkodňová pred-konferencia zameraná na predstavenie tohto
prístupu. Konferencie sa zúčastnili predný
odborníci z USA, Kanady, Austrálie a Európy, ktorý prezentovali nielen aktuálne
výskumy, ale i nové trendy a prístupy.
KONFERENCIA HRANICE CITLIVOSTI
Lipnice nad Sázavou, Česká republika
10. 11. 2012
Konferencia s podtitulom Druhá
konference o všestranné výchově k poctě Václava Břicháčka bola organizovaná
Katedrou rekreologie FTK UP v Olomouci
v spolupráci s Allanom Gintelom. Konferencia umožnila zúčastneným vypočuť si
príspevky významných českých osobností
na tému výchovy v prírode a zážitkovej
pedagogiky. Ako hostia vystúpili RNDr.
Tomáš Řehák, Ing. Antonín Rosický, PhDr.
Jan Holeyšovský, prof. PhDr. Ivo Čermák,
Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., Ing. arch. Michael Třeštík, doc. PhDr. Jan Neuman, PhDr.
Allan Gintel, Ing. Jiří Gregor. Do budúcnosti sa pripravuje jej ďalšie pokračovanie.
Konferencia bola ﬁnančne podporená
z projektu ESF Inovace studijního oboru
Rekreologie v souladu s požadavky trhu
práce (CZ.1.07/2.2.00/28.0145).

•

KONFERENCE DOBRODRUŽSTVÍ
Praha, Česká republika
18. 5. 2012
www.psl.cz/konferenceDOBRODRUZSTVI
Konferencia organizovaná Prázdninovou

•
•
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školou Lipnice s podtitulom Chvála kroků
do neznáma bola predovšetkým zameraná na riziko a jeho využitie pri rozvoji
osobnosti a výchove moderného človeka.
Zaoberala sa fenoménom dobrodružstva
a v neposlednej rade nástrojmi na zvládanie rizika a udržania bezpečnosti pri práci
s dobrodružstvom v rámci zážitkovej
pedagogiky.
NÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTU
„UČENÍ PRO ŽIVOT“
Praha, Česká republika
17. 5. 2012
www.edie.cz
Konferencia občianskeho združenia
Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu bola zameraná na realizáciu
a rozvoj projektu Učení pro život, ktoré
je postavené na dnes už medzinárodnom
programe Duke of Edinburgh‘s Award,
ktorého autorom a zakladateľom bol
Kurt Hahn, ktorý ho so svojim spolupracovníkom Jimom Hoganom, anglickým
edukátorom, rozvíjal ešte pred založením Outward Bound. Učení pro život sa
zameriava na rozvoj profesijnej úrovne
pedagógov výchovných zariadení za
účelom rozvoja kľúčových kompetencií
detí s ústavnou alebo ochrannou výchovou. Konferencia bola taktiež zameraná
na oblasť voľnočasových aktivít u detí
s ústavnou alebo ochrannou výchovou
a využitie zážitkovej pedagogiky.

•
•
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A čo nás čaká v roku 2013
(Text je písaný pred vydaním čísla,
takže niektoré konferencie už prebehli.)
Na domácej scéne sa v roku 2013 chystajú nasledujúce konferencie a semináre:
ZKUŠENOST-REFLEXE-UČENÍ
Brno, Česká republika
5. – 6. 3. 2013
www.acor.cz/Konference.aspx
Konferenciu organizuje Akademické
centrum osobnostního rozvoje při Ústavu
pedagogických věd FF MU v Brně. ACOR
sa zameriava na rozvoj teórie a metodiky
programov osobnostne sociálneho rozvoja
a skúsenostne reﬂexného učenia. Konferencia je zameraná na výmenu skúseností
v oblasti učenia založenom na reﬂektovanej skúsenosti.

•
•

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ U VYBRANÝCH
CÍLOVÝCH SKUPIN
Palestra, Praha, Česká republika
25. 4. 2013
www.palestra.cz/zp
Prvá medzinárodná vedecká konferencia venovaná zážitkovej pedagogike
organizovaná pražskou Palestrou. Konferencia je obsahovo rozdelená na tri sekcie:
teoretické východiská ZP, ZP a možnosti jej
využitia u detí a dospievajúcich, ZP a možnosti jej využitia u dospelých a seniorov.
Konferencia je organizovaná v spolupráci
s Univerzitou Śląskim v Katowiciach.

•
•
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PEDAGOGIKA ÚTISKU
Lipnice nad Sázavou, Česká republika
12. 10. 2013
V poradí už tretia konferencia organizovaná Katedrou rekreologie FTK UP
v Olomouci spoločne s Allanom Gintelom
s podtitulom 3. konference o intenzivních
formách všestranné výchovy (jen pro
statečné a silné). Podľa prvých informácií
organizátorov: Konference bude věnovaná pedagogice, která není liberální,
bývá naopak tvrdá, přitom inspirativní,
napěchovaná nevšedními zážitky snoubící
se s útiskem přinášejícím cílovou radost.

•

KONFERENCE
ODVAHY A DOBRODRUŽSTVÍ 2013
Dox, Praha, Česká republika
24. 5. 2013
www.kod13.cz
Pokračovanie konferencie, ktorá je organizovaná Prázdninovou školou Lipnice.
Témou i obsahom konferencie je dôležitosť rizika pre prirodzený rozvoj človeka
a využívanie fenoménu dobrodružstva vo
výchove jedinca. Takisto však konferencia
dáva priestor pre rozvoj bezpečnostných
aspektov a výmenu skúseností.

•
•

SEMINÁR GYMNASION 2013
Lipnice nad Sázavou, Česká republika
listopad 2013
Odborný seminár organizovaný každoročne o.p.s. Gymnasion a Katedrou rekreologie FTK UP v Olomouci sa dlhodobo

•

Aleš Pokorný vede workshop na konferenci

Dobrodružství, Praha 2012.
foto © Pepa Středa
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www.prescott.edu/lifelong-learning/
courses/4th-adventure-therapy-best-practices-conferences.html
Konferencia zameraná
najmä na prezentácie nových
prístupov v oblasti Adventure
Therapy, ktorá sa uskutoční na
americkej univerzite Prescott
College, kde sa nachádza jedna
z významných amerických katedier
poskytujúcich vzdelanie v oblasti
zážitkovej pedagogiky i na úrovni PhD.

41TH ANNUAL INTERNATIONAL AEE
CONFERENCE
Denver, Colorado
31. 10 – 3. 11. 2013
www.aee.org/conferences/intl
Každoročné stretnutie a konferencia
AEE spojené zo sympóziom SEER sa tohto
roku uskutoční v nádhernom prostredí
Colorada.

6TH INTERNATIONAL OUTDOOR EDUCATION RESEARCH CONFERENCE 2013
Otago, New Zealand
26. – 29. 11. 2013
http://www.otago.ac.nz/ioerc2013
Táto medzinárodná konferencia nadväzuje na tradíciu predošlých konferencií,
ktoré boli organizované na univerzitách
v Anglicku, Austrálii a naposledy v roku
2011 v Dánsku. Nejedná sa teda o čisto
novozélandskú konferenciu.

•
•

4TH ADVENTURE THERAPY BEST
PRACTICES CONFERENCE
Prescott, Arizona
9. – 12. 5. 2013

•
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•

zameriava na rozvoj zážitkovej pedagogiky.
V súčasnosti sa okrem rozvoja časopisu
Gymnasion zameriava pozornosť najmä na
výuku zážitkovo pedagogických predmetov
na vysokých školách v ČR a prepojovanie
akademickej pôdy s organizáciami v praxi.
Seminár je otvorený pre akademických
pracovníkov podieľajúcich sa na výuke zážitkovej pedagogiky. Záujemcovia o účasť sa
môžu hlásiť na andrej.kirchmayer@upol.cz.
Z významných zahraničných konferencií v roku 2013 spomeniem:

•
•

Na základe počtu organizovaných
konferencií za posledné 2 roky v ČR
môžeme konštatovať, že záujem
o zážitkovú pedagogiku neklesá,
ba naopak stúpa. Ostáva však
otázka, ako s týmto záujmom
naložíme. Historicky sa už
totiž ukázalo, že prílišný
záujem nemusí mať vždy
pozitívny dôsledok, o čom
svedčí čoraz častejšia devalvácia samotného pojmu
zážitková pedagogika. Je
však potešujúce, že snahy
o jej rozvoj majú stúpajúcu tendenciu.

>

Výsledek tvoření na kurzu PŠL
Tribo, 2011.
foto © Zbyněk Riedl
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METODA
vedoucí rubriky: Petra Drahanská
petradrahanska@gmail.com
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Zážitková pedagogika je metoda
jako každá jiná – má své ověřené postupy a zákonitosti, své mezery a úskalí, se
kterými je třeba při práci s lidmi vědomě
nakládat. Čím více ji budeme podrobovat zkoumání a kritickému pohledu, tím
lépe nám bude sloužit, protože budeme
schopni odhadnout, zda se nám tento způsob práce v danou chvíli bude
skutečně hodit a přinese nám očekávané
výsledky. Toto vydání přináší hned tři příspěvky, které se věnují problematickým
místům metody, jež je v úvodu zážitkových programů třeba otevřít a důsledně
ošetřit tak, aby lektor účastníky motivoval a přenesl na ně spoluzodpovědnost
za zdar programu. Ze zkušenosti víme, že
bez chtění a aktivního zapojení účastníků
je program nefunkční. Jiří Plamínek ve
své knize Synergický management krásně

a jednoduše shrnuje tři předpoklady pro
zapojení jednotlivců:

PLAMÍNEK, J. (2000). Synergický management.
Praha: Argo.

V případě práce s účastnickou skupinou je dobré, když účastníci vědí, jaké
jsou cíle programu a jakou metodou se
bude pracovat (orientují se), chtějí se
něco dozvědět a jsou otevření tomu, co
jim může program přinášet (jsou motivováni). Jednotlivé části programu by měly
být přizpůsobeny úrovni účastnické skupiny tak, že všichni účastníci jsou schopni
jej absolvovat (mají dostačující schopnosti
a dovednosti).
Hodně spokojených účastníků vašich
kurzů vám přeje
Petra Drahanská
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Návrat k „realitě“
v zážitkovém učení
Petra Drahanská

V rámci certifikovaného výcviku PŠL se zájemci o zkušenosti s metodou
zážitkové pedagogiky setkávají v různých oblastech – v neziskových
organizacích, školách, volnočasových centrech i ve firemním sektoru. Protože
se jedná skutečně o nestejnorodou skupinu, kdy jednotliví účastníci přicházejí
s odlišnými zkušenostmi a představami o tom, co zážitková pedagogika
je, věnujeme se v úvodu výcviku sladění základních pojmů a dostupných
teoretických modelů. Jeden z nich je zachycen na obrázku, připomínajícím
hamburger:

Processburger tak, jak ho
většinou všichni známe
Je to jeden z nejstarších teoretických
modelů v oblasti zážitkové pedagogiky,
který se k nám dostal díky propojení
Prázdninové školy Lipnice s Outward
Bound. Zdá se zprvu nenápadný a jednoduchý, shrnuje však podstatu zážitkového

učení. Pokud ho umíte dobře a jasně
vysvětlit, máte v rukávu dostatečně silnou argumentaci pro to, abyste dokázali
motivovat skupinu vrcholových manažerů, ale i znuděných žáků ve škole.
Účastníci, kteří neznají princip zážitkové pedagogiky, totiž často nerozumí
tomu, proč by měli stavět co nejvyšší věž
z papíru nebo válet zablácenou pneumati-
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ku na druhou stranu louky. Co užitečného
pro jejich seberozvoj by jim to mohlo přinášet? Důvod pro zapojení se do takových
aktivit je hezky shrnut v knize Outdoor
trénink pro manažery a ﬁremní týmy:
Převážná většina aktivit na kurzech má
povahu týmového úkolu, při jehož řešení
vstupují účastníci do interakce s ostatními členy skupiny. Každý úkol se stává
modelovým příkladem spolupráce skupiny
a fungování každého jednotlivce v ní.
Jde tedy o to, že i když si zrovna
hrajeme nebo se pohybujeme v modelové situaci zarámované nějakými herními
pravidly, která uvozují danou situaci do
modu „jako“, tak naše jednání a prožívání dané situace je reálné stejně jako
skupinové procesy a skupinová dynamika,
která se mezi účastníky skutečně odehrává. Na základě přijetí tohoto vysvětlení je
pak možné hledat paralely mezi tím, jak
se člověk choval v rámci daného úkolu,
a toho, jak se pravděpodobně chová také
ve svém běžném životě. Právě tudy může
během reﬂexe probíhat přesun získaných

zkušeností z programu do každodenního
fungování účastníka, ať už v jeho osobním či pracovním prostředí.

Slabé místo
Poté, co si s účastníky výcviku model
takto vysvětlíme, vidím na jejich tvářích
uspokojení: Ano, tak to přesně funguje a je
skvělé, že máme nástroj, jak tento princip
srozumitelně vysvětlit našim účastníkům!
Sama s tímto uvedením do práce
se zážitkovou pedagogikou ve svých
kurzech pracuji ráda. Má to však své
„ale“, na které bych chtěla tímto příspěvkem upozornit. Tento způsob uchopení
metody stojí a padá na tom, jak jednotliví
zúčastnění chápou hru. Jednou z prvních asociací, která se nám povětšinou
u hry vybaví, je radost, svoboda a jednání „jako“. Jak blažené je vyzkoušet si
podvádět, vstoupit do jiné role, než jakou
běžně zastáváme, nebo se zcela oddat
emocím v bezpečném prostředí hry, ve
které si to přece můžeme dovolit.
Z kurzu PŠL Sborovna, 2011.

foto © Lucie Krejčíková
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To by se nám tedy asi hodně nelíbilo, kdyby nás pak podle tohoto případu
někdo hodnotil v tom duchu, že takoví
jsme i v „opravdovém“ životě. Vždyť to
byla přece jen hra! Jako první by se ozvali
zvláště ti účastníci, které by naše vysvětlení processburgeru nepřesvědčilo. Oblast
motivace účastníků a otázku toho, zda je
možné uplatňovat zážitkovou pedagogiku
na nemotivované účastníky, teď nechávám
stranou, i když by to vydalo na další samostatný příspěvek. Dostáváme se tak však
k jinému otřepanému, ale stále ožehavému
tématu – co to je hra a kde jsou její hranice.

Koncepty a hranice hry
Nemám ambice na této ploše cele
postihnout fenomén hry. Nicméně kdokoliv se někdy vrhl do teoretického studia
hry, nemohl nenarazit na tyto stěžejní
autory: na Eugena Finka a jeho knihu
Hra jako symbol světa, který (stejně tak
jako Hérakleitos z Efesu) se při svých úvahách rozhodně neomezuje na hru jako
na nějakou dílčí aktivitu. Připodobňuje
k hrajícímu si dítěti hned celé jsoucno
či kosmos. Hru vnímá jako ne-vážné,
tvořivé a svobodné počínání. Dále Eric
Berne v knize Jak si lidé hrají pojímá
jako hru především mezilidské vztahy,
situace a role, do kterých se dostáváme
se svým nejbližším okolím. Hry, které na
sebe vědomě či nevědomě hrajeme, pak
hlouběji vysvětluje v rámci transakční
analýzy. Filosof Ludwig Wittgenstein
zase hovoří o hře v souvislosti s užíváním
našeho jazyka – o jazykových hrách. Tak
schválně: existuje podle vás něco, co
nedokážete pojmenovat slovy? Ale abychom příliš neodbíhali od hry, tak jak o ní
smýšlíme v rámci zážitkové pedagogiky,
nahlédneme v rychlosti do Zlatého fondu
her 2, v jehož úvodníku se právě z tohoto
důvodu snaží autoři hru nějak vymezit.

|M

Ota Holec shrnuje charakteristiku her
do 4 bodů, které tu ve stručnější podobě
připomenu:
utkáváme se s problémem, výzvou či
úkolem
nasazujeme své síly, vytrvalost, schopnosti, intelekt, fantazii
vstupujeme do nejrůznějších rolí
průběh hry vyvolává nejrůznější emoce

•
•
•
•

Podobnou snahu vymezit hru tak, aby
tato charakteristika platila pro kterýkoliv herní projev (jako je dobrodružná
hra, stolní hra, divadelní hra, zápas, hra
na hudební nástroj atd.), pak nalézáme
u Johana Huizingy v knize Homo ludens. Toto vymezení v úvodníku Zlatého
fondu her 2 shrnuje též Ivo Jirásek;
záměrně je zde také uvedu. Jde o:
1. svobodné jednání
2. vstoupení do dočasné sféry aktivity
s vlastní tendencí
3. uzavřenost, ohraničenost
4. možnost opakování
5. speciﬁcký řád a pravidla
6. rytmus a harmonii
7. napětí, risk
U posledního bodu nemohu nevzpomenout na kolegu z Prázdninové
školy Lipnice Zdeňka Beneše, který na
instruktorském kurzu garantuje předmět
Hra a zarputile tvrdí, že hra je tak dobrá,
jak velká je míra risku v ní. Hry, které sám
připravuje pro účastníky svých kurzů,
jsou skvosty. Nicméně v hrubém přepočtu
připadá na hodinu programu s účastníky
sto hodin jeho přípravy. A to si nevymýšlím, byla jsem toho svědkem.
Ale zpět k processburgeru. Hledáme
hranice hry – tedy té prostřední šipky –,
a opravdovosti individuálního prožívání
a skupinových procesů – horní a dolní
šipky. Kde končí maso a začíná houska?
Co je čím obaleno
a dá se to oddělit?
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Vkrádá se totiž záludná otázka: Který ze
zmíněných aspektů „ne-skutečné“ hry
nesedí také na „opravdový“ život?

Koncepty a hranice reality

34

Co to je realita a kde jsou její hranice,
to je otázka stejně tak palčivá jako ta,
která se ptá na podstatu a hranici hry.
V rámci processburgeru považujeme za
realitu skutečný život, tedy to, co účastník žije mimo časoprostor kurzu či dané
aktivity. Ovšem to, jak kdo z nás svůj život pojímá, je stejně tak individuální jako
to, co ještě vnímáme jako hru, a co už ne.
Prolétnout zde antropologickým rychlíkem a vyjmenovávat jednotlivé možnosti vagónů, ve kterých sedíme buď úplně
sami, nebo s další skupinkou stejně smýšlejících spolucestujících životem, je ještě
bláznivější než průlet fenoménem hry
v předchozím odstavci. Přitom světonázor
nás nepřímo ovlivňuje ve všech situacích,
ve kterých se ocitáme, a narážíme na něj
při všech důležitých životních rozhodnutích, která děláme. A to mnohem více než
si často uvědomujeme. Třeba i v momentě, kdy sami jako účastníci zvažujeme
míru zapojení do programu a toho, co si
z něj vezmeme.
Například takový zastánce darwinismu, který sám sebe vnímá pravděpodobně jako výsledek dědičných proměn
evoluce, který vítězně stojí na konci řady
v boji o přežití, může považovat čas trávený na nějakém zážitkovém kurzu za zbytečný luxus. Důležité je přece množit se,
hmotně se zabezpečit a přežít ve světě
všudypřítomných nástrah mezi nejlepšími.
A tuto schopnost má buď v genech, nebo
prostě ne. Navíc žijeme přece jen jednou,
tak nač ztrácet čas.
Oproti tomu takový hinduista, který
vnímá kosmos jako božskou hru …ustavičně pokračující v nekonečných cyklech,
v níž se Jedno stává mnohým a znovu se

mění v Jedno… (Flašárová, 2003), jehož
duše si svobodně vybrala tento život
a který je přesvědčen, že jeho hlavním
úkolem je sebepoznání, neboť jen skrze
pravé vědění dosahuje kosmického dobra, by mohl zážitkový kurz ocenit jako
jeden z mnoha dalších zajímavých prostředků k poznání své podstaty v rámci
jedné z mnoha možných iluzí reality. V tomto pojetí reality pak platí pro
jeho „reálný život“ všechna Huizingova
kritéria, kterými se snažil od „reálného
života“ hru vymezit. A to včetně bodu,
který hovoří o možnosti opakování hry,
protože v rámci svých reinkarnací stejně
vždy hraje tu samou hru – pouze v jiných
kulisách.
Vrátíme-li se na tomto místě k pojetí
hry podle Zdeňka Beneše, pak může být
život skutečně vnímán jako hra s nejvyšší možnou mírou risku, kdy v sázce je
život sám. Navíc se zde hodí zmínit také
základní esoterické pravidlo této životní
hry, které mám uloženo v paměti, aniž
bych věděla odkud, a které zní: Kdo se už
nechce učit, odevzdá tělo.

Kde tedy jsou ty hranice,
když nejsou?
Zatím to tedy vypadá, že počáteční
nadšení z processburgeru by mohlo rychle vyprchat. Evidentně není zřetelné, kde
začíná a končí hra, i kde začíná a končí
realita. Místo libového masa v housce
– tedy dvou samostatných ingrediencí,
které se dají od sebe velmi snadno oddělit – začíná processburger připomínat
spíše jeden samostatný pěkně prorostlý
bůček, přičemž není vůbec jasné, jestli
v něm prorůstá tuk do masa nebo maso
do tuku. Tedy žádné masíčko v housce,
ale jedna tučná ﬂákota. Když jsem byla
malá, neměla jsem maso ráda, ale musela
jsem vždy dojídat. Kdyby tenkrát u nás
byly hamburgery, tajně bych maso vyho-
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foto © Zbyněk Riedl

Z kurzu PŠL Klíčení, 2012.

dila a jedla samotnou housku, ale nikdy
nezapomenu na ty hodiny u stolu, kdy
jsem nesměla odejít, rýpala jsem se v tom
mase na talíři, marně se snažila vypreparovat a oddělit ty bílé žilky od libového…
A ono to vůbec nešlo.
Ale to jsem se nechala unést. Vraťme
se k otázce hledání hranic mezi hrou a realitou. Kde tedy jsou? Krom vzpomínek na
tučné maso mám v paměti z dětství uloženu též jednu babičkovskou radu: Když
nevím, tak se zeptám.
V tomto případě nejlépe těch, kterých
se to nejvíce týká – účastníků našich
zážitkových programů. Používám jednoduché cvičení se škálou. Poté, co si krátce
nastíníme možná pojetí hry a reality (a
stačí to ve stručnosti v duchu předchozích
odstavců), namaluji na zem křídou čáru,
položím lano nebo jen využiji délku místnosti a požádám účastníky, ať si stoupnou přesně tam, kde cítí hranice hry:
Na jedné straně je škála vymezena
konkrétní podobou nějaké hry typu
Člověče, nezlob se, která je jasně

•

•
•

ohraničena danými pravidly od okolní
reality.
Škála pokračuje přes rozšiřování
pojetí hry (např. hry, které na sebe
vzájemně hrajeme, role, které v životě
zastáváme…).
Na straně druhé je na škále zcela
volný koncept, ve kterém život sám je
hrou.

Stejně tak se mohu doptat také na
individuální hranice vnímání reality:
Na jedné straně je škála vymezena
postojem, v rámci kterého se cítíme
absolutně podřízeni pravidlům okolí
a pouze reagujeme na dané podmínky. Nemůžeme výrazně měnit situace,
sebe, ani své okolí. Jediné, co můžeme, je řídit se v daných podmínkách
zákony přežití.
Zhruba uprostřed škály vnímáme život
jako soubor námi vytvořených situací
a situací, které jsou nám seslány shůry
a nic s tím nenaděláme, ať už jsme
se předtím chovali a jednali jakkoliv. V rámci tohoto pojetí života se

•

•
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pak snažíme řídit slovy jedné známé
modlitby: Bože, dej mi odvahu, abych
změnil věci, které změnit mohu. Klid,
abych se smířil s tím, co změnit nemohu. A moudrost, abych je od sebe
dovedl rozlišit.
Opačný konec škály je pak reprezentován životním postojem, který přejímá
stoprocentní zodpovědnost za všechno, co se nám děje. Hranice a limity
jsou pouze konstruktem naší mysli.
Naše duše vědomě vstoupila do tohoto
vtělení, vybrala si rodiče i místo, kam
přišla na zkušenou. Její schopnost
proměny sebe sama i okolní reality je
neomezená. Čas a prostor neexistuje…

Toto škálování může v úvodu kurzu
sloužit nejen jako nástroj pro představení
principů metody, ale také jako hluboké
seznámení účastníků i ve skupině, ve které se již dávno navzájem znají. Nejjednodušší varianta škály přímo v rámci reﬂexe
programu pak může vypadat takto:
Na jednom konci je jasně ohraničená hra, kterou jsme si „tady a teď“
sehráli, a vše, co se v rámci ní dělo, se
nijak netýká mé reality v osobním ani

•

v pracovním životě, kde se samozřejmě chovám a jednám úplně jinak.
Na druhém konci se stále nacházím
ve svém opravdovém životě a tato
hra byla jen dalším možným prostředkem, jak jsem se o sobě mohl/a něco
dozvědět. Stejně jako v každodennosti, principy a vzorce mého chování
a jednání jsou zcela totožné.

Účastníci se postaví mezi tyto dvě
krajní polohy tam, na jaké úrovni
momentálně vnímají aktuální dění na
kurzu. Důležitější než samotné rozmístění
v prostoru je samozřejmě jejich vlastní
komentář, který danou pozici ostatním
blíže vysvětluje a upřesňuje. Ve všech
případech škálování si každý své hranice
určuje sám. A jak to máte obvykle vy?
Ať už jakkoliv, je přínosné, že se s tím
dá vědomě pracovat. Použitím těchto škál
nabízíme účastníkům mnoho podnětů
k přemýšlení, což je motivuje si ujasnit
a pojmenovat, co na kurzu prožívají a jak
hluboké zkušenosti si mohou odnášet.
Důležité je – jako vždy – znát cíl. Pokud
budete chtít, aby si účastníci reálně trénovali nějaké skupinové, komunikační či
manažerské dovednosti, je dobré vyzvat
je, ať se záměrně snaží zadaný úkol či
situaci nebrat jako hru, ale vyřešit ji skutečně tak, jak nejlépe dovedou. Vyzvat
je, aby vědomě neutíkali do rolí a „jako-hry“. O to více jim pak může být program prospěšnější a sloužit skutečně jako
bezpečný prostor pro trénink slabších
míst a sebepoznání. Hra nebo aktivita
nechť je vnímána jako model, abstrakce
reálného procesu, simulace, zkouška.
Jindy je zase naopak lepší nechat
účastníky překvapit, co jim program přinese, jak hluboce a jestli vůbec je skutečně zasáhne. Například v situaci, kdy vám
půjde o to, nechat účastníky záměrně
zažít jinou roli, než jakou běžně zastávají. V takovém případě je lepší nechat
je přehánět, přehrávat, pustit zábrany
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sebekontroly a parodovat. O to více se
pak vyjeví některé tendence a principy.
Je to zajímavý způsob zpětné vazby,
kdy opačné strany mohou zjistit, jak se
vzájemně vnímají. Zkoušeli jste například někdy na táboře pro rodiče s dětmi
udělat den, kdy se role prohodí? Děti se
starají a pečují o své rodiče, připravují jim
program a rodiče se mohou chovat jako
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děti. Někteří zastávají své nové role tak
vehementně, že druhá strana často neví,
jestli se má smát, nebo brečet. Pozorovat
situace takto zvenčí s ohledem na jejich
učební cíl je princip, který se dá i jako takový přenést do každodenní reality. Když
budeme takto schopni processburger
vysvětlit svým účastníkům, bude pro ně
tak přínosný, jak mu sami dovolí.

Z kurzu PŠL Klíčení, 2012.

foto © Zbyněk Riedl
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Certifikovaný výcvik
Prázdninové školy
Lipnice – Metoda
zážitkové pedagogiky
Od letošního roku se všem zájemcům o profesionální
rozvoj v oblasti zážitkové pedagogiky naskytla možnost absolvovat pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice certiﬁkovaný výcvik Metoda zážitkové pedagogiky. Jedná se o cyklus
pěti víkendových kurzů. V průběhu čtyř měsíců, do kterých
jsou kurzy rozvrženy, jsou účastníci seznámeni s univerzálními principy metody zážitkové pedagogiky tak, že ji mohou
následně využívat kdekoliv ve své praxi: při výuce na školách,
při rozvoji pracovních týmů a zaměstnanců, při přípravě nejrůznějších rozvojových
kurzů, táborů a dalších akcí pro děti i dospělé. Po ukončení výcviku obdrží absolventi
osvědčení o rekvaliﬁkaci s pracovním zařazením Lektor, neboť výcvik je akreditován
u MŠMT ČR jako rekvaliﬁkační. Více informací o výcviku naleznete na www.psl.cz
v sekci metodických kurzů a jedno z doporučení přímo zde:
Zážitkové pedagogice se věnuji sedm let a celou tu dobu bez špetky formálního vzdělání. Výcvik Metody zážitkové pedagogiky dokázal pojmenovat celou škálu
situací, se kterými se setkávám a do značné míry jsem se s nimi trápil. Je skvělé, když
vás někdo navede k tomu jak skládat dramaturgii kurzů, dá vám originální tipy na
programy a na to, jak realizovat zpětnou vazbu a mnoho dalších. Prostě to byl ten
klasický posun od intuitivního k vědomému. Navíc realizovaný formou zážitkově
pedagogickou! Zrovna minulý týden jsem sám realizoval outdoorový kurz a vrátil se
k materiálům z výcviku. To se mi běžně nestává. Našel jsem si pár praktických tipů
a zase se posunul o kus dál. Díky za tu možnost se výcviku zúčastnit.
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Filip Vítek
předseda nadačního
fondu Lepší vyhlídky
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Monkey see,
monkey do
Marek Herman

Teď vám napíšu pár myšlenek o neschopnosti lektorů pracovat s pravidly.
Musím, protože je to neuvěřitelně nebezpečná věc, která prudce sráží účinnost
zážitkové pedagogiky. Jeden by si řekl: no co už, spousta lidí je přece zvyklá
mrhat energií a časem, tak je můžeme nechat, s tím se nedá nic dělat. Pokud
by tu ale nebyla mnohem horší věc: lektor bez nastavených pravidel totiž může
drsně ublížit účastníkům semináře. A tam končí sranda.

Lektoři mají takzvaně naučeno, že
jsou pravidla důležitá a že je „musí“ dodržet. Ale už nevědí, proč a jak by je měli
dodržovat. Monkey see, monkey do –
prostě je to někdo naučil a oni v tom jen
bez pochopení souvislostí pokračují. Je
to takové to: No na úvod dáme pravidla,
jasná věc, ale rychle, šup šup, ať už můžem dělat program. Proto jsou pravidla
představena povrchně nebo jen tak, aby
se neřeklo.
Už se mi ani nechce počítat, kolik
nefalšovaných pindů při nastavování
pravidel jsem zažil. Hlavně když se mluví
o respektu či svobodě, to se některé mozky do debaty zapojují opravdu nadšeně
a nekonečně improvizují, co je to odpovědnost a svoboda, volba… a… však to
znáte. Nejistý lektor v tom může docela
bruslit. Když dělám supervize nebo vedu
svoje dílny, tyhle debaty utínám hned
v počátku a ptám se: Můžete mi někdo
jednoduchou větou říct, co je to respekt?
Tak, aby tomu rozumělo osmileté dítě?
A jak z toho můžeme udělat pravidlo?
A je ticho. Odpověď je prostá a naučily

mě ji děti v mateřské školce ve Frýdku-Místku, na konci úvahy vám ji nabídnu.

Hrůza ve Zlíně
Jeden šílený zážitek mám ze Zlína,
kde jsem dělal supervizi lektorům, kteří
vedli skupinu kantorů – připravovali je
na outdoorové aktivity. A nastavování
pravidel se jim hned na začátku vymklo
z rukou. Skončilo to po třech hodinách
jalových řečí tak, že se skupina shodla,
že oni pravidla nepotřebují, ale děcka ve
škole ano. Ovšem aby se neřeklo, vymysleli tato čtyři: úcta – respekt – komunikace – dodržovat časy.
Přesně takhle, nic víc, nic méně. Nevěřil jsem vlastním očím. A kdybyste viděli,
jak se u toho tvářili seriózně. Tahle hrůza
je dobrá akorát tak na jednu věc: na
odebrání kantorské licence. Poslal bych
je kácet stromy. Snažil jsem se při zpětné
vazbě lektorům říct, že to je opravdu
průšvih, jak to, že jste je tak nechali? Ti
ale byli v pohodě, protože: To jsou přece
pravidla skupiny, jsou jejich, oni si je vy-
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tvořili, musíme to respektovat. Takové to
přehnané rogeriánství, což považuju za
další zločin. Vyvalil jsem na ně oči a udeřil: Při nastavování pravidel nic takového
jako volba neexistuje! Dobrý lektor přece
musí vědět, jak funguje skupina a kam ji
vede. A je za to zodpovědný. Jediné, co
může skupině při vytváření pravidel
nabídnout, je dojem volby. Teprve po
nastavení pravidel mohou mít účastníci
volbu skutečnou. Zírali na mě jako na
diktátora a nepřítele demokracie. Což,
přiznávám, bylo lichotivé.
Nedal jsem se a pokračoval: Udělali
jste tři hrubky: první hruběna je to, že
jste těm amatérům dovolili mít jiný metr
na sebe a jiný na děcka. To je zlo, které
vždycky rozloží skupinu, protože jedna
z klíčových zásad je, že se podle pravidel
v první řadě chová lektor. Takže pravidla
ti vaši kantoři-dárečci prostě potřebují
a basta. Druhá hrubka je to, že jste tu
vaši „chytrou“ skupinu nechali vymezit
pravidla příliš obecně – místo pravidel
máte akorát tak pindy starého zbrojnoše
a nic za tím. A třetí hruběna: s těmito
pravidly se nedá skupina vůbec řídit,
chybí vám tam ta základní. To, co jste
vytvořili, je prostě k ničemu. Co s tím budete dělat? Nechápali moji otázku. Přece
to nastavili a pojedou dál, ne?
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Takže ty hlavní hříchy
Abych se tady nerozčiloval – hlavní
chyby při stanovení pravidel, které při
supervizích vidím, jsou tyto:
1. Pravidla se rychle „prolítnou“ jako
nutné zlo, abychom už mohli rychle
dělat program; tzv. letci.
2. Později s pravidly už nikdo nepracuje, během semináře se na ně prostě
zapomene; tzv. zapomněnky.
3. Přeceňují se pravomoce skupiny a idealizuje se demokracie; tzv. parlamentáři.
4. Lektoři sami pravidla nedodržují; tzv.
machři.
5. A pak tzv. neználci, kteří nevědí:
i. že existuje 5–7 základních pravidel, která musí nastavit vždy;
ii. proč jsou pravidla důležitá;
iii. jak se konkrétně nastavují, doslova jaká je technologie;
iv. co mají dělat, aby pravidla ve skupině dál žila;
v. co mají dělat, když skupina pravidla nedodržuje.
Jsem přesvědčený, že nastavení pravidel je základní profesionální zručnost
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kantora-lektora. Bez toho nemůže ve skupině dojít k rozběhnutí zdravých procesů
učení. Pravidla nastavuju při každé dílně,
ať trvá tři dny, nebo 45 minut. To je pak
ale nevytvářím se skupinou, ale jednoduše je oznámím.

Co nabízím
Ale dost hartusení. Nabídnu vám svůj
myšlenkový řetězec, který vždycky říkám
studentům, když vedu svoje dílny. Aby pochopili, proč jsou ta pravidla tak důležitá, sakra. Výchozí myšlenka je jednoduchá
a opírá se o objevy evoluční psychologie:
nejdůležitějším je poznatek, že naše
moderní hlava hostí mysl z doby kamenné.
Tam to všechno začíná a končí. Až to spolu
teoreticky projdeme, tak vám nabídnu
konkrétní výčet pravidel, která používám
a která jsem si během svého lektorování mnohokrát ověřil. Jasná a konkrétní.
A podporující zdravé projevy skupiny. Tak
nejprve ten myšlenkový řetězec:

•

Prehistorický mozek
Vycházím z toho, že náš mozek má
tři části: mozkový kmen, limbický systém
(starší) a mozkovou kůru (mladší bráška). Ty starší nás chránily svou neustálou
bdělostí od všech myslitelných i nemyslitelných nebezpečí přírody. Stovky miliónů
let. A také regulují příjem potravy, pití,
spánek, teplotu těla, hladinu cukru v krvi,
tep srdce…

•

Starší rozhoduje
Od pradávna jsme museli přežít
a umět se vyhnout nebezpečí, lépe řečeno ohrožení. Proto je logické, že z hlediska vlivu a vrchního velení mají hlavní
slovo ty dvě starší části mozku: mozkový
kmen a limbický systém. Nejmladší část
mozku nám pak slouží, řekněme, k jakémusi nadstandardu. Akademický mozek
je část, kterou přemýšlíme, učíme se nebo
si jen tak pro radost vymýšlíme. Právě
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s touto částí mozku musíme pracovat se
studenty na seminářích, aby jejich učení
bylo efektivní. Je tu ale háček. Lidem je
dovoleno používat nejmladší část mozku
jen tehdy, pokud se cítí být v bezpečí.
Pokud jim to dovolí mozkový kmen a limbický systém – části reagující na všechna
skutečná či domnělá nebezpečí.

•

Skutečná a domnělá ohrožení
Jakmile starší části mozku vyhlásí stav
pohotovosti, uzavřou obrazně řečeno
všechny kohouty a cesty k nejmladšímu.
Nemůžeme se přece učit, když na nás
útočí mamut, když máme hlad, málo
cukru v krvi, chce se nám čůrat… A navíc
ten náš hlídací systém reaguje nejen na
skutečná, ale také na domnělá ohrožení. To není slovní drobnůstka, ale důležitá
věc. Nereagujeme pouze na to, co nás
skutečně ohrožuje, ale také na to, o čem
si myslíme, že nás ohrožuje.

•

Opravdu základní podmínka
Z toho ale plyne extrémně důležitý
závěr: první podmínkou pro naše základní fungování, pro jakoukoli smysluplnou
činnost je vytvoření neohrožujícího
prostředí. Jednoduše řečeno – v první
řadě by se člověk neměl mít důvod bát.
A znovu: mozek reaguje jak na skutečná,
tak na domnělá nebezpečí. Jednomu
se může zdát, že je všechno v pořádku,
druhý se bude cítit v úplně stejné situaci
v nepohodě, třetí ji bude pociťovat jako
nesnesitelnou a bude „u zdi“. To je
právě situace ve skupině, prožitkové
pedagogice, tam se přesně tyhle věci
dějí. Ohrožený vnímá zkresleně. Bude
totiž hlavně řešit jednu věc: jak uniknout
ohrožení. Vykašle se nám na „komunikaci“, na „sebepoznání“. Nezájem. Panika.
Ohrožení. Jediný program je přežít.
O učení nemůže být řeč.

•

Čeho se lidé vlastně nejvíc bojí?
No a teď je potřeba, abychom si řekli,
co vlastně může být největším skutečným
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nebo domnělým ohrožením. Pro odpověď
se musíme znovu vrátit k tlupě a tisícům let našeho vývoje. Po celou dobu
vývoje člověka jej ohrožovaly zejména tři
věci: strach z predátorů, strach z hladu a každodenní nutnost zajistit si
dostatek jídla, život v tlupě a strach
z ostatních.
První dvě ohrožení už v současné
společnosti neplatí. Ten třetí strach ale
zůstal. Naše obava, jestli jsme schopni
přežít v tlupě. Na první pohled to možná
tak nevypadá, ale přežít s ostatními v tlupě byla stejně důležitá schopnost jako například rychlý útěk před tygrem – vždycky
šlo totiž o život. A tlupy nezmizely, jen
mají jiné podoby. Ta z africké náhorní
plošiny o velikosti šedesáti až osmdesáti
členů se jen proměnila v rodinu, sousedy
v jedné ulici, okruh známých, ale taky ve
studenty v jedné třídě nebo účastníky dílny… Bojíme se jeden druhého.
Bojíme se ostatních.
Bojíme se, že selžeme, že se shodíme,
že neuspějeme – máme velký strach, že by
nás ostatní mohli odmítnout. Je to pozůstatek našeho dlouhého vývoje, kdy pro
naše žití či nežití bylo klíčové to, jak dokážeme přežít pohromadě s ostatními. Základní nutností pro přežití byla schopnost
získat si a udržet dobrou pověst. K tomu
také patřila dovednost neodlišovat se od
ostatních a za každých okolností vysílat
svému okolí zprávy, které potvrzovaly,
že jsme stejní jako ostatní. Jinak by nás
tlupa vyobcovala a my bychom nepřežili
zimu. Na dílnách se tento strach projevuje
dvěma typickými obavami: máme strach
z toho, co si o nás ostatní myslí, a máme
strach z toho, co o nás řeknou ostatním.
Proto můžu říct, že vytvoření neohrožujícího prostředí je první podmínka pro jakékoli vztahy nebo činnosti, pro
práci se skupinou na zážitkové pedagogice. Teprve když se účastník na akci nebojí
a nic ho neohrožuje, může se efektivně

učit. A teď si představte, že někteří
lektoři-choboti prostě pravidla nepoužívají. Nebo používají pravidla, která jsou
k ničemu. Ale „makají“ a „dělají zážitkovku“. Ach jo.
Dočetli jste až sem? Trošku dlouhé,
že? Ale pointa je snad tady: pro cokoli,
co chci dělat se skupinou, musím nastavit
neohrožující prostředí, což mi zajistí nastavení pravidel. Ve skupině je za vytvoření a udržení neohrožujícího prostředí
zodpovědný lektor.

•

Kratičké shrnutí
Základním cílem je vytvořit pro práci
v seminářích pohodové a vlídné neohrožující prostředí. Jednoduše řečeno: aby
se lidé na dílně mohli učit, tak se v první
řadě potřebují cítit bezpečně. Nejprve
bezpečí a pak až informace. Musím
prostě uklidnit mozkový kmen a limbický
systém, aby mě pustily do akademického
mozku. A ti dva staroši nereagují jen na
skutečná, ale taky na domnělá nebezpečí.
No a největším nebezpečím jsou ostatní
lidé. Největší strach máme z ostatních.
Máme strach, že nás ostatní odmítnou,
a toužíme po uznání. V každodenním životě to vypadá tak, že máme strach z toho,
co si o nás druzí lidé myslí a co o nás řeknou ostatním. A základním nástrojem pro
vybudování bezpečí jsou pravidla.

Pravidla, pravidla, pravidla
A teď bych vám rád nabídl pravidla,
o která se můžete opřít při vedení semináře nebo dílny zážitkové pedagogiky. Mám
je vyzkoušená. Pravidla tvoříme společně.
Pravidla píšu na ﬂip. Ke každému pravidlu
nakreslím obrázek/piktogram, pak ﬂip
pověsím na viditelné místo. Během nastavování pravidel mají účastníci v dobrém
slova smyslu dojem volby. Ve skutečnosti
je lektor trpělivě vede k tomu, aby přišli
na to, že pravidla jsou klenbový svorník
pro stavbu celého semináře.

metoda
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Ujasnění pravidel. Z kurzu PŠL O trofej
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Outward Bound, 2007.

1. Když jeden mluví, ostatní naslouchají
Komunikace je jednokanálová. Když
jeden mluví, ostatní naslouchají. Jinak se
nedomluvíme. Máme dvě uši a jedna ústa.
2. Otevřené dveře
Máte právo kdykoli odejít a kdykoli
se znovu vrátit – jen se snažte, abyste
u toho nerušili ostatní.
3. Stopka
Máte právo cokoli a kdykoli odmítnout a nemusíte své rozhodnutí obhajovat ani před druhými, ani před sebou.
Nemusíte ani nic vysvětlovat. Když vám
prostě vnitřní hlas řekne ne, tak ho poslechněte. A dokonce u toho ani nemusíte mít „blbý“ pocit.
4. Mám to ve svých rukou
Jste zodpovědní za svoje myšlenky, za
svoje pocity a za to, co uděláte. Rozhodujete o tom, co se vám stane. Vítěz se
pozná podle toho, že je schopen začít, pokračovat nebo skončit podle toho, jak se
rozhodne. Každý zodpovídá sám za sebe.
5. Respekt
Chovám se k druhému tak, jak chci,
aby se i on choval ve stejné situaci ke mně.

6. Mohu mít názor, můžu se ptát
Máte právo říct, co si myslíte, a máte
právo za to nebýt vysmíváni. Něco takového jako absolutní pravda neexistuje.
Obvykle máme každý svoji verzi příběhu. Je
dobré mít možnost svou verzi říct ostatním.
7. Oslovení
Je potřeba se domluvit, jak se budeme
oslovovat, a na tykání a vykání. Klíčové
pro vytvoření bezpečného klimatu je používání jmen. Každý účastník musí slyšet
dvakrát za hodinu svoje jméno. Amen.
8. Pochopení stačí
Nemusíte s každým vždy souhlasit. Snažte se druhé lidi „jen“ pochopit. To stačí.
9. Zpětná vazba
Můžete požádat o zpětnou vazbu
a také ji poskytnout.
10. Struktura času
Budeme například pracovat v blocích
po 90 minutách s 30minutovou přestávkou. Struktura času je naše potřeba.
Potřebuju vědět, kdy věci začnou, jak
dlouho budou trvat a kdy skončí. Když
lektor neurčí časy, je to stejné, jako byste
nemohli pít.
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11. Já jsem tady náčelník
Jako lektor jsem zodpovědný za to,
co se děje ve skupině. Potřebuji mít možnost k pravidlům „přidat“ nebo z nich
„ubrat“ v případě, že to bude potřeba.
Za atmosféru ve skupině je zodpovědný
náčelník.
12. Jídlo a pití
Pití ano, kdykoli. Jídlo jen o přestávkách a mimo místnost.
13. Pohodlí
Sedíme v kruhu. Každý sedí, leží nebo
stojí tak, aby se mohl cítit pohodlně.
Svým pohodlím ale nezasahuje do prostoru ostatním.
14. Vynášení, pravidlo 4 stěn
To, co se řekne v této místnosti, v této
místnosti zůstane. Pravidlo, které se
vždycky porušuje a nedodržuje. Takže
platí: když mluvím, tak jako by ten, o kom
mluvím, stál vedle mě.
15. Vypněte ty podělané mobily
16. 9:30 je 9:30
Držím začátky a konce časových bloků.
Ale ne otrocky. Když přetáhnu, tak na to
předem upozorním, ale vždycky zachovám
délku přestávky. To znamená, že neprotahuju bloky, aby se pracovalo na úkor
přestávky. Pro lektora 9:30 znamená, že
v 9:27 sedí na místě, je v pohodě a čeká.
Pravidla, která jsem vyznačil, je potřeba nastavit vždy. Je to prostě základ, bez
kterého nelze jít dál.
Co podporuje dodržování pravidel:
lektor se podle nich sám chová – dává
příklad
vlídně, ale neústupně vyžaduje jejich
dodržování (počká si, pracuje s tichem, mezi 4 očima se domluví se
zlobivci)
ocení, když se lidé podle nich chovají

•
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Na začátku druhého dne dělám revize
pravidel: projdu pravidla jedno po druhém a zeptám se, jestli to funguje.
Zlaté věty:
1. Nejprve bezpečí a pak až informace.
2. Když nevytvoříte pravidla vy, pak
je vytvoří někdo jiný – ale to už tu
skupinu nebudete řídit.
3. Vytvoření neohrožujícího prostředí otvírá prostor pro zdravé
procesy učení.
Co ještě napomáhá neohrožujícímu
prostředí ve skupině
spolehlivost a čitelnost lektora – když
drží své slovo a skupina se na něho
může spolehnout
celková čitelnost lektora – skupina ví,
co od něho může očekávat
lidskost a odbornost lektora
lektorovo osobní maximum
ustálené rituály
když účastníci vidí skutečný zájem lektora o to, co dělají, o čem přemýšlejí,
co cítí –obvykle pak mají pocit můžu
mluvit, ostatní to zajímá
a také když je ve skupině prostě veselo a sranda

•
•
•
•
•
•
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Tak to byla moje úvaha pro inspiraci.
Pravda je, že některé věci tvrdím hodně
obecně – a proto musím poctivě přiznat,
že do značné míry „hloupě“. Vždycky je
nebezpečné tvrdit, že „většina“, „hodně“
nebo „všichni“. Vím o tom. Snažil jsem se
ale zobecnit svoje zkušenosti a mám rád,
když se věci říkají jasně a přímo. A jestli
jsem vás naštval? Cítili jste vztek? To je
dobře, to byl cíl. Aspoň víte, že něco cítíte.
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Metodické ohlédnutí
za Tribem – fragmenty
Šimon Grimmich

ke kurzu o tvořivosti

Tribo je kurz o tvořivosti v každodennosti, který už v různých formách probíhá
čtyři roky (pod názvy TamKamTo, Triboluminiscence, Tribo) za podory PŠL
nebo také NG.

Text, který máte nyní před sebou,
představuje ohlédnutí za těmito kurzy a zhodnocení zkušeností s nimi bez
příkras a s určitou nadsázkou. Je za
námi mnoho prošlapaných slepých cest,
které často i přes svou slepost vedou do
nádherných míst. Přesto však systematicky představíme určité klíčové kameny
takových kurzů, které jsou často právě
i kameny úrazu.

1. Partnerský přístup
Dlouhodobě usilujeme o to, abychom
byli s účastníky na jedné lodi.
a) To pro nás znamená zhruba trojí:
nehrát si na moudré, účastnit se
programů spolu s účastníky, mít k nim
osobní vztah. Nechceme dělat výuku,
ale spolupodílet se na experimentu.
Nabídnout prostor, čas, dramaturgii –
a nechat se překvapit.
b) Dosáhli jsme maxima, za které už lze
těžko zajít. A ukázala se řada problémů.
Předně, že idea partnerského přístupu je pochybená. Nejsme a nebudeme partneři, dokud budeme
my vědět, jaký je program a dramaturgie. Dokud my budeme mít cíle.
Dokud budeme my vědět, jaké jsou

•

•

možnosti v okolí, prostředky, ﬁnance.
Konečně dokud to budeme my
zkušení, co již někdy tvořili díla
v krajině, díla ze dřeva, co vůbec
někdy něco tvořili. Už jen díky
těmto znalostem máme přirozený
respekt, na čemž konečně není nic
špatného, ale projevuje se to negativně v případě společné tvorby.
I kdybychom předchozí tři body
ošetřili, nemůžeme úplně ovlivnit
to, že si nás účastník nepostaví do
role autority. Je to konečně on,
kdo za své peníze očekává něco.
c) Ale vyjevily se i mnohem praktičtější
problémy.
Hojnou účastí instruktora na
programech je tým sice uspokojen,
ale lektor v tu chvíli dělá za dva: je
dlouhodobě účastníkem i instruktorem, což je minimálně co do
energie a času velmi náročné.
Dochází k tomu, že instruktor nemá
čas na tým. I po velmi krátké schůzce se zdekuje do stanu a nemá sílu
pečovat o vztahy a pohodu v týmu,
kterou považujeme za první a poslední pilíř alespoň našeho kurzu.
Konečně dochází i k tomu, že se

•

•

•

•

•
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instruktor nechá účastnickou rolí
pohltit, dosáhne velkého uvolnění tlaku a protože nemá dost
respektu k týmu, začne nabourávat program: vtipy, hloupými
dotazy, neschopností atd. V podstatě nevědomky. A může při tom
být i roztomilý, ale pro uvaděče
programu je v tu chvíli na zabití.
Otázkou je, jak uvádět programy.
Už jste někdy zkusili uvádět program pro vlastní přátele? To chce
hodně odvahy. Najednou nejde
přijít, nadmout hrudník, uměle
motivovat a rázně říct: Tak, teď
běž tam, dělej, běží ti čas. Varianta
z druhého konce: Já teď jenom…
kdybyste jako chtěli… něco jsme připravili… chceme vám nabídnout…
Ruku v ruce s partnerstvím narůstá
dobrovolnost. Pro tým z toho může
plynout rozladění, kdy instruktor
na jedné straně dobrovolnost nabízí, ale vnitřně stojí proti ní.

•

Kurz o tvorbě, který probíhá v krajině, je krásný, příjemný a ještě
partnerský, má mohutný sklon
k povalování, povlávání. Vede to
k veselým situacím, když šéf den
před koncem kurzu, zíraje na uválenost, uvádí svůj program: Sleduji
tady velkou únavu a nehybnost…
Pojďme si o tom popovídat…
Jsou tu možnosti. Skončíme kurz
teď nebo se půjdeme na hodinku
vyspat nebo si můžete udělat svůj
program. Anebo tu pro vás máme
připravený program, ale chceme
pozornou účast. Co vy na to? Pak
je šum, koukání do země, někdo
chce spát, jiný neví a někdo již poněkolikáté dojídá kaši. A přichází
hřebíček, když zkušená prvoelévka
zvolá: Taky tu máme Bang! Skupině se rozzáří oči a vášnivě se ptá:
Co tu ještě máte za hry? Výborně,
až sem jsme to dotáhli. Nakonec
se nám podařilo karetní motivaci
Výsledek tvoření na kurzu PŠL Tribo, 2012.

foto © Helena Macků
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sublimovat do programu a pročištění vzduchu hodně pomohlo. Pak
je třeba nebrat se moc vážně, když
po deseti dnech kurzu jdou nejvíc
na dračku karetní hry.
Plyne z toho, že je třeba:
Při přípravných schůzkách jasně vymezit náš vztah k účastníkům a způsob
práce s nimi.
Spíše než o roli partnera jde o roli
průvodce, který ví, kam chce dojít
a tlumočí smysl této cesty, a tak motivuje účastníky.
Jasně si předem stanovit hranice:
budeme se účastnit programů? Kterých
a proč? Budeme v blízkém vztahu
s účastníky? Jak se to celé má k cílům
kurzu?
Rovněž je nutné položit si otázku,
co jsou naše priority: zajímají nás
účastníci, nebo nás více zajímá tým?
Konečně se klade vůbec otázka, proč
ten kurz (ty kurzy) děláme?

•

•

•

2. Společná tvorba
Společná tvorba je v první řadě iluze
a kámen úrazu.
a) První je otázka, co chceme:
Chceme, aby vzniklo něco velikého. Něco, co člověk sám nedovede.
Ukázat potenciál skupiny: když
se dáme dohromady, zvládneme
mnoho. Na konci je úžas, fascinace
a oněmění nad hotovým dílem: jak
jsme tohle dokázali?
Zároveň však chceme, aby tato
tvorba byla nejen naše, ale moje.
Aby touha po díle a výsledný výtvor vycházely ze mě a abych se na
jejich tvorbě maximálně podílel.
Aby každý mohl říct je to moje
a být na to pokorně pyšný.
b) Tyto dva požadavky je těžké skloubit,
protože:

•

•
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Je těžké najít takové dílo, aby se
na něm mohli podílet skutečně
všichni, v lepším případě vzniknou
díla po menších skupinách. V jiném případě vznikne širší celek,
který v sobě zahrne děl třeba „deset“, tehdy se už ale štěpí energie,
vznikají drobnosti, ale může chybět šťáva a úžas nad čímsi obrovským a společným. Často tomu
chybí i dojem celku: díla nemusejí
k sobě vzájemně pasovat.
Je těžké naladit to tak, aby to naše
bylo moje. Většinou to jsou silné nápady jednotlivců, které se realizují
a ke kterým se ostatní připojí, ať už
jsou bytostně pohnuti, nebo prostě
nemají do čeho jiného píchnout.
Pokud má být dílo moje, vznikne
sada individuálních děl, která nemusí vytvořit sourodý celek a jejichž
úroveň je často velmi pochybná.
Je těžké, aby všichni měli co dělat.
V případě dřeva stojí na začátku
hrubé opracovávání, a tak pracují
především ti s pilou.
Je těžké, aby individualisté měli
chuť vůbec s druhými pracovat.
c) Další proměnná, která vstupuje do
procesu, je tým.
V tuto chvíli již zcela na „jedné
lodi“, veden facilitátorem zvoleným z účastníků. Je to stále instruktor, kdo má zkušenosti z minulých let, ví, co dokáže společná
tvorba. Je to on, kdo ví, nebo
aspoň tuší, jak řešit věci technicky.
A je to konečně on, kdo má jakousi tušivou vizi, že vernisáž by měla
stát za to a že by měla hlavně být,
a tak zavčasu „odstřeluje“ nevhodné, nerealizovatelné projekty: nedovolí vyražené zuby nebo
možnost vlastního překvapení.
Je to konečně tým, který se na místo činu bude vracet, bude ho fotit,

•

•
•
•

•

•
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bude o něm ještě stokrát mluvit,
vysvětlovat, absolvovat rozhovory
do novin, s místními, s přáteli…
A který se tak ke zprasenému dílu
bude vracet stále znovu. A co potom? Čekat, až čas udělá svou práci, nebo napsat smutný neupřímný
e-mail: škoda, vandalové… nezbylo
nic… je nám to moc líto…? Lepší je
samozřejmě dilematu včas předejít,
ale je to pak společná tvorba? Pak
se může klást otázka, jak direktivitu zabalit do huňaté teplé omáčky,
slušně vysvětlit, že něco nestojí za
nic. To už je ale pozdě. Je třeba
nastavit proces tak, aby podivností vznikalo minimum. To vede
k otázce, zda při tvorbě a realizaci
kurzu dáme přednost účastníkovi
a procesu, nebo výsledku. Jinak
řečeno, přijmout „zprasené, ale
autentické“ nebo „nádherné, ale
dokopané zvenčí“? Složitost znovu
zvyšuje to, že instruktor je v této
chvíli již účastníkem. Možná existuje třetí cesta, kdy to autentické
nemůže být zprasené.
Plyne z toho, že:
Je třeba se jasně rozhodnout mezi
tvorbou individuální a společnou.
V obou případech doplnit dny
tvorby o reﬂexi.
1. Proto, aby tvorba měla hloubku. Ptát se, proč zrovna tohle
téma, nápad, dílo? Proč tohle
zpracování? Vysvětlit, že čas věnovaný toulavé a ubíjející diskusi je
nesmírně podstatný pro výsledné
dílo, ale především i pro nás jako
lidi. Konečně se mi vybavuje citát:
Proč vlastně dílo tvořit, když je tak
krásné o něm snít?
2. Proto, abychom se naučili nad
tvorbou přemýšlet, být si uměleckými kritiky. To určitě neznamená

•
•
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prvoplánově hodnotit. Na druhou
stranu, pokud dílo vnitřně hodnotím jako nevhodné (necitlivé,
nedotažené atd.), nebudou otázky
po procesu autentické a dotazovaný vycítí, že za otázkami stojí
naše touha „změň své dílo, aby mě
nedráždilo“. V takovém případě je
dobré vyjít s pravdou ven – citlivým
způsobem. Otázky po procesu
mohou být následující: Není tento
nápad, dílo moc prvoplánové? Je
to opravdu to, co jsi chtěl vytvořit?
Nemůžeš jít ještě dál? Nezbývá tam
ještě další potenciál k rozvoji? Jak
dílo vnímají ostatní? Rozumí mu?
Stojím si za svým dílem? Nebo jsem
jen neměl dost chuti, času…
3. Kritériem opodstatnění díla se
za posledních pár let ukazuje to,
zda mě dílo vyjadřuje, zda je ztvárněním mého vztahu k místu či krajině nebo mého rozumění jim. Tím
se dílo stává momentem reﬂexe,
kterou je dobré přímo zvědomit.
4. Velmi podstatným je rovněž
proces samotné tvorby, který je
dobré připomenout.
Nejde jen o to nějak „vyprdnout“
dílo, ale také o to, jak k němu dospíváme. Ty prapodivné sinusoidy
nadšení, lhostejnosti, zoufalství,
ztrát soustředění a neschopnosti
věc dotáhnout. Proč od díla odbíhám pomáhat druhým: je to soucit,
nebo útěk? Uklízím po ostatních,
protože jim chci ulehčit, nebo
protože mi vadí bordel, nebo si jen
nevím rady? Zatímco si účastníci
„v klidu“ malují obrázek, uvnitř to
vře až k prasknutí. Proces tvorby
není ničím jiným než mikrokosmem
mého života, i drobnou reﬂexí se
mohu o sobě mnohé dozvědět.
Někde jsem četl, že dodělat úkol/
práci je jednou sedminou činnosti,
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Výsledek tvoření na kurzu PŠL
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zbylých 6/7 je neztratit soustředění,
neztratit sebe. Obvykle to máme
nastavené obráceně.
5. A zase docházíme k určitému
křížení, důležitý je proces a možná
jeho reﬂexe. Tam nezáleží na tom,
jestli je výsledkem zbastlenost na
úrovni mateřské školky. Na druhé
straně jdeme s dílem ven, chceme
oslovovat, chceme nechat stopu a nebýt z ní smutní. Chceme
vrcholné dílo. Jak to spojit? A není
to otázka na pozadí každého
života? Jak žít tak, aby člověk mezi
naplňováním úkolů taky žil? Jestli
tohle není umění života…

•

Pokud má být tvorba společná,
je nutné trvat na tom, že méně
je více, a tak soustředit energii
skupiny do jednoho/tří bodů. Jasně
motivovat a vysvětlit, k čemu společná tvorba může vést. Jaké to je,
když 40 rukou dělá totéž? A během
toho dobře pečovat o ty zmatené,
kteří nevědí, jak se zapojit.

•

•

•

Tribo, 2011.

Aby dílo bylo naše a ne kreativního jednotlivce, je klíčová společná
diskuse a rozhodnutí o podobě
díla. Pokud má každý příležitost
být vyslechnut a ovlivnit skupinu,
ustupuje původ díla do pozadí.
Podtrhuji, že možnost stačí, nemusí být nutně využita.
A role týmu? Když se tvorba nechá
jen na účastnících, vznikají umrněnosti. Když dá tým jasné zadání, už to
není společné, nevychází to z nich…
Jedinou cestou je asi opravdu reﬂexe,
mluvit a mluvit od srdce a z plných
plic. Nebo rezignovat na výsledek,
být otevřený tomu, co přijde…
Při individuální tvorbě je třeba být
hodně přísný, ptát se proč a jak
a občas si nebrat servítky, má-li vzniknout určitý slušný celek.
Odstřelovat všechny výmluvy
typu neumím, nikdy jsem nedělal,
nemám nadání, cit…
Být důslední. Když vernisáž pro
veřejnost, tak ji všechnu pozvat,
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ne jen ty, se kterými jsme byli
v přímém kontaktu. Ono to pak
plodí drby – proč my to nevíme?
A odpovědi – no víte, my jsme
vlastně nestíhali, nevěděli a ble
a ble…
Nezbývá než popřát všem experimentátorům s tvorbou na kurzech, ať si zuby na společné tvorbě
vyrážejí jen zvolna. Stojí to za to!
A hlavně je třeba lidem věřit, oni
zvládnou mnohem více, než si často příliš kritický instruktor myslí.
A je skvělé být přehnaně kritický
a pak mlčky padnout na zadek
před velkolepostí. A nebát se slz.

3. Dvě podoby tvořivosti
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Tribo se rozpadá na dva kusy, už
dlouho, a mě to rozčiluje. Dělá to nepořádek v dramaturgii a dělá to nepořádek
v hlavách účastníků.
a) První část je orientována na sebe:
zkoumání a vyjádření sebe sama skrze
tvorbu, skrze techniky zaměřené na
rozvoj vnímavosti, všímavosti. Jde o to
dostat se k sobě, tam, kde jsem doma,
kde jsem já opravdu Já, tam, kde se
poznávám jako svobodný, jako tvořivé
jádro, které má své vlastní způsoby jak
být, rozvíjet se, a tento způsob v sobě
má hluboce vtisknut – jako svou cestu
srdce, své povolání… V podstatě jsme
rostliny, ze semena broskve vyroste
prostě broskvoň a je to tak dobře.
Když budete chtít hrušku, budete
smutní. Na nás je jen tomu růstu
naslouchat a moc mu nepřekážet.
A nejzajímavější na tom je, že to, co je
v nás nejosobnější, je zároveň nejvíce univerzální, jak napsal Teillard de

>

Tvoření na kurzu PŠL Tribo, 2011.
foto © Zbyněk Riedl
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Chardin. Tam někde ve své neopakovatelné jedinečnosti si vzájemně hluboce
rozumíme, jedině tam a nikde jinde.
Právě tam se i milujeme, sebe sama,
svět, druhé… Křehké okamžiky.
b) Druhá část je naopak vykročením
z jeskyně směrem k druhým, směrem
ke krajině a směrem k těm, kteří
stojí zcela vně kurzu. Najednou se
chce tvorba, ale společná: jak být
sám sebou a s druhými. Najednou už
není tak akcentován proces a já, ale
výsledné dílo: jestli to bude krásné
takhle u té cesty. Najednou je tu
jedna velká dílna, zatímco první část
o dílnách neměla být vůbec. Najednou už nejde o tvořivost v každodennosti, ale o jakýsi zvláštní
způsob tvorby s druhými, ke kterému
se zpravidla člověk dostane jen na
Tribu: i když samozřejmě možné
přesahy tu jsou. Tyto dva kusy dělají
nepořádek v tom, jak kurz prezentujeme ven a jak ho propagujeme:
Ano, je to takový kurz o krajině,
o poznávání místa, o umělecké
reakci na místo, o společném díle,
které zůstává v krajině, o dialogu
s místními, o pohlednicích. Je to
takový environmentálně-estetický
kurz: poznáváme místo, dotváříme ho, aby vyniklo, aby zaujalo
kolemjdoucí, aby motivovalo
představivost a odpovědnost
k místu. Myslím, že v tomto jsme
hodně dobří! Kéž by se někdo
takto a mnohem razantněji chopil
Jižního města nebo Líšně…
Ne, o tom náš kurz není, alespoň
pro mě. Je o tvořivosti v každodennosti, o tom, jak si čistím zuby,
jak snídám, jak vnímám a rozumím
sobě samotnému: je to kurz o těch
6/7. Klíčové programy: hodina
hraní si s moukou, pomalé jedení
jablka, všímavé putování po kraji-

•

•
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ně… Všednosti naplněné smyslem
a prožívané naplno. Někdo, Jane,
přirovnával jedení jablka k sexu…
Jenže výsledkem jsou díla v Rychlebách, pohlednice s díly, fotky
s díly: vždyť jsou skvělá. Zvláštní
melodie kývajících se trav… A o
tom jádru kurzu se tak špatně
mluví, o tom, jak ta jiskra, to jadérko každého z nás má ty své cesty, možnosti a melodie… o které
se tak křehce a tiše pečuje… Jasně,
až se mě někdo zeptá, o čem bylo
Tribo, a já budu jen trochu unavený a nesvůj, řeknu, že je to takový
environmentálně-estetický kurz.
Abych řekl pravdu, bude třeba mě
opít. Jak vyjádřit slovy to, co právě
spočívá v tom, že to všechna slova
překračuje? To, co všechna slova
jen zakrývají?
a) Co dál:
Obligátní odpověď, zaklínadlo:
reﬂexe. Ty dvě části, mají-li být,
může jedině spojovat reﬂexe.
1. Když oni ti účastníci jsou tak
nereﬂexivní, tak nesdílní. Účastníci
Triba rádi hodiny malují mlhu jakožto svůj pocit, ale dostat z nich
slovo. A nebo prostě máme jen
málo víry v to, že malovat mlhu
stačí? Měli bychom si zamést před
vlastním prahem.
2. A když nám ty reﬂexe zase až tak
nejdou, pořád jasně nevíme, z jaké
strany to chytit, proces, dílo, téma…?
3. Když ono by to chtělo možná
nějaké širší esteticko-teoretické
zázemí.
4. Když ono by to chtělo nejen
tvořit, ale tvorbu umět vnímat,
rozumět jí, umět ji prožít.
Zastavit se, promluvit si o básni,
kterou jsme právě četli, obraze,
který jsme viděli, krajině, na kterou koukáme vždycky při snídani.

•

•
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4. Skutečnost
Chceme co nejméně neskutečnosti,
ﬁkce, umělých prostředí, hraných situací,
protože prostě nechceme být herci, chceme být sami sebou. A chceme, aby les byl
lesem, hora horou a člověk člověkem.
Kurz je přímo v krajině, na zelené
louce s minimálními prostředky,
studenou vodou, ohněm, větrem. Jde
o přímý a dlouhodobý tělesný kontakt
s krajinou, přírodou. Opět odpadávají
masky, odpadává technika, odpadává
vše, co má tendenci zakrývat a odvádět pozornost. Je to návrat. K přírodě,
k přirozenosti. Klesají nároky. Člověk
je vystaven živlům. Samozřejmě je
to plné úsměvů, když si první den
na kurzu účastníci zbudují záclonky
kolem záchodů, ukazatele toho, kdo
je právě v koupelně, a dokážou se
pohádat nad hygienickými standardy
stolování: jako že nikdo nebude vlastní lžičkou makat do společné mísy
se salátem. Člověk místy zírá. Jsme
natolik partnerští, že jim neříkáme
předem, co nastane sotva za pár dní.
Má to však i stinné stránky: vítr, déšť,
prudké unavující střídání teplot, vysokohorské podnebí, hovada, mochničky, chřástaly a klíšťata. V jednu
chvíli už jsem na počasí nadával, proč
děláme kurz v přírodě, když pořád jen
sklízíme věci, zakrýváme jurtu plachtami a vlastního slova člověk neslyší?
Určitý čas kurzu je věnován jen
zabydlování, péči o estetiku a funkci
tohoto bydlení. Pravidelným rituálům
pokrývání jurty plachtou a opětovnému odkrývání.
Chceme, aby to, co si účastník vyzkouší na kurzu, mohl přenést do své
každodennosti beze změn. Zkuste si
jenom míchat lžičkou čaj, vychutnat
si ten pohyb, sledovat, co se děje,
ruce se dotýkají hrnku, proměňující

•
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se pára, vůně, cinkání… Je toho tolik,
že má člověk chuť vypnout, v klidu si
sednout a dát si šálek.
Jde nám také o skutečný kontakt
s krajinou a s místními. Nechceme zůstat v uzavřené bublině. Vznikla silná
vazba. Aniž bychom si řekli, zda kurz
ještě někdy bude, je tu řada lidí, kteří
se na nás těší, očekávají nás, nabízí
místa a materiál. Je tu jakýsi závazek.

5. Přesah
Co zůstane po kurzu? O to nám jde
především. Nechceme, aby kurz byl omezen jen na svůj čas, ale aby dále přetvářel
čas a prostor našich životů.
Účastník si může z kurzu odnést řadu
technik, cvičení a přístupů, které může
neproblematicky převést do své každodennosti, opakovat je a dále rozvíjet.
Poslední den kurzu je věnován přemýšlení nad tím, co bude po kurzu
a jak tím, co se dělo na kurzu, přetavit
každodennost. A je věnován také
tomu, co bychom mohli po kurzu
uskutečnit společně: objevila se řada
zajímavých projektů.
Pak je tu přesah v podobě děl, která
zůstávají „trvalou“ památkou a která
dál žijí svým životem, který my už
nemůžeme odhadnout a naplánovat.
Díla oslovují. K tomu je tu přesah
k lidem, kontakty a vztahy s nimi:
podpora a vzájemná inspirace. Přesah
v podobě sborníku textů, které vznikly na kurzu a po kurzu, a který má
potenciál oslovovat dál…

•
•

•

Článek vděčí za svůj vznik rokům diskusí se členy týmu, kterým patří hluboký dík.
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Boj o míč.
Z kurzu PŠL Loading, 2011.
foto © Zbyněk Riedl
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Rubrika Praxe chce přinášet zkušenosti s využíváním zážitkové pedagogiky,
chce rozšiřovat obzory a hledat informace
o tom, co kdo kde dělá v oboru zajímavého. S použitím přirovnání lze říci, že
v praxi budeme odpovídat na otázku, zda
se zážitková pedagogika pěstuje v metodickém skleníku a na přilehlé zahrádce
organizací nabízejících kurzy osobnostního rozvoje, nebo ji jsme schopni vysadit
i na vzdálené pole a sklízet tam zasloužené plody.
Tématem, které prostupuje několika
příspěvky rubriky, jsou možnosti a limity
využití zážitkové pedagogiky v praxi.
Lektoři, školitelé, vychovatelé a pedagogové volného času využívající při své
práci metodu zážitkové pedagogiky jsou
přesvědčeni, že tato metoda funguje a je
smysluplné ji využívat. Jak s metodou
zážitkové pedagogiky pracují učitelé?
A pracují s ní vůbec? Tím se zabývá článek
Tomáše Feřteka Jak zážitková pedagogika cestou do škol zabloudila. S tímto
tématem souvisí i zkušenosti Petra Válka
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s využitím zážitkové pedagogiky při práci
s dospívajícími z pěstounských rodin
a dětských domovů, který váží možnosti
a limity klasického školního vyučování
a zážitkové pedagogiky. Je zážitková
pedagogika všemocná? Dokáže změnit
účastníky? Jak to může vypadat po kurzu? O trvalosti, tj. krátkodobém či dlouhodobém dopadu kouzel, která na kurzu
vzniknou, si povídal Karel Šteﬂ v rozhovoru o osobní zkušenosti s Jurajem Surmou.
Články Vladimíra Halady a Světly Vaštové
již směřují jinam – k iniciačním rituálům
a na Nový Zéland…
Pod heslem „bez praxe nejsou koláče“
vám příjemné čtení přeje
Simona Trávníčková
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Proč zážitková
pedagogika cestou
do škol zabloudila
Tomáš Feřtek

Přesvědčení, že zážitková pedagogika je přirozenou součástí moderního
vzdělávání a ideálně vyvažuje od reality stále odtrženější a abstraktnější styl
vyučování, je mezi jejími příznivci prakticky stoprocentní. Je proto na místě
se ptát, proč za posledních deset patnáct let intenzivní propagace zážitková
pedagogika cestou do škol dorazila přinejlepším do seznamovacích kurzů na
začátku šesté třídy a jen výjimečně někam dál. Zabloudila cestou? Učitelé se jí
bojí? Neosvědčila se? Kde jsou vlastně důvody?

Pokusím se ty důvody seřadit
řadit podle
míry závažnosti. Fakt, že zážitkovou pedagogiku v praxi užívá minimum škol, totiž
není náhodný. Důvody jsou systémové.

Nejistí a zaměstnaní
Pro podstatnou část učitelské veřejnosti není tvrzení, že děti se nejvíce
naučí, když budou mít šanci si nové věci
prožít a osahat, nic převratně nového.
Buď mají podobnou zkušenost, nebo
se s tímto názorem ztotožňují alespoň
teoreticky. Proč tedy principy zážitkové
pedagogiky sami nepoužívají? Důvod
je docela jednoduchý. Necítí se natolik
metodicky jistí, aby nabyli přesvědčení, že
tímto způsobem opravdu dosáhnou lepších výsledků než tradičními vzdělávacími
postupy. Ta pochybnost je stále pronásleduje. Ano, věřím, že by to děti víc bavilo,
ale kde mám vzít jistotu, že se ty věci
takto naučí opravdu lépe a trvaleji?
Musíme také brát v úvahu, že tento
názor nikdy nesdílí celý pedagogický sbor.

Příznivci nějaké varianty zážitkové pedagogiky jsou obvykle v menšině a organiního života (vyučovací
(
zace školního
hodina
na 45 minut, pravidelný rozvrh atd.) jejich
ako
aktivitám nepřeje. Pokud chtějí něco takového prosadit, musí se pro tuto příležitost
organizace vyučování přinejmenším na
pár dní změnit, což jejich oponentům jen
potvrdí, že tyhle nové metody přinášejí
pouze nepořádek a chaos. Proto dorazila
zážitková pedagogika právě jen do oněch
seznamovacích kurzů. I konzervativnější
kolegové usuzují, že je dobré, aby se ta
děcka tak nějak seznámila, než se začnou
pořádně a doopravdy učit. Takže výuka
zážitkem na kurzu ano, ale pak nám sem
tyhle nepořádky netahejte.

Odmítání má své příčiny
Není to jen nedůvodný konzervatismus. Je třeba jasně přiznat, že učitelům
povinností stále přibývá. S každým novým
problémem přibude od školy další disciplína – čtenářská či ﬁnanční gramotnost,
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foto © Lucie Svobodová

Nadšený školák.
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ekologická výchova, více matematiky,
dopravní výchovy či sportu. Školy vnímají
tenhle příval jako nepřiměřený požadavek těch, kteří o skutečném životě ve
škole nic nevědí. Mají pocit, že to všechno, co musí nacpat do dětí, nejefektivněji
zvládnou frontálním způsobem a každé
zvednutí dítěte z lavice vnímají jako
fatální zdržení a další komplikaci na cestě
k uspokojivému výsledku.
A ten výsledek se zatím měří podle
parametrů, které se s metodikou zážitkové pedagogiky zcela míjí. Maturitní
písemky a testy, příští plošné testy na
základních školách, to jsou kritéria,
která budou rozhodovat o osudu školy,
zájmu rodičů o ně a tím pádem o platech
učitelů. Takže, milí a vážení, zážitková
pedagogika je fajn, souhlasíme, ale až
někdy příště.

Zážitek je útok na
vzdělanost
Existují ovšem i ti, kteří mají jasno, že
nic takového do školy nepatří v žádném

případě a v jakékoli podobě. Zážitek,
hra, to všechno splývá některým pedagogům s pojmem zábava. A oni vnímají
školu jako prostředí pro vážnou práci.
Něco zažívat je v pořádku, ale od toho
máme sportovní kluby, skautské a jiné
oddíly, snad v krajním případě školní
sportovní klub a družinu, ale ne vyučovací hodinu.
Významná část učitelů, ale i rodičů
považuje jakýkoli jiný způsob učení než
prostřednictvím slov, vzorců, grafů a paměti za liberální úlitbu žákovské neochotě tvrdě pracovat a „opravdu se pořádně
učit“. Jakoukoli zmínku o tom, že ve
školách je důležitá atmosféra a vztahy či
zážitek, si přeloží jako odmítnutí akademicky pojatého vzdělávání. U této části
pedagogů už samo sousloví zážitková
pedagogika zní nepřijatelně. A přesvědčit
je o opaku je obtížné proto, že jsou to
obvykle inteligentní a v tradičním slova
smyslu vzdělaní lidé schopní argumentace. Jejich přesvědčení, že škola je poslední
místo vychovávající k poctivé tvrdé práci
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platí i mimo školu a přináší jim nějakou
zpětnou reakci okolí a společenský kredit.
Baví je práce, která má i nějaký rozměr
sociálních kontaktů a zážitků.
Průnik s principy zážitkové pedagogiky je tu zřejmý. Co z toho vyplývá?
Zážitková pedagogika je princip, který
má ve školách velkou budoucnost. Ale
také mu stojí v cestě všechny ty potíže,
které zmiňuji. A ty se neztratí snadno.
Kromě jiného to znamená, že ještě nějakou dobu bude platit, že naše školství
patří a bude patřit k těm, kde se studenti
a žáci nejvíce nudí. To je v tomto směru
zklamání, ale i faktická naděje, že ke
změně nakonec bude muset dojít. Na to
je vnitřní motivace pro kvalitu vzdělávání
příliš důležitá.

v tomto světě povrchní zábavy a chaosu,
je mimořádně pevné a argumentačně
podložené.

Co děti motivuje k práci
V rámci půlroční debatní kampaně
Česko mluví o vzdělávání se kromě jiného
diskutovalo i o tom, co motivuje žáky
a studenty k zájmu o vzdělání a školní práci. Jednoznačně se ukázalo, že
to nejdůležitější je smysl toho, co děti
dělají, a to především smysl odehrávající se mimo školní budovu. Děti baví to,
o čem mohou samy rozhodovat, na čem
mohou spolupracovat s jinými. Raději se
věnují těm činnostem, jejichž výsledek

Česko mluví o vzdělávání je půlroční
debatní kampaň (leden až červen 2013),
která se snaží informovat laickou i odbornou veřejnost o tom, jak by mohl
vypadat kvalitní vzdělávací systém. Hlavním smyslem webové diskuse, seminářů
a veřejných akcí je zajistit větší stabilitu
vzdělávací politiky tak, aby každý ministr
či ministryně nezačínali znova od nuly,
protože právě časté změny kurzu demotivují učitele a rodiče i žáky a studenty. Do
kampaně se můžete zapojit na stránkách
www.ceskomluvi.cz.

foto © Vojtěch Hurych
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Smysl zážitkové
pedagogiky při práci
s dospívajícími z pěstounských
rodin a dětských domovů
Petr Válek

Dva roky práce s mládeží, která má „jen“ problém s identitou
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K rozho
rozhodnutí napsat tento článek mě
přiměly dva roky intenzivní práce s dospívajícími z pěstounské péče a dětských domovů. Vedl jsem projekt psychosociálního
výcviku s touto cílovou skupinou, k níž
jsme přistupovali s velkým respektem
a cíleně preventivně pracovali s řízením
rizika. Během těchto dvou let se mnozí
z chlapců a dívek stali zdrojem inspirace a motivace k práci s lidmi, kteří mají
z různých důvodů horší startovní pozici.
Došlo k obnažení a zhroucení stereotypů
a objevily se úvahy o poměru vlivu genetických vloh a výchovy na zrání jedince.
V průběhu těchto dvou let jsem také
nastoupil na základní školu jako školní psycholog. Má zkušenost při práci
s jednotlivci a skupinami na škole mi stále
znovu potvrzuje, jak těžkou práci má
pedagog, který stojí před třídou 29 dětí.
Nemá po ruce tým, který by mu pomohl
zaujmout jejich pozornost; během 45
minut si musí udržet respekt, pracovat
s motivací žáků a někdy také odolávat
různým testům autority.
V porovnání se situací klasického vyučování a práce s mládeží vystupuje stále
zřetelněji otázka o možnostech zážitkové
pedagogiky.

Kontext a popis projektu
Iniciátorem projektu bylo Informační
středisko Mikuláš, které metodicky a edukačně podporuje pěstounské rodiny.
Zástupce této organizace oslovil Outward
Bound – Prázdninovou školu Lipnice (OB-PŠL) a vyzval nás ke spolupráci. Na celkem čtyřech zážitkových kurzech pro děti
z pěstounských rodin a dětských domovů
jsme spolupracovali dva roky.
První rok (2010) se projekt jmenoval
Cestou k sobě, následující rok projekt
nesl název Cesta hrdinů. Primárně byl
určen dospívajícím z pěstounských rodin,
neobsazená místa byla nabídnuta dětským domovům. Každý rok jsme realizovali dva šestidenní kurzy, s účastníky jsme
pracovali i v období mezi nimi. Šlo o koedukované skupiny, první rok převažovaly
dívky, druhý rok chlapci.
Oba roky byly poměrně úspěšné.
Podařilo se nám plnit cíle, které jsou
podrobněji rozepsány dále. Především se
podařilo vědomě a cíleně pracovat s řízením rizika, a to jak v oblasti psychické, tak
fyzické. Při přípravě jsme zvažovali práci
s divadlem a dramaterapií, různé životní
role, nakonec jsme ale zůstali velmi při
zemi a realisticky stanovili cíle.
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Důležité bylo vytvoření uzavřeného
diskusního internetového fóra. Jednalo
se o virtuální prostor, internetové stránky, které týmu umožňovaly intenzivnější
kontakt s účastníky. To podporovalo vazby
vytvořené na kurzu. Vztahy se posilovaly
jak mezi účastníky navzájem, tak i mezi
účastníky a lektory. Měli jsme také větší
přehled o případných rizicích a mohli
intervenovat. Například jsme doporučili
psychoterapeuta v místě trvalého bydliště.
Internetové fórum také umožňovalo pokračování programu, který začal na kurzu.
Šlo o rozvojové rozhovory s koučovacím
potenciálem. Ty se poté odehrávaly v uzavřených místnostech právě na tomto fóru.
Velkým a úspěšným experimentem
bylo přizvání účastníků prvního projektu
do realizačního týmu projektu druhého.

Účastnická skupina
– charakteristika
Dospívající v pěstounských rodinách
tvoří velmi nesourodou skupinu. Zřetelné
byly rozdíly v intelektu a sociální zdatnosti jednotlivců. Někteří z účastníků
mají v historii celou řadu projevů poruch
chování. Jde o agresi, ať již orientovanou
ven, nebo vůči vlastní osobě. Časté byly
útěky z domu, drobné krádeže, konﬂikty
se sourozenci, pěstouny nebo personálem
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dětského domova. Problémem, který se
na kurzu také objevil, je sexualizace vztahu, tedy snaha o využití sexuality pro zvýšení atraktivity ve skupině. V kombinaci
s demonstrativním sebepoškozováním jde
o tvrdou a nebezpečnou manipulaci.
Tyto projevy rizikového chování se však
dají nalézt v jakékoli skupině adolescentů.
Společným jmenovatelem naší skupiny je
však výrazný problém s vlastní identitou.
Jejich biologičtí rodiče se o ně nestarají: důvodem může být jejich úmrtí, výkon
trestu, vlastní nezralost nebo třeba nedostačující míra rodičovské lásky. Pěstouni jim
často poskytují veškerou emocionální péči,
uspokojení základních životních potřeb;
proto pěstouni mnohdy nechápou, proč
mají tyto děti i dospívající touhu se s biologickými rodiči potkat. Pěstouny to zraňuje
a obávají se, že přes veškerou péči je děti
opustí. S otázkou identity souvisí otázka důvěry a bezpečného sdílení. Co tedy chceme
a můžeme těmto mladým lidem nabídnout?

Potřeby mladých lidí
z pěstounských rodin
a dětských domovů
Důvěra
Rodiče nám dodávají pocit bezpečí.
Jedná se o ochranu před světem, uspokojo-

Program Síť vztahů se používá ke zmapování

vazeb a vztahů účastníků, 2011.

foto © Lucia Ondrejkovičová-Obenau
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vání základních potřeb, podporu a útěchu
v různých životních kolizích. U dětí, které
se dostaly do pěstounských rodin nebo
dětských domovů, tato základní důvěra
v bezpečný svět často chybí. Komunita
a kolektivy pro ně bývají mnohdy zdrojem
soupeření o zdroje, boje o pozornost autorit. Nemohli jsme ovlivnit jejich základní
důvěru ve svět a lidi, pokusili jsme se však
o ovlivnění postojů. Chtěli jsme, aby zažily
pocit bezpečí a důvěry ve skupině. Aby získaly zkušenost s fungující komunitou, kde
se problémy mohou otevřeně řešit. Naším
cílem bylo, aby si vyzkoušely možnost otevřeného projevení vlastního názoru, i když
je menšinový či nepopulární.

Vytváření mask y, 2011.

foto © Lucia Ondrejkovičová-Obenau

ním příkladem. Proto jsme kladli důraz na
vyvažování partnerského přístupu a jasného nastavování hranic. Pravidla jsme
vytvářeli společně – dospívající i lektoři.
Platila pak základní zásada, že pravidla
dodržují jak účastníci, tak lektoři. Na kurzu byl například striktně zakázán alkohol:
pro účastníky (někteří byli již plnoletí)
to bylo přijatelnější o to více, že lektoři
respektovali toto pravidlo také.

Cíle projektu a jejich
naplnění
Témata kurzu byla dvě – důvěra a odvaha. Důvěra v sebe, ve skupinu, důvěra
k lidem mimo kurzovní prostředí. Odvaha
ve smyslu hrdinského činu, kterým může
být třeba i překonání ostychu a sebevyjádření před skupinou. Jak již bylo uvedeno
výše, projekt obnášel dva kurzy, s dospívajícími jsme ale pracovali i v mezidobí.
Na prvním kurzu jsme téma důvěry
a odvahy zpracovávali spíše v bezpečné,
uzavřené skupině. Na druhém kurzu
jsme pracovali na tom, aby pocit základní důvěry a odvahy k hrdinským činům
účastníci přenášeli i do reálného života.

Cíle prvního kurzu
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Sebedůvěra
Problémy s identitou vedou často
také k poruchám sebehodnocení, často
i k neadekvátním reakcím na zátěžové
a konﬂiktní situace, které život přináší.
Snažili jsme se nabídnout účastníkům zážitek, jehož zpracováním by získali oporu
do dalšího života a nalezli vlastní zdroje,
které pak mohou sami využívat.
Učení nápodobou
Chtěli jsme na ně také působit vlast-

A) Účastníci vytvoří komunitu, kde
budou moci sdílet zážitky a řešit případné konﬂikty.
B) Účastníci si identiﬁkují individuální
oblast, ve které je pro ně nejtěžší
vykročit z komfortní zóny (skok na
vysokých lanech, sebeprezentace před
skupinou, sociální vztahy a další).
C) V oblasti, kterou si identiﬁkují, vykročí z komfortní zóny – úspěšně tak
zvládnou hrdinský čin.
Všechny cíle byly ještě dále speciﬁkovány, měly také kvantiﬁkovaná kritéria,
která určovala míru jejich naplnění.
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Naplnění cílů kurzu
V naplnění cílů kurzu se oba dva
roky projektu diametrálně odlišují. Na
prvních dvou kurzech jsme například
řešili drobné krádeže, které výrazně
nabourávaly důvěru ve skupině. Toto
nepříjemné téma jsme však otevírali
v rámci komunitních setkání a snažili se
o jeho konstruktivní zpracování. Zřetelné však bylo, jak se po každé krádeži navýšila nedůvěra a podezřívání. To mělo
samozřejmě vliv na sdílení a otevřenost
ve skupině.
V prvním roce se nicméně podařila
práce s hrdinskými činy a jejich přenosem do reality. Jednak si každý z účastníků vyzkoušel překonat výzvu, která
pro něj byla náročná. Šlo například
o překonání strachu z výšky, pozitivní
překonání vlastních fyzických limitů, vystupování před skupinou a další. Výborně zafungoval rozvojový program, kdy
na prvním kurzu účastníci deﬁnovali
konkrétní cíl, kterého chtějí dosáhnout,
a pak na něm spolu s lektory pracovali po celou dobu trvání projektu. Šlo
například o zlepšení vztahu s pěstouny,
větší míru osamostatnění, dokončení školy i přes konﬂikty se spolužáky
a jiné.
V průběhu druhého roku byla skupina výrazně semknutější, krádeže se
neobjevily vůbec. Komunita také integrovala všechny členy, i když u některých
si to žádalo větší intervenci lektorů.
Neobjevovaly se náznaky šikany, téměř
nikdo nebyl outsider. Skupina umožnila
projevení i méně průbojným členům, ti
naopak dostávali podporu lídrů. Menší
zájem byl však o práci na rozvojových
tématech, přenos hrdinských činů do
reality byl méně intenzivní.
Přesto lze oba roky projektu hodnotit tak, že se naplnění stanovených cílů
podařilo.
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Možnosti zážitkové pedagogiky při práci s danou
účastnickou skupinou
S dospívajícími jsme navázali vztah,
zažívali jsme s nimi emočně vypjaté
situace. Zvlášť odjezdy z kurzů domů
byly někdy doprovázeny zvlhnutím očí.
Zpětnou vazbou pro nás byly informace
pěstounů, kteří jednak popisovali, že
jejich svěřenci o kurzech neustále hovoří,
často si však také všimli změny v chování
chlapců a děvčat: pozorovali větší sebedůvěru, konstruktivnější řešení konﬂiktů,
vyšší schopnost vlastní sebereﬂexe.
Za trvání projektu jsme nemohli a nechtěli měnit osobnost lidí, kteří přijeli na
náš kurz. Snažili jsme se však ovlivnit jejich
postoje k sobě i okolnímu světu. Účastníky jsme nesytili informacemi, ale vedli je
k rozvoji sociálních kompetencí – asertivitě, empatii, dodržování hranic a toleranci.
Když o tomto projektu hovořím s učiteli, naplňuje mě to hlubokou důvěrou, že
pracovat na rozvoji těchto dovedností se
dá téměř s kýmkoli. Zážitková pedagogika
umožňuje bezpochyby hluboké změny. Pro
naši skupinu ale tento druh práce představoval enormní energetické zatížení,
a to v poměrně širokém týmu. Kromě
vedení programu a jeho rozborů šlo také
o přesnou diagnostiku skupiny a rizikových
jednotlivců, případně krizovou intervenci. Kvalitní program také obnášel velkou
materiálovou náročnost. A samozřejmě
čas. Když někdy srovnávám zážitkovou pedagogiku s klasickým školním vyučováním,
nezbývá mi než vzdát hold těm kantorům,
kteří i přes veškeré obtíže spojené s jejich
posláním zůstávají optimisty.
Na konci druhého kurzu nás účastníci
intenzivně přemlouvali, abychom pro ně
udělali pokračovací, třetí kurz. Usmívali jsme se a těšili se, až budeme sami
a z našich beder slehne ta obrovská tíže
odpovědnosti a stálé koncentrace.
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Možnosti
zážitkového kurzu
Karel Štefl

Na jednom kurzu Prázdninové školy Lipnice jsem byl svědkem a přímým
účastníkem realizace programu s „mládeží v ohrožení“. Nešlo o kolektiv, ale
o jedince, účastníka kurzu Vaška. Na základě této zkušenosti jsem se rozhodl
připravit rozhovor s jeho rodičem Jurajem Surmou o vnímání přesahu kurzu
a jeho vlivu na situaci účastníka.

1. První otázka směřuje malinko do
historie. Můžeš prosím popsat Vaškovu
situaci před odjezdem na kurz?
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Vašek bol v dojčenskom ústave od
svojho narodenia. Jeho rodičia neboli
schopní sa o neho starať, a tak sa spolu so
syndrómom ľahkej mozgovej disfunkcie
(LMD) po 3 rokoch ocitol v rodine mojej
manželky, presnejšie u jej mamy Alžbety.
Z tohto pohľadu sa dá povedať, že Vašek
nie je ohrozenou mládežou, keďže má
svoju stabilnú rodinu a svoje stabilné
trvalé bydlisko, ktoré je potvrdené aj
súdnym rozhodnutím.
Ohrozeným druhom sa Vašek stal
v momente, kedy sa jeho LMD začalo
prejavovať. Od škôlky čelil prívlastkom,
že je neprispôsobivý, nedokáže sa sústrediť, je hyperaktívny atď. Tieto prívlastky
mu dávali ľudia, ktorí nepotrebovali prispôsobovať svoje profesionálne správanie
diagnóze dieťaťa, ale celkovej skupine.
Vašek sa preto začal vymedzovať voči
skupine svojim správaním, alebo práve
naopak, snažil sa na seba upútať pozornosť akýmkoľvek spôsobom.
To malo za následok odmietanie jeho
osobnosti kolektívom, respektíve väčšinou v kolektíve.

Starší vek mamy a otca tiež spôsobil,
že Vašek nemal dostatočne veľa impulzov
na rozvíjanie sa a boj so sebou samým –
teda zvládaním LMD.
Všetko toto platí aj dnes, no s jedným
rozdielom oproti detstvu. Vašek, pokiaľ
bol v detskom veku – do 14 rokov – si
ešte neuvedomoval svoje konanie a jeho
následky, zatial čo dnes (má 17 rokov) si
ich uvedomuje plne a rozumie tomu, čo
robí a čo spôsobuje sebe a svojmu okoliu
a prostrediu, v ktorom existuje.
Jednou dôležitou súčasťou tohto
puzzle je aj sebavedomie, ktoré u Vaška
nie je vysoké, a pramení to z minulosti,
ktorú som už popisoval vyššie. V kombinácii s neposednosťou, neschopnosťou sa
sústrediť a pracovať samostatne tu máme
ohrozený druh ako vyšitý, ktorý, aspoň
podľa svojich slov, tlmí svoju hyperaktivitu marihuanou.
Vašek priamo pred odchodom na kurz
zažil najturbulentnejšie leto vo svojom
živote. Od nepovoleného opustenia
domova bez oznámenia, cez vyzkúšanie
bielych drog, manipuláciu a vydieranie
rodiny až po návštevu záložne s ukradnutými rodinnými cennosťami za účelom
úhrady pohľadávok za omamné látky.
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Navyše boli prázdniny, kedy sa režim
v škole skončil a Vašek nemal dostatočne
veľa impulzov, ktoré by mu zabraňovali
zabraňovali vo výkonu vyššie spomenutých
činností alebo od nich odpútavali pozornosť.

2. Bylo těžké „dostat“ Vaška na kurz?
Co od toho očekával Vašek a co ty?
Vaška nebol vôbec problém dostať
do prírody a navyše ešte niekam ďaleko.
Myslím, že jeho očakávania boli, že konečne niekam vypadne z toho há cé (HC
– poznávacia značka Hlohovca).
Pre mňa bol Loading posledná záchrana. Rozmýšľal som, ako mu pomôcť v jeho
zúfalej situácii začínajúceho narkomana
a osoby strácajúcej sa vo svojej neschopnosti a v neschopnosti jeho okolia (vrátane mojej). Rozmýšľal som, ako pomôcť
rodine, ktorú svojím správaním ovplyvňoval a ohrozoval.
Vedel som, že tam zažije, čo nezažil,
že sa tam stretne s ľuďmi, ktorí sú podob-
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ní jemu, ale zároveň odlišní v zážitkoch,
spôsobe rozmýšľania aj prežívania vecí.
Bol a aj som si vedomý, že podobné
kurzy sú (a teraz prosím všetkých vyznávačov zážitkovej pedagogiky využívanej
na dlhších kurzoch s dobrovolnou účasťou
– ospravedľnte moju drzosť) iba dočasnou inštitucionalizáciou človeka v zmysle
zmeny prostredia, ľudí, pravidel, vzťahov
a impulzov. Vašek však potreboval vidieť,
že existuje aj niečo iné ako jeho spôsob
prežívania, aj iní ľudia, ktorých stretáva,
aj iné zážitky, aké doteraz poznal.
Toto boli moje očakávania.

3. Jak návrat z kurzu naplnil tvé očekávání – v krátkodobém a v dlouhodobém
horizontu?
Na túto otázku použijem odpoveď
z môjho mailu Renči Trčkovej, ktorý som
jej posielal po ukončení Loadingu:
Rád by som sa poďakoval za Vaška,
ktorého som nikdy pred tým takto živého

Z kurzu PŠL Loading, 2011.

foto © Zbyněk Riedl
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a nabudeného k životu nevidel. Prosím, tento feedback daj všetkým ľuďom
z týmu Loading.
Boli ste pre nás – Vaškovu rodinu – asi
posledným riešením, ako Vaškovi ukázať,
že sa oplatí vidieť život aj inak, a preto
som ešte radšej, že to takto dopadlo.
Pravdepodobne ste ho zachránili pred
odchodom do domova. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni, no ja verím, tak ako
som veril, keď som ho viezol do Boru, že
to bude zmena, ktorá ho poznačí.
Toto platilo asi dva týždne.
Vašek sa dostal do tých istých koľají
ako pred kurzom, napriek mojej snahe
získať ho pre nové aktivity, a navyše
sa mu nepodarilo nadviazať kontakty
Z kurzu PŠL Loading, 2011

foto © Zbyněk Riedl
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s účastníkmi Loadingu a pretaviť ich
v spoločné stretnutie či akciu, ktorá by
znamenala niečo viac ako len pokurzové
nadviazanie priateľstiev na Facebooku.
Viackrát som mu ponúkal možnosti
inštruktorských kurzov v zlaňovaní alebo
víkendoviek, na tie však už nemal záujem
ísť. Dodnes mi nevysvetlil prečo, ale myslím, že to súvisí s apatiou, ktorá po kurze
nastala.
Z krátkodobého hľadiska pre mňa
kurz znamenal, že Vašek spoznal to, čo by
mohol mať a kam by mohol smerovať.
Z dlhodobého hľadiska pre mňa
znamenal kurz asi to, čo povedal Vašek
pri jednom z našich posledných hľbších
rozhovorov na tému vlastnej reﬂexie: Ale
na Loadingu to bolo všetko inak…
Pre vysvetlenie – pre mňa najdôležitejším slovíčkom v tejto vete je slovíčko bolo.
Realita, ktorú som mu priniesol,
bola, a realita, v ktorej žije, sa deje teraz
a pravdepodobne na nej nechce, alebo
nevie nič meniť.
Vašek začal žiť systémom dáko bolo,
dáko bude, hlavne nech sa v tom príliš
nehrabeme.
Z dlhodobého hľadiska pre mňa kurz
znamená „pojítko“, ku ktorému sa dá
vždy vrátiť, a možnosť odkazovať ho na
skutočnosť, že dokáže byť iným, dokáže
sa správať inak a rozmýšľať inak a s inými
ľuďmi, ako tomu bolo do augusta 2011.
Realita dneška je taká, že skončil
v diagnostickom ústave (nie detský
domov) pre dospievajúcich, kde je na
3mesačnej diagnostike. K tomuto kroku
sa Vaškova mama rozhodla po tom, ako
ju opakovane odmietol rešpektovať, porušoval pravidlá a dohody a permanentne
užíval marihuanu a pravdepodobne aj iné
návykové látky.

4. Co by Vaškovi nejvíce pomohlo ve
spojitosti s kurzem a jeho možnostmi,
možnostmi PŠL či zážitkové pedagogiky?

praxe

Túto otázku rozdelím na 3 body, tak
ako si ich rozdelil ty.
Čo by pomohlo v spojitosti s kurzom?
Pokračovanie – v podobe konkrétneho termínu a dátumu, ku ktorému by sa
mal Vašek možnosť upnúť a vytvorilo by
to v ňom záväzok pokračovania. Nemusel
by to byť rovno kurz, ale víkendovka,
ktorá by mala jasnú štruktúru postavenú
z výstupov kurzu.
Akčné plánovanie – keďže je na kurze
dostatok času venovať sa aj individuálnym potrebám (mám na mysli potreby,
ktoré odkryje účastník a chce s nimi
pomôcť) – naplánovať ich rozvoj počas
obdobia medzi jednotlivými termínmi.
V tomto bode si plne uvedomujem, že
autorské kurzy nemôžu mať túto ambíciu, keďže sú dobrovoľné a slúžia úplne
niečomu inému. No myslím si, že pre deti
to môže mať význam a hlavne vtedy, ak
sa majú stretnúť opäť a priniesť výsledky
svojej činnosti za dané obdobie.

•

•

Čo by pomohlo v spojitosti s možnostmi PŠL?
Toto je otázka, na ktorú som narazil
hned po Loadingu. Chcel som nájsť kurz,
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ktorý by mohol byt pre Vaška upgrade, ale
nenašiel som. A dôvodom bol vek. Viem,
že PŠL nie je mládežnícka organizácia zameraná na rozvoj mládeže, že asi by som
mal hľadať v iných vodách – no pravdepodobne aj vďaka svojej nedovzdelanosti
v obore som nenašiel iné proﬁ riešenie
(mám na mysli kvalitný program s odborným zázemím a zacielením na vek 16–19
rokov). Snažil som sa ho dostať na Interes,
ale tam to nešlo z celkom logických dôvodov – vek, rozhľad, jeho sebavedomie).

•

Čo by pomohlo v spojitosti zo zážitkovou pedagogikou?
Myslím, že pre deti, ktoré sú nadšené
a ešte nemajú vek, ktorý by im umožňoval vystupovať samostatne, by pomohol
„inštruktorák“ – I., II. III., IV. Možno by to
mohla byť súčasť pokračovania kurzu.
So zručnosťami získanými na tomto
kurze by mohli ďalej narábať, pretože to je
to, čo potrebujú najviac – získať zručnosť.
A to im zážitková pedagogika môže dať.
Naučiť ich zručnostiam, ktoré sú spojené
s vedením kurzu a fakticky aj s reálnym
životom. Pomohlo by to ich sebavedomiu,
a o to u ohrozenej mládeže ide.
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Proměna
– hledání iniciace
Vladimír Halada

Je teplá letní noc, pádla pleskají o hladinu. Kroužící světlo na pobřeží
signalizuje místo přistání. Pobřežní houštinou prosvítá oheň. Přicházejí
v bílých řízách a houština se před nimi jako neviditelnou rukou rozestupuje.
V kruhovém amfiteátru hoří oheň. Vůně borovic a ohně, praskání, úplněk,
horký nápoj, slavnostní slova… To všechno se té noci stává pečetí chvíle. Tančí,
oči rozšířené, chvíle je výjimečná. Je to slavnost, koncert, představení pro duši.
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Do mého života se každodenní
rituálky pokoušely vniknout od pradávna a bez úspěchu. Ať to byly všechny ty
opakované úkony od ranního vstávání
ve stejnou hodinu a minutu, čištění zubů
nebo včasný příchod do nejrůznějších
ústavů a zařízení. Rituálky v podobě
nejrůznějších opakovaných úkonů, které
jsou prý užitečné, avšak tak nepovznášející. Silným propagátorem byl můj
otec, jehož ritualizace života dostoupila
takové dokonalosti, že bylo možné si
podle jeho pohybů v prostoru a čase
řídit hodinky. Dvakrát otočit kohoutkem,
ruce namydlit a promnout, pohyb pro
ručník. Obsedantní jistiny a řád. Zmatek
se ho zmocní a svět se mu hroutí, pokud
není jeho ručník na svém místě. Jeho řeč
sestávala z frází a rituálních obratů. Stal
jsem se proto milovníkem chaosu a až
zráním v čase objevuji užitečnost rutiny.
Pokud jsou rutinní úkony ritualizovány,
přecházejí do pole znezbytnění a tam
zbytní, až se stanou rigidní pastí. Čím dál
tím méně jsou děje a úkony ve spojení
s vědomím toho – proč? Co? A jak? Nevšední jedinečný okamžik se bezmyšlenkovitým opakováním vytrácí ze zorného

pole. Jedinečné úkony, dny, setkání
splývají v jeden společný všední úkon,
den, setkání. To byl proces jak nevšední
zamáčknout do bláta všednosti.
Za opačný konec jsem všednost začal
chytat, když jsem si nejdříve při vedení
oddílu a později na kurzech Prázdninové
školy Lipnice kladl otázku, jak udělat
ze všední chvíle nevšední. Jak a čím dát
okamžiku, slovu, pohybu váhu nezapomenutelnosti. Jak pozvat do hry emoce, které angažují cit, jímají, vtiskávají
a zapalují.
Myšlenky se mně rozbíhají do šířky,
ale musím dál sledovat to klubko, které
se tak neochotně odvíjí.
Takovou chvílí je ritualizovaný děj.
Rituál je slavnost realizace. Chvíle je posvěcena uzavřením v čase, znalostí děje,
důvodů setkání. Rituál se odehrává především v srdcích a myslích jeho účastníků. Pokud jsou mysli a srdce neúčastná,
není ani rituálu.
Ritualizace přináší sjednocení a svědectví. Rituál se jen obtížně odehraje
v soukromí. Potřebuje svědky i mlčenlivé
(stromy, krajiny, skály, předměty), kteří
přijmou událost na sebe a stanou se je-
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jími stvrditeli a nositeli paměti. Paměť je
důležitým prvkem síly rituálu. Společným
pohybem, vystrojením místa a těla se vystrojí i duše účastníků. Nastane-li sladění,
začne se odehrávat proměna zúčastněných. To všechno moc dobře znají církve
a jejich rituály mají dobrý předpoklad
stát se ritualizovaným dějem neobyčejné
síly. Číhající pastí je pro ně rutina.
Co musí mít silný rituál:
dobrý důvod (srozumitelný a lákavý
pro celé společenství)

•
•

přípravu (personální, kostýmů, písní,
místa, dějů, pomůcek, rozdělení rolí,
signálů)

•

zahájení (jasný signál pro vstup do
rituálního prostoru – vnitřní i vnější)

•

průběh (raději procvičený nebo pevně vedený obřadníkem)

•

ukončení (jasnou hranici pro návrat
do reality – vystoupení z rituálního
prostoru)

Rituální prožívání se „neodrazí
od břehu reality“, pokud jeho účastníci necítí důvěru (v prostředí, kde se
nacházejí, nebo ve vedení) či tápou
v průběhu. Odevzdání do děje a prožívání je tehdy mizivé. Racionální složka
převládá, a přitom rituál je potravou pro
emoce, ze kterých později bude rozum
čerpat a žít. Je nezbytné, aby průběh byl
buď tradiční, nebo s ním byli účastníci
dobře obeznámeni. Zde není prostor pro
improvizaci a každý církevní, královský
či prezidentský protokol to ví. Je nutné
vytvořit podmínky důvěry v bezpečná
pravidla, aby mohlo nastat odpoutání.
Vzato „kolem a kolem“, rituál potřebuje vše, co dobrá hra. Odměnou pak je výhra nad prázdnotou a zmarem. Je to šance
prožít a znásobit svůj jednotlivý prožitek.
>

Výtvarná akce v povrchovém dole „Vladimír“.
Z kurzu PŠL Triboluminiscence, 2010.
foto © Vladimír Halada
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Nuž to bylo něco obecného, co jsem
za roky koketování s rituály objevil. Teď,
abych „pustil chlup“, tak popíšu snažení,
kterým si lámeme hlavu v kurzu Quo
Vadis? už několik let. Quo Vadis? je kurzem pro muže a od začátku si klademe
otázku, v čem spočívá potřebný iniciační
přechodový rituál na cestě k dospělosti.
Předání občanského průkazu, maturita
ani první sex tím rozhodně není. Opakovaně nás účastníci přesvědčují, že to je
to, co hledají. Hledají potvrzení sebe ve
světě. Různé tradice tomu říkají různě:
hledání vize, sjednocení, osvícení, setkání
s Bohem. Je to to, co ospravedlní naši
plýtvavou existenci. Není koho se zeptat,
odkud si vypůjčit, abychom nepadli
do tradice náboženské nebo kulturní.
V církvích tuto roli zastává kněz, ale
toho ponechme církvím. Není tu vážený
stařešina, který by znal odpověď a návod

a provedl nás tímto rituálem. Jak málo
si dnes vážíme stařešinů. Nemají pro nás
žádná tajemství, která by strážili a předávali dychtivým… Je to hledání záblesku
pochopení a smíření, dotyk zdroje, dotyk
věčnosti ve věčné pomíjivosti všeho.
Potvrdili jsme si zatím, že cesta k iniciaci vede přes zranění a jeho přetvoření
ve zranění posvátné. Dalším stupněm je
přijetí a začlenění se (přijetí místa) do
proudu mužských předků. V křesťanské
tradici by se to dalo přirovnat křtu. Dalším krokem bude zřejmě odpoutání se.
Uvidíme, kam nás tyto pootevřené dveře
zavedou. Jsme na dobré cestě k ustanovení ateistického a velmi současného
přechodového rituálu z dětství do dospělosti. Pokud taková věc jako přechodový rituál – dát a přijmout požehnání
(ujištění se) – může bez víry, respektive
v perspektivě osobní víry existovat.
Rituál. Z kurzu PŠL Quo Vadis?, 2012.

foto © Vladimír Halada

68

praxe

|P

Kurz Outward Bound
New Zealand
Světla Vaštová

Značka Anakiwa 4 km. Tam někde na konci to je. Jdeme po svých a cestou
míjíme značku 1,6. Ola si dělá legraci, že tu mají asi značenou „93“ –
rozuměj hru Devadesát trojku, kdy tým zdolá 93 km. Téměř ano, jak se poté
dozvídáme… Chceme si ještě něco v Anakiwě koupit, podívat se, rozhlédnout,
než vejdeme do střediska. Ale vtom nám i bez stopování zastavuje pán,
nakládá nás, obchody nikde, jsme na konci cesty a před námi nápis:
OUTWARD BOUND TRUST OF NEW ZEALAND

Měly jsme štěstí, protože jsme byly
s mojí kolegyní a kamarádkou Olou Petrovou (dnes Barkerovou) přijaty jako pozorovatelky ke klasickému kurzu OB pro
věkovou kategorii 16–20 let. Strávily jsme
tedy celých 21 dní se skupinou čtrnácti
mladých lidí, která byla součástí ještě
většího celku – zhruba sta účastníků. Jet
totiž v určitém věku na kurz Outward
Bound je tady jistá tradice, významnost,
pocta. Je to krok, který je součástí vývoje,
o kterém se ví, že pomáhá překonávat
problémy, posouvá mladé lidi dál a pomáhá jim vyplout doslova ven na širé
moře – outward bound, do světa dospělých. Název je tady na pobřeží naplněn
doslova a do písmene. Beru do ruky svůj
deník, který, věřím, přiblíží atmosféru
více než pouhé vyprávění:
Rychlý sendvičový oběd a trénuje
se zpívání. Za chvíli tu účastníci budou.
Panuje dobrá nálada, několik instruktorů hraje na kytaru. Jde jim to. A pak
někdo mávne, jde se ven, právě přijíždějí.
S úžasem vidíme, jak připlouvá veliká

loď a na ní se na palubě mačká několik
desítek účastníků. Sešli z lodě po molu
na trávník a šéf OB Gaike je vítá několika
pozdravnými výkřiky maorštiny a pak se
spustí sborový Welcoming Song. Instruktorů a všech ostatních (včetně kuchařek
a rodin) je asi třicet a hned poté se jdou
všem účastníkům osobně představit. Je
to docela síla. Pak jsou účastníci rozděleni do skupin po čtrnácti, podepíšou, že
budou na sobě pracovat, nekouřit, nepít
a ještě spoustu dalšího. Je to pro některé
významný okamžik. Pak se vyfotí ve svých
skupinách a jdou se ubytovat. A už to
frčí, hurá do sportovního na nějaký ten
strečink a PT (physical training), jak tomu
tady říkají. Chvíli posilují – kliky, břicho,
zadní kliky a nohy – a pak je lehký výběh.
Celá skupina pohromadě, říká Trish, naše
instruktorka. Tak jsme všichni běželi
k oné značce 1,6, kde byla oﬁciální otočka. Po cestě si jedna dívčina zvrtla kotník.
Trish jim to dala vyřešit jako týmový úkol
– udělejte něco, je to na vás. Vymyslete
to tak, abyste ji nenechali samotnou,
a přitom se uhnali. Přišlo mi to geniální…
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Tenhle strečink, posilování a výběh
byl nakonec z mého pohledu jedním
z nejzásadnějších rituálů, které na středisku drželi a hýčkali. Jednoduché, prosté,
funkční.
Tři dva jedna Go! A tlupa sto dvaceti
lidí vybíhá na trať. Je to ďábelské, takhle
po ránu. Každý už běží sám – na to, na co
má. Trať už je jasná, nikdo na nikoho nečeká. Když dobíháme, instruktor nám říká
čas, ale nic se nezapisuje. Je to jen pro nás.
Pak všichni tak, jak jsme, vletíme do moře
a jdeme se zchladit. Super. Honem převléct a na snídani, která je v 7.30. Když se
všichni usadí, hlavní mluvčí začne krátkým
proslovem a přáním do nového dne. Nikdo
nesmí chybět. Jsou přesní a důslední.
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Celých 21 dní je rozděleno většinou
na třídenní bloky – expedice na kajaku,
v buši, na moři na historické plachetnici/
veslici, sólo; a nějaké menší bloky – skalní
lezení, služba lidem mimo středisko a tak
dál. Zdálo by se to proti našemu nabitému programu docela nudné, ale opak je
pravdou. Kromě nezbytných dovedností
se skupina učí to, co potřebuje, třeba na
úrovni komunikace. Každý si dává cíle,
čeho potřebuje dosáhnout, v čem se chce
zlepšit. Stejně tak skupina jako celek
pracuje na tom, co ji trápí. Veškeré velení
v terénu mají účastníci, vždy je jeden,
který dostane informace od instruktorky
a pak vede. A jsou zodpovědní za všechno.
I za jídlo, které vezmou s sebou, za vše,
co sbalí. A co se nepovede, je předmět
k rozboru. Ano, dělá se to sice i u nás,
v Čechách, ale v rozsahu 21 dní lze pracovat se skupinou úplně jinak. Pod dobrým
vedením se skupina naučí spoustu věcí.
Stará se o sebe, podporuje druhé v tom,
aby dosahovali svých cílů – ne toho, co jim
kdo řekne, ale toho, co si sami stanovili.
Učí je, jak situace řešit, jak být zodpovědní. Nejen za sebe, ale i za ostatní. Návraty

foto © Světlana Vaštová

Týmová spolupráce ve stře

disku OB New Zealand.

do střediska z expedic mají poté formu
jisté zdokonalující se rutiny – vybalit, roztřídit, uklidit, rozvěsit mokré a sejít se na
„povídací dílně“. Polštáře, tabule na psaní
a soustředěná pozornost na to, co se za
celé tři dny událo, kam jsme se dostali, co
bylo zásadní, klíčové, kdo se jak posunul.
Je na tom naše skupina lépe, co se týká
důvěry? O kolik? Komunikujeme lépe,
nebo hůře? Co se stalo? Jak to vyřešíme?
Jaký si dáme plán na příště? A znovu brieﬁng – naládování informacemi pro další
část kurzu. Plány, příprava, balení, odjezd,
akce… Všechno má svůj smysl. Zodpovědnost mají v rukou oni sami.
Zažila jsem expedici na kajaku, putování v buši, kde fakt bez buzoly a čtení vrstevnic nedojdete nikam, protože všechno
je divočina a chyba skupiny se zle vymstí,
několikadenní plavbu na historické veslici
– plachetnici. Ale asi jedním ze zásadních
časů, který jsem uprostřed kurzu zažila,
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Zažila jsem expedici na kajaku, putování

v buši, ... několikadenní plavbu na histor

bylo sólo. Sólo ne půl dne či den, jako je
znám z akcí Prázdninové školy. Ale sólo tři
dny. Tři dny očisty těla i duše, na které asi
v životě nezapomenu…
Balím, protože je zítra SÓÓÓLÓ… Cpu
poslední věci do batůžku – spacák, kalhoty,
ﬂeesku, kartáček, pastu… Zdá se mi to
všechno jako sen. Lezu na loď do kajuty,
kde je kromě řídicího pultu ještě kuchyňka,
mikrovlnka, sporák, dřez, v podpalubí tři
postele, nahoře jedna. No to nemá chybu.
Vézt účastníky na sólo lodí! Už mají sbaleno a jdou, nakládají se. Je tma jako v pytli,
navíc trochu mlha. Trish řídí loď a skoro nic
nevidí. Obdivuji ji. Tedy tady musí instruktor umět věcí! Asi za půl hodiny přijíždíme
na ostrov. Molíčko a zabahněná cesta, kde
tu a tam svítí páska s číslem. Místo na sólo.
Je jich právě čtrnáct. Každou chvíli někoho
oddělíme. Dobrou noc! Mají kus plachty
pod sebe a nad sebe, aby si mohli vytvořit
to, co se naučili na expedici. Bivak. Na kaž-
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ické veslici – plachetnici.

dý den mají jablko, mrkev, ovesný ﬂapjack,
směs oříšků a rozinek a vodu. Žádné knihy,
hodinky, jen papír a tužku. A několik úkolů, které mají za tři dny udělat…
Došli. Celí špinaví, spokojení, vysmátí,
odpočinutí. A tak rádi, že se zase vidí. Byla
to síla je vidět. Vraceli se zpátky úplně jiní,
dodnes je vidím, jakou energii v sobě mají
a jak si váží každého z nich. Popsali spoustu papíru, něco skupině, jednotlivcům,
sobě. Spousty díků, vděčnosti a uznání. Ta
chvíle návratu zpátky ze sóla byla na kurzu jedna z nejsilnějších. Síla uvědomění, že
tohle není obvyklý čas a obvyklé vztahy,
že se z nich stala skupina, ve které našli
svoje místo – ta chvíle byla nádherná.
Bez toho času, kdy byl každý sám,
by to takhle nenastalo. Na závěr by se
rozloučili, mrzelo by je, že už to končí,
ale najednou by byli od sebe a určitě by
nebyl čas a prostor na to všechno, co si
mohli vzájemně říct. A že to stálo za to…
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Když to dnes s odstupem vidím,
uvědomuji si nutnost těchto nicnedělajících retrospektivních zastávek víc a víc.
Otevřou všechno, co potřebuje ven,
uvolní nás, dovolí nám zažít pocity, které
v sobě nosíme. Být jen tak. Odejde strach,
bariéry, otazníky. Nemusíme dělat vůbec
nic – jen se starat o sebe, spát, jíst, pít,
dovolit si zažívat to, co se děje uvnitř.
Každý prožije svoje sólo jinak, ale ten
kontakt se sebou a s přírodou pootevře
každého. Přijde větší nadhled, pohoda,
pocit vděčnosti za to, co všechno máme,
a uvědomění si lásky k ostatním. Jakkoliv
dlouhé sólo je dar…
Ranní PT (physical training) a občasné
výběhy během některých expedic nakonec
všichni zúročili v závěrečném půlmaratonu. Někdo ho částečně šel, ale všichni ho
zvládli a převážnou část opravdu uběhli.
Za těch 21 dní se dostali pravidelným pohybem k tomu, že zvládli něco, co by nikdy
nedokázali. A navíc – spoustě z nich ten
pohyb zůstal, protože jim potom prostě
chyběl. I my na tom byly stejně, když jsme
poté odjely ze střediska OB a cestovaly po
svých. Je to zvláštní – nejdřív je to obtěžující záležitost, vstát v šest a bleskově se
dát do sportovního. A po dvaceti dnech
je to něco, na co se těšíte, co s sebou nese
zvláštní atmosféru i prožitek. A nakonec je
vám líto, že to celé končí…
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Úklid, balení a pak se sází stromy. Každá
skupina jeden. Aby i za desítky let tu byly
tak dobré a pevné stromy, na kterých půjdou udělat vysoká lana. […] A už směřujeme na hlavní plac pod vlajky, kde každý
dostává diplom a formálně se „odepisuje“
z kurzu. Instruktoři gratulují svým svěřencům a oceňují jejich pokrok. Je to hezké
a atmosféra objímající. Kruh se uzavírá…
Všichni se posouváme k molu a je čas na další rozloučení… Celý instruktorský sbor zpívá
písničku na rozloučenou: Did you try, on the
ropes this month, did you ﬂy, above your

hopes this month, did you grow enough,
did you ﬂy enough for you this month…
A najednou je tu loď a všichni nastupují.
Jdou proměnění a obohacení zase vyplout
do svého světa, na širé moře, tak trochu
„outward bound“. A už je vážně konec…
Brzy poté náš pobyt na středisku Outward Bound na Novém Zélandu skončil,
ale díky prezentaci Prázdninové školy
Lipnice, člena OBI, kterou jsme musely
opakovat hned dvakrát, neskončil tenhle
příběh. Po návratu jsme díky zájmu místních instruktorů o naše metody s Olou připravily po letech v PŠL Intertouch – následovníka historického Interprojektu. Na něj
přijel z Nového Zélandu dnes již v Čechách
známý univerzitní učitel Andrew Martin.
A nejen že si na něm vybral ženu Lenku,
ale spolu s českými odborníky (z prázdninovky i FTVS) napsal, co já vím, minimálně
dvě knihy. Jednu o českém přístupu na
kurzech a dramaturgii programů. Na další
Intertouch už přijely také Australané
a vrátili se domů s požadavkem, abychom
kurz přijeli udělat i k nim… A co se stalo
tam, o tom zase někdy jindy…
Bivak v buši.
foto © Světlana Vaštová

>

Noční partyzánské zahradničení.
foto © Tereza Brychová
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vedoucí rubriky: Martina Kamenská-Turečková
art.amen@volny.cz
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Co je nejkrásnější v kavárně? Květiny v okně protějšího domu.
Vítězslav Nezval

Při přípravě rubriky Inspirace mne
zvažované příspěvky tentokrát namotivovaly tak, že jsem den před uzávěrkou
– ve tři v noci na náměstí nejmenovaného
malého městečka – poskakovala s rýčem
a dvaceti petrklíči, vyhlížela policejní
hlídku a hlínu napájela vodou z kanystru.
A pak druhý den ráno seděla v kavárně
a prosklenou výlohou pozorovala kolemjdoucí reagující na čerstvě osázený opomíjený ostrůvek. Ani můj muž nevěděl,
co jsem to prováděla, a pokud si nekoupí
toto číslo, ani se to nejspíš nedozví. Přátelé, činy jsou hlasitější než slova, a ty
naše činy za nás nikdo neudělá. Ale nikdy
předem nevíme, která slova nás postrčí
k činům. Budiž záměrem rubriky Inspirace
nabízet ta, kterým se to bude dařit…
Martina (Kamenka) Turečková
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Inspirace pokukuje po návratu
k pomalosti jako k současnému ﬁlosoﬁckému proudu, a to recenzí knihy Chvála
pomalosti a popisy programů Jablko
a Mouka. Nahlíží do dílny na JAMU, kde
studenti rozbalují nechtěné dárky, na
návrat se dívá očima tanečnice i očima
průvodkyně systemickými konstelacemi.
Mladický partyzánský adrenalin na nás
odkapává ze dvou článků o guerrille. Po
tomto zahřívacím kole si nalistujte články
Jana Hřídele. Možná vám dají zabrat, ale
budete oblaženi ostrovtipem a ochotou
hrát si se slovy. Až budete připraveni,
sáhněte po myšlenkové rozcvičce Richarda Macků, tu lze samozřejmě doporučit
i na úplný začátek vaší četby. Jako hutný
vygradovaný závěr si nechte text Jana
Neumana a pokud vás osloví i tato naše
výrazná redakční zkratka, pokračujte za
jeho plným zněním na
www.gymnasion.org/navraty.

inspirace

|I

Jablko a mouka,
dát čas všednosti
a smyslům
Šimon Grimmich

Letní kurzy Tribo se zaměřují na rozvoj tvořivosti a tvořivého přístupu ke
každodennosti. K tomuto účelu sloužily rovněž dvě „dílny“, jejichž původním
autorem je doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., který je mimo jiné zakladatelem
neziskové organizace EduArt (http://www.eduart.cz), která usiluje o reformu
výtvarné výchovy na školách.

Jaké to je, jíst jablko?
Cíl dílny Jablko je velmi jednoduchý:
sníst jablko, ale dát tomu čas a výhradně
jen tomu, třeba tak 45 minut. Vzít jablko
do rukou, ohmatat si ho, všimnout si
jeho tvaru, tíže, teploty, povrchu. Zavřít
oči. Přivonět si k němu, všimnout si, jaké
emoce v nás tato vůně probouzí. Ochutnat, pomalu žvýkat a poznávat nejrůznější chutě, které se objevují na jazyku.
Přivonět si k nakousnutému jablku, znovu
si všimnout jeho tíže a hladkosti. Obracet
pozornost neustále k jablku, nechat se
unášet všemi smysly a být tu jen pro něj.
Je to radost a je to i trochu zvláštní
číst po kurzu, že Jablko bylo tím nejsilnějším okamžikem, za který jsou účastníci
hluboce vděční. Na pozorné zkušenosti
jezení jablka (a někomu na to 45 minut
opravdu nestačí) se dá dobře ukázat
skrytá hloubka, která spočívá v tom, co
nás každodenně obklopuje a dotýká se
našich smyslů. Podivuhodná hloubka plná
smyslu a potěšení, která se odhalí v celé
své kráse, pokud jí člověk věnuje svůj čas
a soustředěnou pozornost. Místo jablka je
možné pít kávu nebo jíst zázvor. Místo je-

zení nebo pití je možné se dívat, jak ubíhá
potok, řeka nebo jak se mění tvary mraků
a setrvat u nich. Převracet v dlaních vlašský
ořech a prohlédnout si jeho nejmenší
zákruty, zkoumat textury kamenů, šnečích
ulit nebo sebrat podzimní listí a řadit ho
podle škály barev, aby bylo patrné, že
barev je více než slov pro ně. Můžeme se
klidně zastavit a všimnout si, co všechno
můžeme zaslechnout, nebo zkoumat, jaké
to je dotýkat se trávy, kamenů nebo kůry
stromů. Nebo jaké to je právě teď číst?

Najít sám sebe – v mouce
Cíl dílny Mouka i její průběh je mnohem záhadnější, ale rozhodně by neměla
chybět na žádném kurzu, jehož cílem je
sebepoznání, nalezení své životní cesty
a radosti ze sebe sama. Stačí dát mouce
hodinu, ale občas je touha příliš silná,
a tak se dá dát daleko více. Hodí se málo
oblečení. Na klidném místě na zemi si rozložte staré noviny, otevřete balík mouky
a zavažte si oči. Máte hodinu na to, abyste
poznávali mouku. Můžete si k ní přivonět
a ochutnat ji. Nechat ji protékat mezi
prsty, znovu a znovu. Nechte ji stékat na
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kůži a všimnout si, jak je jemná a jak studí.
Sypat si ji na hlavu a nechat projít celým
tělem. Zkuste si ji rozetřít po tváři. Jaké
to je vyválet se v mouce? Zkušení mohou
přidat trochu vody a všimnout si toho,
na co v kuchyni nebývá čas, jen je třeba
dát pozor na vlasy, vousy a chlupy vůbec.
Pokud nejste sami, dá se mouka sypat po
ostatních. Případně lze místo a materiál
změnit za pláž nebo vyhaslé ohniště.
Jaký je ten člověk, který se našel
v mouce? Většinou je bílý a zeširoka se
usmívá. První okamžiky může být hraní s moukou trochu nuda, osahám si ji,
párkrát posypu předloktí a už moc nevím,
co bych s ní tak asi dál dělal. Pak se však
stane něco zvláštního, zavřené oči, dotek
a hmat probudí celé tělo, které se začne
samo hýbat, rozvíjet drobná gesta nebo se
jako celek noří do mouky. Člověk se uvolní, protože tady ho není vidět a protože
nejde o to něco vytvořit nebo zažít. Tady

je člověk pro sebe a pro mouku. Stačí jen
prostě být s moukou, sledovat, jak se mezi
námi rozvíjí vztah vteřinu za vteřinou,
jak se tělo otevírá vlastní spontaneitě,
tvořivosti a živelnosti. Oddávat se té tiché
rozkoši. Někde tam se zjevuje vlastní
opravdovost a jedinečnost. Na Mouce se
tak dá dobře představit, jak může vypadat
tvůrčí proces zbavený obav i očekávání.
Když jsme Mouku uváděli poprvé, vzniklo
během ní pár fotograﬁí a videí, na která
bylo velmi náročné se dívat, protože se
podobaly nejsilnějším tanečním představením, kdy tanečník nasazuje sám sebe,
opravdovost každého gesta, aby ukázal
něco nesmírně silného, živého a pravdivého, co se diváka hluboce dotýká a rozeznívá ho. V tom jednoduchém gestu, kterým
si někdo sype mouku na svá chodidla, bylo
tolik intimity, ryzosti a krásy, že se nešlo
jen nezúčastněně dívat.
Hrátky s moukou.
foto © Jitka Brouzdová
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4 živly / 4 básníci
Jan Hřídel

Básníci jsou zvláštní bytosti uzpůsobené všímat si toho, co by jiné bytosti
s lehkým srdcem přehlédly. Básníci mají těžký a nenahraditelný úkol, totiž
experimentovat s vnímáním a jazykem a pomáhat tak nám, druhým lidem,
k prohloubení chápání a prožívání světa.

Co básníci říkají o živlech?
Vybral jsem namátkou čtyři ukázky
z děl čtyř velikých světových básníků. Každý text se přímo věnuje zachycení podoby jednoho ze čtyř
tyř živlů: ohně, vzdu
vzduchu,
vody,
země. Neznamená to samozřejmě,
vody země
že rozmanité tváře a proměny daného
živlu se v ukázce vyčerpávají. Naopak!
Věřím, že se ukáže, jak nesmírně mnohé
postoje, city a vize v nás setkání s živly
může vyvolat…
Říkám „básníků“, a přece tu žádný
text není v řeči vázané. Přesto se jedná
o svrchovanou poezii, za to dám ruku do
ohně! Ruku do ohně… Vždyť oheň je
symbolem pravdy, odkryté skutečnosti. Oheň značí radikální očištění od
lži. Také v závěru románu francouzského
básníka René Daumala Velká pitka se
objevují plameny jako znamení očisty. Je
třeba spálit vše, vše lidské, i kalhoty, aby
v okamžiku úplné nahoty směl vzplanout
oheň větší, božský, Slunce:
Ubohý ohýnek se držel jen taktak
při životě: buď chtěl umřít hlady, nebo
možná jen dělal drahoty. Konečně se
objevil jasnější plamínek, olizoval kousek
starého dubu, požíral malé hnědé krátery
v jeho kůře, až se začalo zuhelnatělé
dřevo pokrývat hemžením žhavých bodů;
najednou zapraskal, vyplivl dlouhý rudý
jazyk a s chutí se zakousl do tlustého

mřížoví. Potom už byl zuřivý a nenasytný.
Musel jsem mu pečlivě odměřovat sousta,
protože paliva jsem měl jen omezené
udrž
množství a oheň jsem musel udržovat
–
nev
ani nevím,
kde se ve mně vzala ta jistota
– až do východu slunce. …
Právě jsem kousek po kousku pálil své
kalhoty – musel jsem je neustále převracet pohrabáčem, aby shořelo skutečně
všechno – všiml jsem si, že oheň podivně
vybledl. Na nahých zádech jsem ucítil
čerstvý větřík. Temnotu kolem mě zaplašil
nějaký mléčný přísvit. Shrnul jsem k sobě
žhavé uhlíky a zakryl je popelem, aby
oheň vydržel co nejdéle. Přešel jsem
k oknu: na pozadí modravého nebe
jsem spatřil nakupené spousty růžových
obláčků a náhle se na obzoru objevil zlatý
bod, malá žhnoucí kupole, která stoupala
vzhůru a měnila se v oslepující křik.
***
Vychází slunce a na nahých zádech
je cítit čerstvý větřík. Ale to je málo! Je
třeba, aby se ukázalo, jak dokáže zuřit
vzduch, když se stane vichrem! Nádherný chvalozpěv na vítr přináší Daumalův blízký přítel, veliký šílenec a ironik
Roger Gilbert-Lecomte v básni Nebojím
se větru:
…ty, jenž vykasáváš sukně
a pustošíš úbočí
žebroví útesů i žebroví kostí
ty, jenž naháníš husí kůži
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třeseš cetkami prapory okenicemi
záhyby plášťů zbloudilých cestujících
stromy
přeludy a sirkami ztracených v nesmírnosti
ty, jenž vlníš vlnami i vlasy
nutíš mhouřit oči i plameny
a pleskat korouhve
velký rošťáku nezměrný cherube
šašku vírů
sochaři mraků
králi proměn
… nebojím se tě
říkám ti Vítr dobrý den
říkám ti dobrý den Větře
přines mi můj dobrý den
v krajinách Větrova…
***
Voda je nesmírně proměnlivá a bere
na sebe ráda různé tváře: jarní potoky,
hluboké vody jezer, spící kalužiny, prudké
vody bystřin. Totálním obrazem vody
je moře, oblast velikého nebezpečí
a pronikavé svobody. Takové svědectví
o moři vydal známý francouzský ﬁlosof
a spisovatel Albert Camus v podivuhodném textu Moře na dosah, palubní deník:
Jsme daleko od jakékoli pevniny, sami
se svými plachtami a stroji. Také sami
s obzorem. Vlny přicházejí od neviditelného východu, jedna za druhou trpělivě;
dojdou až k nám a trpělivě se jedna za
druhou vydají k neznámému západu.
Předlouhé putování, jež nikdy nezačíná
a nikdy nekončí… Řeka i veletok plynou,
moře plyne a zůstává. Takhle by se mělo
milovat, věrně a prchavě. Přimykám se
k moři. Širé vody. Slunce se níží, hodný kus
nad obzorem je pohltí mlha. Kratičkou
chvíli je moře na jedné straně růžové a na
druhé modré. Pak potemní. … Vždycky mi
připadalo, že žiji na širém moři, ohrožen,
uprostřed nebetyčného štěstí.

***
Zbývá poslední živel, země. Opouštíme francouzskou literaturu a poslední
slovo přenecháme knížeti českých básníků. Málokdo ve světové poesii dokázal
s takovou silou zpívat žalozpěv o kosmické melancholii matky země, která
do sebe pohřbívá své děti, tak jako Karel
Hynek Mácha v próze Návrat:
Nešťastná zemi, celý opět nad tebou
uplynul rok, v truchlé opět oblíkáš se roucho, skučíš tak smutně, povětřím se všemi
svými hroby letící, jako bys smutný svůj
oplakávala osud; nešťastná země, pro
tebe není žádného více shledání s tím,
po čem toužíš, čeho však ani více neznáš,
jako pro mne, měsíc s tebou vypůjčenou
dělí bledou slabou nadarmo zář, tebe
přece vždy jen šerá obvívá temnota a šírá
obloha je pro tebe jen velký hrob, jen
to, co pro mne vězení toto, – jaro novou
tě ozdobí krásou, v útrobách tvých však
nesmírný zůstane žel, tak krvácející slunce
nadarmo kryje drahý skvostný knížecí
plášť, nešťastná zemi, hrob mne s tebou
sloučí a nový opět v změněné na tebe
mne vyvede postavě život, já s tebou,
v tobě, na tobě žiji, já s tebou a v tobě
cítím, jako ty ve mně, a přece jako bys nevěděla, že tvor tvůj po tobě se plazící pro
tebe si zoufá; – nešťastná zemi, nešťastná
matko, ty hluboko cítíš žal nesmírný tak
nesčíslných tvorů tvých, a přec nevidíš
konec žádný, vysvobození žádné…
Texty byly vybrány z knih:

• DAUMAL, R. (1994). Velká Pitka. Praha: Prostor.
• GILBERT-LECOMTE, R. (2006). Život, láska,
smrt, prázdno a vítr. Praha: Malvern.

• CAMUS, A. (1996). Léto. Praha: Hynek.
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Myšlenková rozcvička
Oko do hlavy
Richard Macků

Chceme-li vychovávat prostřednictvím
zážitku, jde nám (stejně jako při každém
jiném způsobu výchovy) o rozvoj osobnosti
– po stránce individuální i sociální. Chceme, aby jedinec byl schopný interagovat
s druhými a zároveň v interakci obstál.
Dobrým předpokladem pro to je, pokud
člověk chodí po světě s otevřenýma očima
a snaží se získat maximum podnětů, o kterých může následně přemýšlet: proč věci
vlastně fungují tak, jak fungují. Správné
reﬂexe okolní reality člověk není schopen,
pokud neumí správně myslet. Rubrika Oko
do hlavy nás bude učit myslet – vždy na
příkladu hlavního tématu příslušného čísla
Gymnasionu. Smyslem následujících cvičení
není bezpodmínečné vyřešení jednotlivých

úkolů, ale spíše samotné zamyšlení. Na první pohled se některé z úkolů mohou jevit
jako zcela jasné – je však třeba udělat další
krok a chtít rozpohybovat své myšlenkové
závity. Tak hodně štěstí a vysoké otáčky!
Zaměříme se na přesnost vyjádření, která
nám leckdy může pomoci předejít nedorozumění – někdy nám totiž v běžné komunikaci
může dělat problémy rozdílné uchopení významu stejného slova. Následuje cvičení, které
nám pomůže rozkrýt různé konotace návratů.

Cvičení 1
a) Má slovo návrat vždy stejný význam, nebo pokaždé znamená něco jiného?
b) Čeho se jednotlivé významy týkají? (např. času, prostoru…)
Stejný

Rozdílný

Návrat do chaty je plánován na osmnáctou hodinu večer.
Poslední možností řešení problému byl návrat k původní variantě.
Návrat vlaštovek oznámil příchod jara.
A teď se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku.
Novoroční projev odstartoval návrat ke starým hodnotám.
Tříkrálová sbírka přinesla návrat zapomenuté vánoční tradice.
Film Stroj času ukazuje návrat hlavního hrdiny do minulosti.
Takový nápad znamená návrat o krok zpět.
Obraz Návrat marnotratného syna vychází ze starozákonního námětu.
Film Návrat ztraceného syna pojednává o morálních hodnotách člověka.

79

I | inspirace
Analogie nám v životě pomáhají popsat vztahy mezi dvěma skutečnostmi pomocí
vyjádření stejného/obdobného vztahu mezi věcmi, které si umíme lépe představit (např.
mysl se má k myšlence jako stroj k výrobku).

Cvičení 2
Doplňte analogie k následujícím výrazům:
Návrat se má k odchodu jako východ slunce k …
Návrat se má k příchodu jako mořský příboj k …
Návrat se má k času jako …
Návrat se má k prostoru jako …
Myšlenka se má k návratu jako …
K pochopení významu nám leckdy může pomoci také deﬁnování daného pojmu
pomocí jeho protikladů (někteří psychologové např. deﬁnují vědomí tak, že jej vymezují
jako opak nevědomí, které je možné přesněji popsat). Poslední cvičení nám tedy pomůže poznat návraty prostřednictvím jejich protikladů.

Cvičení 3
a) Uveďte, zda jsou následující pojmy svým významem protikladné k významu slova návrat.
b) Je možné mezi uvedenými pojmy najít taková slova, která by za určitých okolností
mohla být synonymními výrazy ke slovu návrat?
ANO (jedná se o protiklad) NE (nejde o protiklad)
chůze dopředu
chůze dozadu
příchod domů
opuštění (země, partnera, domu…)
odlet letadlem
rozpomenutí
usnutí
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uzdravení
oživení
smrt
vzkříšení
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Jan Hřídel

Hledíme přes tenkou vrstvu světa na bůhvíco. Cítíme jemnost a křehkost
skutečnosti, která se chvílemi ohýbá jak stéblo ve větru. Něco přichází
v podobě zlatavé mlhy, která však není prostě viditelná, ale skrývá se jaksi
těsně pod povrchem věcí. Přichází hloubka. Anebo jsme to my, kdo vchází na
hloubku? Někdy jakoby dýcháme světlo, rozpouštíme světlo na jazyku.

(Často si vzpomenu na jednu situaci:
kráčíme s přáteli lesní cestou, zeleň je
hustá, mluvíme o náboženství. Jeden
z nás vypráví, že vidí svět jako jeviště,
kde každý má roli, nějaký úkol, a že hra
je vážná. Druhý říká, že Bůh je jakoby
zářící světelná koule uvnitř. Na té výpravě
neseme s sebou v báglech knihu Martina
Bubera a Nový zákon. Slunko probleskuje
po větvích. Opouštíme les a odpočíváme
potom na louce. A vidíme, že polní kvítí
roste samo sebou, k nebi, k nebi.)
Věřím, že láska k člověku, k jednotlivci, k miláčkovi je podmíněna láskou k životu, ke světu, ke skutečnosti. A podobně
dialog s člověkem je podmíněn dialogem
s druhým, se životem, s přírodou, se
skutečností. Není to abstraktní! Můžeme
mluvit ke zvířatům, k rostlinám, ke svému
tělu, ke hlíně a vodě, k vůním (které často

nabírají přímo viditelnou podobu: květ,
prach, kouř). A dokážeme naslouchat: kamenům, skřípotu stroje, kočce spící, šumu
deště. Zkusme hvězdu uslyšet!
Ve škole nebo v zaměstnání je možno
se naučit mnoho užitečných věcí. Ale
jsou ještě jiné záležitosti k učení! Zkusme
vnímat erotiku kvetoucího sadu plného
burácivých včel; lásku vody na ten sad
náhle padající; vnímat dialog káněte
s křivkou jeho letu.
Láska je uměním, kterému především
je třeba se učit. Tak i dialog je uměním.
Je velice obtížné dosáhnout v tomto
směru nějakých pokroků. Namísto toho,
abychom mluvili se světem, řečníme totiž
většinou jen sami se sebou. Je podivuhodně přerostlá a nenažraná naše vnitřní
řeč. Jsme zajatci svého myšlení, jak tomu
říkáme, které je ovšem spíše zajíkavou,
škrabavou, neutišitelnou samomluvou
než opravdovým, pečlivým sledováním
myšlenky.
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Taková neutěšená vnitřní řeč nám
brání vidět svět. Jsme často nepozorní.
Ale nezbývá než zkoušet přetrhnout tu
jalovou změť samomluvy a obrátit pozornost k přítomnosti. Obrátit se. Láska,
pozornost a dialog jsou jaksi trojjediné.
Proměna citlivosti. Probouzení nové
citlivosti. V souladu s živly, s vesmírem,
s přirozeným rytmem a zákonem, který
je totožný pro list, kámen, hvězdu,
motýlí křídla, pro spirálu ulity, větrného
víru i mlhoviny, říká přesně český básník
Miloslav Topinka. Jedná se nám o citlivost, o soulad s přirozeností, s druhým,
s vlastním tělem.
To znamená býti souladný, nově
a jemněji se naladit, a to nikoliv pouze
pocitově, ale celkově, tělesně, totálně, až
do morku kostí. Hladit znovu celou dlaní,
drtit hlínu mezi prsty. Oslovit vítr; a jeho
odpověď pocítit celým tělem: pokožkou,
ušima, nosem, jazykem, ústy, ztrátou hlasu, očima, slzou, břichem, napětím svalů,
odporem kostí.
Zkus jednou promluvit uváženě
i k cestě, po které kráčíš, oslovit sníh,
hlínu, trávu, živly a duchy míst (pokud
jim dovolíš, aby se ukázali), kteří někdy
vykouknou v podobě kořene, oblázku,
páry nebo zrcadlení. Zkus oslovit místo,
kde jsi, když toto čteš. Oslovit nikoliv
slovy, ale celou svou soustředěnou, fyzickou přítomností. A počkat na odpověď.
To znamená být-při-tom, mluvit také
se svým osudem, chci říci: s tou stopou,
která se před námi odvíjí a ztrácí a znovu
objevuje.
Mluv se světlem, neboj se ucítit ho na
klíčních kostech.
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Toto není fotohádanka.
Ale kdyby přece – je to živel – oheň.
foto © Pepa Středa
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Změna je možná
– chce to jen chtít
Bára Pálková

Jako každé ráno nastoupím do tramvaje a projíždím tou známou cestou do
školy, která je okoukaná a stokrát ohraná. Pořád stejné obchody, mraky aut
a davy rozespalých lidí. Každodenní rutina. Už jen tak ze zvyku tupě koukám
z okénka a najednou mě něco zaujme. Něco je jinak než obvykle. Jedna lampa
pouličního osvětlení je celá opletená barevnými vlnami. V tu ránu mi bleskne
hlavou – guerrilla knitting. Začnu vzpomínat na léto a oči se mi rozzáří jako
hvězdy na noční obloze. I já byla jednou svědkem a tvůrcem guerrilla projektu.

Jednalo se o upozornění na (v globálním měřítku) dost titěrné problémy v malebné pohraniční vesničce, kde šlo spíše
o pocity a dojmy z akce než na upozornění
na problémy a jejich řešení. Přesto jsem
se dokázala vžít do situace a zapojit se
do příprav a realizace s plným nasazením,
jako by šlo o světový problém vyhynutí
jedinečného živočišného druhu.
Guerrilla je zábavnou akcí, u které
o počtu tvůrců platí čím víc, tím líp. Nám ke
štěstí bohatě stačily běžné díry v silnici či
zanedbané odpadkové koše na návsi. Rázem
se hrnulo plno nápadů jak koše oživit a jak
zvýraznit nedokonalosti na vozovce. Z každé
strany přilétla nějaká myšlenka a z těch
vzešly ﬁnální verze. Že přelepit díru v silnici
barevnou izolační páskou dokáže každý a že
na tom není nic zábavného? Ten pocit, když
děláte něco nevšedního a možná i trochu
nelegálního, by si měl každý nadělit sám.
Třeba jako dárek k Vánocům. Rázem vám
stoupne hladina adrenalinu a míra nadšení
z nuly na sto za pět vteřin. Akcelerace jako
u Porsche. A že tím to končí? Ani náhodou.
Po dokončení realizace nastoupí další pocity,
a to radost a pýcha. Jste pyšní na to, co jste

vytvořili, a na svoji odvahu a odhodlání.
Už jen ten samotný pocit, že můžete něco
změnit a vylepšit, stojí za to, natož když
procházíte okolo svého díla a někdo si jej
zrovna fotí a rozebírá jeho pravděpodobný
záměr s přáteli a náhodnými kolemjdoucími.
Ten pocit, že jste změnili svět, vás neskutečně zahřeje u srdce. Zanechali jste stopu
na tom obrovském šedém světě plném
shonu, rutiny a konservatismu. Někomu jste
ozvláštnili všední ráno a rozzářili mu tvář
úsměvem. Někoho jste potěšili, ale i naštvali.
Jiného jste inspirovali nebo třeba i pobouřili.
Někoho jste donutili se zamyslet.
Záplatování silnice. Z kurzu PŠL

foto © Zbyněk Riedl

Loading, 2011.
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komix I

foto © Zbyněk Riedl

se nedají
Guerrilla knitting, nazdobená popelnice. Když
sázet květiny (čti stranu 86).
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No není to kopa pocitů a výsledků?
Nemumlejte si proto pod vousy, že se
vám něco nelíbí a že je to trapné či ohrané. Zavřete Facebook, vypněte počítač,
vezměte si klíče od bytu a vyrazte ven
čerpat inspiraci. Inspiraci, jak změnit svět
nebo jej vylepšit či zkrášlit. Nebuďte pasivní a využijte svobody a možností, které
máte. Nebudete litovat.
Pozn. redakce: Tento článek sepsala
účastnice kurzu PŠL pro středoškoláky
Loading. Jeho tématy bylo OKO – Odvaha
(vystoupit z davu a být sám sebou), Komunikace (dokázat říct svůj názor), Odpovědnost
(vše, co dělám, dělám s odpovědností za
důsledky). Témata kurzu byla realizována
prostřednictvím konceptu: vědět o problému – poukázat na něj – aktivně s ním
něco dělat. Po návštěvě pohraniční vesničky
Krompach a poznání problémů následovala
právě guerrilla – upozornění na problém. Že
to mělo smysl nejen pro vesničku, ale především pro účastníky, dokazuje tento článek.
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Guerrilla gardening
– umění upozornit
Karel Štefl

Termín guerrilla gardening zavedla mladá newyorská umělkyně jménem Liz
Christy. Ta se svými přáteli v sedmdesátých letech vyčistila opuštěný pozemek
plný hromad odpadků a zasázela tam stromy a květiny. Díky podpoře místních
občanů se posléze tato zahrada stala komunitní zahradou, která funguje
dodnes.
Původní myšlenka – tedy zvelebit okolí
místa, kde žijeme – se rychle rozšířila po celém světě. Někde má guerrilla zahradničení
podobu jedné bylinky zasazené u obrubníku před supermarketem, jinde třeba celé
aleje ovocných stromů podél cyklostezky.
Existuje dokonce kniha Richarda Reynoldse,
která byla přeložena do několika jazyků.
Autor v roce 2004 založil také blog (http://
www.guerrillagardening.org/).
Pokud se hodláte stát dobrodružným
zahrádkářem, můžete začít pozvolna
– zkuste zasadit třeba jednu rostlinu
na místo, kolem kterého často chodíte.
Dotáhnout to ale můžete i na velkolepou
uměleckou performanci, při které se budete snažit zainteresovat další obyvatele.
Svůj výtvor pak nezapomeňte náležitě
zdokumentovat a pochlubit se s ním dalším nadšencům – připojit se můžete třeba
ke skupině Guerrilla Gardening Prague
na Facebooku – jenom ta má v současné
chvíli přes 670 členů.
Občanská angažovanost, společenský
protest i prostá záliba v zahradničení
– to jsou hlavní důvody, proč se lidé ve
městech rozhodnou vytáhnout motyčky
a osadí zanedbané místo ve svém okolí
květinami. Rostliny sázejí na vlastní pěst,
bez svolení či vědomí majitele pozemku.

Odměnou jim je jen dobrý pocit. Takové
gardening
je kouzlo guerrilla gardeningu.
Podle slov jeho provozovatelů v Praze
je guerrilla gardening (nebo jinak také
partyzánské zahradničení) neorganizovaná
aktivita, při které lidé většinou znají jen
několik dalších zahradníků, a to často jen
Ukázka guerrilla gardeningu prezentovaná na webových
stránkách.
zdroj © http://www.guerrillagardening.org
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prostřednictvím internetu. Proto nepřekvapí, že se mezi partyzánskými zahradníky
objevují i různé přístupy a metody. Zatímco
někteří se orientují jen na jednorázové
akce, jiní upřednostňují dlouhodobou péči
o jimi nadivoko založený záhonek.
Každý zahradník nebo skupinka má
i vlastní rukopis co se týká velikosti guerrillové výsadby. Někteří osazují jednotlivé
rostlinky, jiní za sebou nechávají celé
záhony. Jak se lze snadno přesvědčit na
serveru youtube.com, guerrilla gardening může být jak kratochvílí na všední
odpoledne, tak i dobrodružným nočním
zásahem, může mít politický podtext
nebo být uměním ve veřejném prostoru.
Co tyto zahradníky vede k akci? Může to
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být málo zeleně, květin a barev na ulicích,
kde se dennodenně pohybují, či moc šedé
a málo radosti ze sledování toho, co v ten
daný okamžik zrovna roste kolem. Dalším
důvodem může být i „provokace“ a snaha
o vyvolání zájmu lidí o jejich okolí namísto
věčné nespokojenosti a stížností.
Největší problémy, na které partyzánský sazeč narazí, jsou odpadky, sucho,
špatná půda a psi. Důležité je pro akci vybrat takové kytky, které nejsou náročné
na prostředí ani příliš nápadné – to kvůli
častým krádežím výrazně kvetoucích
rostlin. Na druhou stranu mají partyzánští zahradníci rádi kontrast a rádi svým
výrazným dílem upozorňují i ostatní na
to, že ulice, po které běžně chodí, může
být hezčí.
Guerrilla gardening může být pro
člověka i přes výraznou časovou náročnost obohacující. Zahradník si díky ní
musí nejen více všímat počasí, ale naučit
se i nelpět na věcech a snášet neúspěchy.
Člověk mění svůj pohled na ulici, dochází
mu, že každý z nás má vliv na to, jak bude
ulice vypadat, vysvětluje jedna partyzánská zahradnice.
Zajímá vás, co dělají guerrilloví zahradníci v zimě? Věnují se jiné guerrille.
Tentokrát jde ale o trochu jinou manuální práci. Guerrilla knitting je pletení
čili oplétání a oháčkovávání běžně takto
„neoblékaných“ objektů: zábradlí, stromů, zastávek, soch, čehokoli. Na skupinovém „vlnění“ lze vytvářet háčkované
oblečky pro zábradlí, dlažební kostky,
sloupy nebo umisťovat do zimních stromů
barevné květy.
Zdroje:
http://www.bioklub.cz (publikováno 30. 1.
2010 v rubrice Nezařazené)
http://ekolist.cz (publikováno 3. 8. 2010)
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Výsledek noční práce (viz fotka na str. 73).
foto © Martina Kamenská-Turečková
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Návraty ke kořenům
formou systemických
konstelací
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
A NASTÍNĚNÍ MOŽNOSTÍ

Miroslava Jirásková

V letních časech míza našich stromů putuje vzhůru a vyživuje květy a ve
zralém létě i ovoce našeho života. Tak od dětství poznáváme, jaké to je
důvěřovat této životní síle.
Možná si myslíš, že to tak bude napořád. Pak přijde doba, kdy se míza stahuje
dolů k zemi, aby strom přežil. A tak se vracíme ke kořenům. Nyní se síla opět
stává hádankou a my jsme znovu cizinci svého stromu. Takovému koloběhu
ročních období říkáme přirozenost.

M t
Metoda
systemických konstelací nám
dává možnost vrátit se ke své životní síle,
obnovit ji nebo jen sladit její tok tak, aby
sloužila. Podívat se na možnosti zprůchodnění našeho systému, ve kterém žijeme. Na nás je, kterou z cest si vybereme.
My jsme pány svého rozhodnutí, musíme
tedy za sebe převzít zodpovědnost. Pokud se
totiž rozhodneme se silou jednat nešetrně,
je to stejné jako u stromu, který usychá…
Fenomenologický princip, se kterým se
zde pracuje, nám vyjevuje postupně prvky
z naší zakázky stejným způsobem, jako míza
putuje ke koruně stromů nebo jde zpátky
k centru svého bytí, tedy ke kořenům.
Za to, že jsme na světě, vděčíme
našim předkům. Bez nich bychom tady
nebyli. Co o nich víme? Jak se o nich
doma mluvilo? Jaké byly jejich skutečné
životy? Kolik úsilí museli vyvinout, aby
dali život a vychovali své děti? Naši rodiče, prarodiče, praprarodiče a tak dál…
červené klubíčko naší rodinné historie by
nemělo zůstat přetrhané.

Možná jste nevěděli, že máme tu moc
zcupované provázky klubíčka v naší mysli
navázat… a začít opět čerpat mízu ze
svých předků.
Malé dítě se dívá na svou matku s neuvěřitelnou úctou, a když pije mléko z prsu
a bere si od ní živiny, dívá se matce do očí.
A my dospělí se na to, jak dítě dokáže brát
se vším všudy… díváme často s obdivem.
Stejnou cestou pomocí konstelačního rituálu můžeme v dospělosti akceptovat naše
předky, vzít to všechno, co k tomu náleží,
a za plnou cenu, kterou to stálo je a kterou to stojí mě… a udělat z toho něco
reálného, na co by byli naši předci hrdí.
Možná, že se klubíčko vaší rodiny
nikdy nezpřetrhalo… pak vás zastihla
vzácná rodinná soudržnost.
Radujte se z ní, protože jste pravděpodobně ve své síle – ve své míze.
Když se ohlédnete za sebe, vidíte svou
cestu, po které už léta jdete.
A pokud nevidíte její konec, pak víte,
o čem je Návrat ke kořenům.
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Dar nedar. Fenomén
nechtěného dárku
Petra Drahanská

Přineste si z domu na příští hodinu nějakou věc, kterou budete ochotni někomu
věnovat. Měla by být pěkná nebo funkční, ale přitom ji nepoužíváte nebo je
vám líto ji vyhodit.
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Někteří bydlí na kolejích, výběr je pro
ně tedy těžší. Nabízí se tedy dobrá příležitost stavit se na víkend po dlouhé době
zase doma. Ve výuce hlavního dramatického projektu se věnujeme mimo jiné též
sociálním rolím, a tak si studenti přibalují
ke špinavému prádlu také úsměv synů
a dcer, kteří jsou v pořádku, nic nepotřebují a jen tak je napadlo se zase ukázat
rodičům. Později během výuky má každý
pod židlí v baťohu svou dárkově zabalenou věc. Mohou se rozhodnout, komu ze
svých spolužáků ji anonymně věnují. Ještě
před tím nás však zajímá: Jak reagujete,
když dostanete od někoho dárek?
Mám radost.
Dělám, že mám radost.
Nejdřív jsem zvědavá, pak většinou
zklamaná.
Já zas většinou vím, co tam je. Raději
už si dopředu říkám o to, co potřebuji.
Když dostanu dárek od malé sestry,
je vždycky tak roztomilý, že pak nejsem
schopen to vyhodit!
Postupně se dostáváme k rozdílům
mezi dramatickým jednáním a jednáním
v běžném životě v rámci daných sociálních
rolí a přecházíme k praktickým cvičením
a hereckým etudám. Využíváme přinesených dárků. Tentokrát jde vždy jeden za
dveře a někdo mu nachystá na stůl upro-

střed místnosti dárek. Student se vrací.
Má možnost dárek rozbalit a zareagovat
tak, jako by se nikdo nedíval. Rozbaluje
papír, šustí igelitkou a rozpačitě vytahuje
háčkovanou kabelku.
Ty vo…, ale no tak dobrý…
Říkej, co tě opravdu napadá.
To ale nejde, protože vím, že tady sedí
ten, kdo mi tu dárek nechal!
Na jevišti budeš mnohokrát potřebovat veřejnou samotu, pokud budeš chtít
být autentický. Zkus to.
To je prostě příšerný, chápu, že kdyby
to háčkovala moje maminka…tak možná… ale fakt nevím, co v tom nosit.
Nejprve je těžké odhodit konvence
a dát průchod opravdovým reakcím. Pak
jedeme ještě jedno kolo improvizovaného jednání při osobním předávání téhož
daru od maminky, přítele či podřízeného
na ﬁremním večírku. Srovnáváme, vybíráme stěžejní momenty a posouváme se od
improvizace k cílené výstavbě mizanscény. Původní spontaneita je ta tam.
Budete-li se chtít inspirovat opravdovou bezprostředností, obdarujte dítě.
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Kniha, která mě
opravdu zvedla
ze židle
Jan Neuman

Komparační analýza struktury a obsahu studijních oborů se zaměřením na
aktivity v přírodě na konkrétních příkladech v ČR a v Anglii
Autor: Jiří Kirchner
Praha: European Science and Art Publishing, 2010, 92 str.
ISBN 978-80-87504-07-9
Vědecká monograﬁe začleněná do okruhu „výchovy a vzdělání“
K této publikaci jsem se dostal při
pátrání po „Department of Outdoor
Activities“, který uváděl Jiří Kirchner na
konferenci v Dánsku jako své pracoviště.
Stopy mě dovedly do Chotěboře, je to
tedy oddělení ﬁktivní instituce. Vedle
toho jsem objevil nakladatelství s lákavým názvem European Science and Art
Publishing, je evidováno v Chotěboři,
podle dalšího údaje by mělo být také
v Liberci a v publikaci se uvádí místo
působiště Praha.
Publikaci jsem si zapůjčil a začal číst,
neboť je to jedna z mála vědeckých monograﬁí věnovaných aktivitám v přírodě.
Tedy, mohli bychom podle ní nastavit
laťku publikacím dalším a posouvat tak
vědeckou a výzkumnou práci v oboru,
který není dosud v ČR konstituován a jsou
mu udělovány různé názvy vycházející
z anglické terminologie (aktivity v přírodě, výchova v přírodě, dobrodružná
výchova aj.).
Výrazné chyby se objevují již v souhrnu. V celé publikaci je velké množství
nesprávně napsaných slov a zmatených
formulací. Název městečka, kde sídlí
analyzovaná škola, Ambleside, je v práci

použit cca 20× a jen dvakrát je napsán
správně. Myslím, že slovo „environmentální“ není napsáno správně ani jednou.
Je třeba říci, že autor se ani nenamáhal v textu zmíněné zdroje přesně citovat
v seznamu literatury. To je ve vědecké
práci nepřípustné! Stejně tak nelze téměř
doslova přebírat citace jiných autorů bez
jejich uvedení.
Ukazuje se, že zdaleka nejde o anglické pojetí, ale o analýzu jednoho studijního oboru na jedné vysoké škole či
fakultě.
Z konkrétních cílů vyplývá, že se jedná
především o vytvoření návrhu programu
pro akreditaci bakalářského studia Aktivit v přírodě na UJEP v Ústí nad Labem.
Myslím, že by stálo za to věnovat větší
pozornost výsledkům vědecké práce,
která se dotýká aktivit v přírodě, výchovy
v přírodě, dobrodružné výchovy v přírodě, ale i zážitkové pedagogiky jako
důležité metody pro přípravu i vedení
programů konaných mimo prostředí škol,
tělocvičen a budov, tedy out of door.
Obšírně jsem se věnoval již hodnocení
předcházejících prací J. Kirchnera (včetně
jeho disertační práce). Vždy tyto práce
obsahovaly mnoho pravopisných, formu-
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lačních i metodologických chyb. V mnoha
případech J. K. necitoval a necituje autory, ze kterých čerpal. Zdá se, že někdy
vybírá z textu jiných autorů celé věty
či odstavce a jaksi je zapomíná správně
citovat. Mnohdy tvrdí nepravdy, které
nekriticky přebírá nebo si je konstruuje
samostatně.
Všechny výše uvedené nedostatky
vykazuje předložená „vědecká monograﬁe“. Její vydání zřejmě tentokrát podpořili – vědecký redaktor nakladatelství
i oponenti! Odborná veřejnost by ji měla
však odmítnout.
Taková práce nemůže být vedená
mezi vědeckými monograﬁemi (možná to
současný systém tupého evidování všech
i tzv. vědeckých studií umožňuje; věřme,
že převládne kvalitativní způsob posuzování a hodnocení skutečného „impaktu“
vědecké práce na teorii i praxi oboru).
Samozřejmě takový styl je v britských
podmínkách nemožný. Chtěl bych, abychom postupně vedle termínů přebírali
ze zahraničí i vysoké etické normy zpracování odborných a vědeckých prací.
Prosím, uvažujte. Možná by měl vzniknout nějaký klub, který bude podněcovat
kritická hodnocení výzkumných i teoretických studií v oboru. Možná by na
stoupající kvalitě mohli mít zájem učitelé
i vědečtí pracovníci vysokých škol stejně
jako organizace ověřující si své programy
výzkumným sledováním.
Na závěr se ptám, kolik takových
expertů získalo miliony z grantů, kolik
studijních oborů prosadili a jak asi hodnotili svoje grantové žádosti u příslušných
agentur?
(Tento článek je výrazně redakčně
krácen. Vřele doporučujeme nahlédnout
na celý text na www.gymnasion.org/navraty, pozn. redakce.)

komix II

...a výjimečný,

.

inspirace

|I

Návrat k sobě
skrze tělo
Marika Hanušová

Na začátku je třeba si uvědomit, že tanec provází každého z nás. Vůbec
prvotním pohybem je dech. Celé tělo je neustále v pohybu. Tanec je chůze,
tanec je milování, tanec je mimika našeho obličeje…

Tělo na nás prozrazuje, jak žijeme, jak
se zrovna cítíme. Stačí se zastavit na ulici
a pozorovat lidi kolem. Nebo vnímat sám
sebe. Dokážu vyjádřit, co si myslím, pouze
pohybem, beze slov? Všichni jsme to dokázali, když jsme byli děti a slova neměli.
V dospělosti jsme svázáni studem, svázáni
ideální představou, kterou nesplňujeme,
svázáni strachem z kritiky. Naše kultura
má tendenci odpojovat duši od těla.
Ale každý máme tělo a nemůžeme bez
něj existovat. Proto je důležité rozvíjet
pozitivní vztah k sobě samému, důvěřovat svému tělu a naslouchat mu. Vracet se
sám k sobě skrze tělo.
Základem je nehodnotit. Všichni jsme
originály a máme své originální pohyby.
A hned se dostáváme ke zdůvodnění,
proč by na žádném kurzu neměly chybět
taneční programy. Jejich cílem by měl
být rozvoj pohybové fantazie, poskytnutí prostoru k uvědomění si vlastní
jedinečnosti, prostoru k nacházení svých
pohybů. Nabídněme atmosféru pohybové tvořivosti. Je to umělecká činnost
a nejde o žádnou taneční techniku, ale
o propojení mysli, těla a výrazu. Tanec
je nádherným a přirozeným propojením
naší tělesnosti a naší duše.
Nastíním zde pár osvědčených metod – her, které jsou vhodné pro rozvoj
pohybové fantazie netanečníků i tanečníků. Právě tanečníci jsou často v zajetí

tanečních technik, hodně kontrolují své
pohyby a neradi vycházejí z naučených
pohybových principů. Netanečníci nemají
tak připravené tělo, nejsou zvyklí se pohybově vyjadřovat, často nemají dostatečnou pohybovou koordinaci. Podaří-li
se nám však účastníky uvolnit a inspirovat hudbou a zadáním, vznikají krásné
taneční kreace. Pro mnohé účastníky jde
o nový rozměr, pěkný zážitek, poznání
sama sebe, uvědomění si propojení mysli
a pohybu, duše a těla.
Taneční program je fyzicky náročná,
tvořivá a prožitková aktivita. Na začátku
tanečního programu je nutná rozcvička. Předejdeme tím úrazům, ale hlavně
tanečníky zahřejeme a uvolníme. Bude
se jim pak lépe tančit, odbourají zábrany.
Abychom neběhali deset koleček, můžeme rozproudit krev izolacemi. Pohyb
vede vždy některá část těla (hlava, prsty
na rukou, loket, boky, koleno, …). Při
běžném tanci (např. na diskotéce) se používají pouze kroky a pohyb rukou. Málokdo vnímá i pohyb trupu, hlavy, boků,
málokdo se hýbe vertikálně (na zem,
do skoků). Při izolacích si to vše mohou
tanečníci vyzkoušet. Je s podivem, jakých
rozmanitých pohybů je naše tělo schopno
s tak jednoduchým zadáním.
K vytvoření atmosféry nám pomáhá
hudba, prostředí. Hudba, jak známo,
uvolňuje emoce. Hudba udává rytmus,
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dynamiku pohybu. Stojí za to zmínit
improvizace v různých dynamických
rovinách. Někomu více vyhovuje legato,
pomalá, lyrická hudba (zpomalený pohyb),
jinému staccato, rychlá hudba (např. tanec
robota). Práce s dynamikou může jít v souladu s hudbou, ale i proti hudbě. Zkuste
si na rychlou hudbu zpomalený pohyb.
Vždy je zajímavé, jaký pocit má z tance
interpret, a jaký divák. To je důležitá
otázka pro choreografa, jelikož při stavění
choreograﬁe je nutný přesah směrem
k obecenstvu. To se ale dostáváme do jiné
kapitoly. Uvádím to zde pouze proto, že je
dobré pokročilejší skupinu rozdělit na dvě
části, z nichž jedna jsou interpreti a druhá
se dívá. Následuje výměna rolí a slovní rozbor. Můžeme tím poukázat na důležitost
práce s dynamikou, prostorem, počtem
interpretů, jejich natočením, zkusíme
pracovat s kánonem apod. Samozřejmě to
po instruktorovi vyžaduje určité choreograﬁcké zkušenosti.
Další motivací k rozmanitému
pohybovému slovníku je představit si,
že tančím v různém prostředí. Jinak se
pohybuji v horku na poušti, jinak ve
větru, jinak v bažině, jinak v krabici, jinak
v hejnu včel. Nabízí se i práce s pocity. Je
mi horko, zima, mám žízeň, jsem unavený
nebo hýřím energií. Stále je zapotřebí
připomínat více a více pohybu, takže
je dobré zadat náladu jako např. tanec
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Lidská sousoší. Z kurzu

PŠL II. renesance, 1998.

unaveného starého poutníka nebo tanec
veselé prskavky.
Málokdo věří, že téměř každé slovo
se dá pohybově ztvárnit. Často se na
kurzech setkávám s pouhou popisností,
pantomimickým vyjádřením. To nestačí.
Chci přivést lidi k tomu, aby přemýšleli
o významu slova, nechali se jím inspirovat
a našli své vlastní pohybové vyjádření.
Přitom nejde o to, aby ostatní slovo
uhodli, ale aby byli překvapeni pohybovou fantazií tanečníka.
Velké téma představuje tanec ve
dvojicích. Kontaktní improvizace je jakési
rozpohybování soch. Jeden z dvojice je
socha a druhý jej roztančí impulsy dlaní
do různých částí těla. Lidé v běžném
životě nejsou zvyklí na doteky, zvláště
s cizí osobou. Důkazem je časté necitelné
pošťuchování prsty, se kterým se setkávám u kontaktní improvizace (u netanečníků). Impuls má být veden dlaní určitou
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silou a určitým směrem na některou část
těla sochy. Socha impuls vnímá a plynule
vede svůj pohyb vycházející z dotknuté
části a doprovázený celým tělem, dokud
nedostane další impuls.
V duetu se nabízí práce s tahem a tlakem, kdy tanečník nespoléhá na vlastní
těžiště, osa tanečníků je vykloněná,
tudíž i ve statické poloze dynamická. Je
to základ mnohým zvedačkám v profesionálním tanci. Pro kurz je tato práce výborným materiálem pro vytvoření duetu
ve stálém držení se jednou rukou, oběma
pažemi nebo bez doteku těsně kolem
sebe. Ve vícečlenných skupinkách pak
můžou účastníci sami vymýšlet dynamická sousoší, ve kterých nikdo nesmí stát ve
vlastní ose.
Zajímavé je propojení hudby, tance a výtvarna. Tyto umělecké směry se
propojují a navzájem inspirují. Nazvala
jsem program Tři múzy a popíšu jej pouze
zkráceně. Tři tanečníci v odpovídajících
kostýmech improvizují na tři různé hudební žánry a inspirují tím účastníky k výtvarnému zpracování. Mají k dispozici na každý
tanec jiné materiály (pastelky, přírodniny,
nůžky s lepidlem a barevný papír, ba-
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vlnky…). Ihned následuje výstava, kde si
každý vybere jeden obraz, který jej nejvíce
zaujme. Nevědomky se tím přiřadí do jednoho ze tří tanců, kterým byl daný obraz
inspirován. Nakonec zazní opět tři skladby
a účastníci si tu svou skladbu zatančí.
Pokud je na kurzu tanečním aktivitám
věnován dostatek času a účastníci jsou
připraveni k vytvoření choreograﬁe, nabízí se nám umělecké vyvrcholení tanečních
programů v podobě představení, ať už je
realizujeme sami pro sebe, či na veřejnosti. Záleží na záměru celého kurzu, jakou
zvolíme hudbu, téma, prostředí, pohybový slovník. Součástí je tvrdý trénink,
opakování, výraz, kostým, osvětlení (za
tmy je to působivější), ale i tréma, vyčerpanost, motivace, spolupráce, odhodlání,
důvěra, překonání sama sebe, radost,
euforie, štěstí a … spánek na vavřínech.
Tanečních technik a programů existuje rozsáhlá škála. Jejich kvalita je však
odvozena od pedagogických, tanečních
a choreograﬁckých dovedností vedoucího
instruktora. Je třeba si uvědomit, zda se
jedná o jednorázovou inspiraci, či dlouhodobý vliv na účastníka. Při dlouhodobých
pravidelných kurzech jde o učení se něja-
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ké taneční techniky, protáhnutí, posílení,
zkoordinování pohybů, zvyšování fyzické
kondice a současně o tvořivost a taneční
projev, vystavění choreograﬁe, vystoupení. Na to je vyhrazena dostatečně dlouhá
časová plocha. Ovšem při jednorázových
aktivitách s účastníky (jako jsou zážitkové
projekty), kdy vliv působení a časová plocha aktivity trvá krátkou dobu kurzu, si
účastníci odnáší určité obohacení a inspiraci. Při takových programech je nanejvýš
důležité nezaměřovat se na ochutnávku
jedné taneční techniky, ale nechat právě
objevovat své vlastní pohyby, rozvíjet
svou pohybovou fantazii, nahrazovat
slova a představy svým tělem. Mělo by
jít především o tvořivost, improvizaci,
přiblížení tance v jeho přirozenosti. Tak
jak všichni dýcháme, pohybujeme se
v běžném životě, tak jsme všichni schopni
i tančit. Každý jinak, originálně. A v tom
je ta krása, to nové poznání.
Tanec znamená objevovat své tělo,
nechat volně plynout pohyb, propojit
myšlenku se všemi buňkami svého těla.
Cítit prožitek od hlavy až k patě a nechat
se vést pocity (bez cenzury). Tanec je
přirozený návrat k sobě samému.
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Schválně, co to je?
Rozluštění najdete na straně 104.
foto © Pepa Středa
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Chvála pomalosti:

jak celosvětové hnutí
vyzývá na souboj kult
rychlosti
Autor: Carl Honoré
Praha: 65. pole, 2012, 293 stran | ISBN 978-80-87506-22-6
www.65pole.cz | 298 Kč
Snad všichni jsme v dnešním světě
vystaveni stále sílícímu tlaku dělat věci
rychleji a efektivněji, zvládat více činností
najednou, rychle se odpovědně rozhodovat – zkrátka organizovat si svůj pracovní
i volný čas tak, abychom obstáli na „bojišti života“. Někteří z nás dokonce tento
tlak na svoje okolí (byť jistě částečně nevědomě) sami aktivně vytvářejí. Knížka C.
Honoré Chvála pomalosti nabízí nevšední
příležitost na chvíli se zastavit, rozhlédnout se okolo a uvědomit si, že ke zpomalení všednodenního kolotoče, na který
si řada z nás alespoň vskrytu duše trochu
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stěžuje, máme i dnes v mnoha aspektech
svého života po ruce řadu praktických
příležitostí. Honoré nám nejprve podá
břitce nelichotivý, ale pravdivý obraz fungování dnešního světa, aby nás poté řadou pozitivních příkladů vyvedl z pesimismu a ukázal, čím se při našem vlastním
hledání smysluplného života můžeme
inspirovat. Jídlo, práce, volný čas, výchova
dětí, sex, vztah k tělu, zdraví, život ve
městě – to jsou hlavní témata, kterých se
zrychlená doba podle autora nejvíce dotýká. Každému z nich je věnována v knize
samostatná kapitola, a i když závěry,
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ke kterým Honoré dochází, jsou vlastně
předvídatelné, způsob, jakým je podává,
je dokáže zpřístupnit i těm, kteří jsou
veskrze polapeni a vláčeni v sítích dnešní
zrychlené doby. Honoré nám vlastně
paradoxně předkládá na stránkách jedné
(„pomalé“) knihy možnost velmi rychle
se seznámit s riziky, která zběsilé tempo
našich životů přináší. To v sobě samozřejmě zahrnuje jednu záludnost – naše
procitnutí, vyplývající z přečtení takto
inspirujícího textu, ještě zdaleka neznamená, že se naše životy promění – k tomu
je a vždycky bude potřeba zavřít knihy
a tvrdě na sobě pracovat.
Místo k navštívení: ASLAP – As Slow As Possible
(převzato z knihy Chvála pomalosti)
…V Halberstadtu, malém německém
městečku proslaveném svými varhanami,
probíhá od roku 2001 maratónská hudební událost. Místní kostel sv. Burcharda,
vysoká budova z 12. století, kterou vydrancoval Napoleon, je místem koncertu,
který by měl skončit až roku 2640, pokud
to umožní sponzoři. Předváděné dílo
napsal roku 1992 avantgardní americký
skladatel John Cage. Doba trvání této
skladby je už dlouho mezi odborníky
jablkem sváru. Někteří si mysleli, že
dvacet minut stačí, tvrdé jádro netrvalo
na ničem kratším než nekonečnu. Po konzultaci s komisí muzikologů, skladatelů,
varhaníků, teologů a ﬁlosofů se Halberstadt rozhodl pro 639 let – přesnou dobu,
která uplynula od vytvoření městských
proslavených varhan Blockwerk.
Aby byli organizátoři k Cageově
skladbě spravedliví, postavili varhany,
které přetrvají staletí. Závaží připevněná
ke klávesám stlačují notu dlouho poté,
co varhaník odešel. As Slow As Possible
recitál začal v srpnu 2001 pauzou, která
trvala sedmnáct měsíců. Během té doby
bylo jediným zvukem nafukování měchu
varhan. V únoru 2003 varhaník zahrál
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první tři noty, které doznívaly do léta
2004, kdy byly zahrány další dvě noty…
Myšlenka koncertu tak pomalého, že
se nikdo z účastníků zahájení nedožije
toho, aby slyšel poslední notu, oslovila
širokou veřejnost. Pokaždé, když varhaník přijde zahrát další řadu not, přepadnou Halberstadt stovky diváků. Během
dlouhých měsíců v mezidobí se návštěvníci
slétají, aby nasáli zbytky zvuků doznívajících v kostele. Poblíž kostela stojí moderní
socha, vyrobená z pěti nespojených železných sloupů, představující přerušený čas…
(Kdy přijde varhaník zahrát další part,
to můžete zkonzultovat na webových
stránkách www.aslsp.org/de. Najdete tu
třeba i zvukový záznam aktuálního tónu,
pozn. redaktorky.)
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OSOBNOSTÍ
Vladimír Svatoš
(startovní běžec)

Allan Gintel
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Václav Břicháček

Lucie Suchochlebová-Ryntová

Jana Matějková

Jitka a Martin
Klusáčkovi

Ota Holec

Vladimír Smékal

?
Soňa Hermochová

Josef Valenta

Jan Slavík

Doc. PeadDr. Jan Slavík, CSc.
98

Otec a zakladatel arteﬁletiky, kterou spolu s arteterapií též vyučuje. Vystudoval obor
učitelství ruského jazyka a výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Habilitoval se v oboru pedagogika na PedF UK v Praze. Interdisciplinárně se věnuje pedagogickým tématům, např.
teorii výchovy uměním či teorii ﬁkčních světů. Od roku 1983 až dosud působí v pedagogické školní praxi a vede odborné semináře dalšího vzdělávání pro učitele i arteterapeutické
výcviky. Je zakládajícím členem Asociace výtvarných pedagogů (AVP), České arteterapeutické asociace (ČAA) a členství mu náleží i v mezinárodní Sémiologické společnosti. Jeho
jméno je často spojováno s PdF MU, v současné době působí na částečný pracovní úvazek
na PedF UK, kde se podílí na výchově doktorandů, kmenově je docentem ZČU v Plzni.
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Josef Valenta
> Jan Slavík
Jako vůně květiny
Co pro tebe, Honzo, v životě znamená
„dar“ a „darování“?
Koluje mezi lidmi takový povzdech, že
život je svou délkou a některými kvalitami
podoben žebříčku do kurníku. Začnu ti na
tuhle otázku odpovídat od jeho spodních
příček. Pamatuji si, že když jsem bylo dítě
tak asi desítileté, byl jsem velmi komerčně
zaměřen a náruživě se těšil na hmotné
dárky. Takže v době svátku, narozenin, Vánoc jsem ani nemohl dospat. Dodnes se mi
jako jeden z těch vysněných darů vybavuje
dřevěný datel na tyčce, který klouzaje dolů
do ní klofal – způsobil mi dlouhá muka
žádostivosti před jedněmi narozeninami.
Jak přibývalo let, rostlo i pochopení, že
radostné čekání na dárek leckdy bývá na
celém aktu obdarování jeho lepší částí. A že
často přináší víc potěšení někoho obdarovat
než dary přijímat. Slovo „dar“ oslabuje svůj
věcný rozměr a přicházejí chvíle, kdy touhu
po daru anebo potěšení z něj spojuješ spíš se
vztahem k dárci. Darem se pak stává hlavně
to, že máš kolem sebe někoho, s kým si
chcete vzájemně dávat. Říkává se to a zní to
už jako fráze, ale je opravdu zvláštní na sobě
pozorovat, jak hmotná stránka obdarování
s přibývajícími léty ustupuje do pozadí.
Když se teď nad tím zamýšlím, přijde
mi, že „dar“ a „darování“ pro mne znamená něco podobného jako vůně květiny
pro včelu – sama o sobě nenasytí, ale
vypovídá o touze potkávat se, být jeden

s druhým. V tom přirovnání je snad ta
nezbytná trocha poezie, která patří k tématu, a není to v rozporu ani s pragmatickým tvrzením etnologa Marcela Mausse, že dar je součást systému sociálních
závazků, které udržují společenství.

Jakých darů se ti v životě dostalo?
Darů asi každý relativně spokojený
člověk dostal ve svém životě nepřeberně,
takže pustit se do nějakého výčtu dost
dobře nejde. A konec konců, o datlovi na
tyčce jsem ti už vyprávěl… Ale abych se
z té otázky tak snadno nevyzul, zkusím
k ní odpovědět aspoň pár vět. Nejdřív
o čase malin nezralých.
Když jsem jako student prožíval první
lásky, postupně jsem objevoval tu dříve
zmíněnou radost z darování a docela
jsem jí propadl. Tvořil anebo sháněl jsem
dárky co nejdéle, abych si to řádně užil.
Byly to moc pěkné chvíle a občas se mi
v příjemném snění vybavují dlouhé hodiny práce na dárcích – třeba na dřevěném prstýnku nebo náušnicích z drátků.
Tahle rozkoš mi dokonce začala ubírat
potěšení z darů, které jsem sám dostával.
Naštěstí se v tomto případě potvrdilo, že
člověk může být vyléčen tím, co chorobu
způsobilo; když mi jednou přinesla darem
docela obyčejný kafáček dívka, která
ode mne na čas odešla, ale pak se pod
záminkou blahopřání k svátku zase vráti-
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la, prožil jsem si znovunalezený záchvat
štěstí z obdarování.
S ohledem na to, co tu bylo řečeno
úvodem o nehmotné či duchovní stránce
darování, si jako největší dary považuji
dvě dcery a syna, přestože (asi se mnou
taky jako táta budeš souhlasit) jsou to někdy dárečky… A s tím souvisí další velký
dar – obdarování vztahem, který zrodí
děti a dokáže je provázet od prvního
křiku až k dospělosti a vlastně i dál.
Tvoje otázka ale napovídá ještě jiné
dary, o kterých se mluvívá jako o zdraví,
talentu, nezdolnosti – prostě o tom, co
se v apatyce nekoupí. V tom případě díky
za optání, byl bych nevděčník, kdybych si
osudu stěžoval na skoupost, přestože bych
se jistě nebránil, kdyby mi v tom či onom
bývalo bylo přidáno. Mám-li být konkrétní
v tom, jakého daru si považuji, libuji si,
že mi do vínku byla nadělena trpělivost.
A mám pro to svou divoce „folkovou“ teorii. Protože jméno Slavík prý kdysi bylo přisuzováno rodinám čižbařů – lidí, kteří lovili
zpěvné ptáky pro domácí chov v klecích.
A takový lov, jak známo, se bez trpělivosti
neobejde. Čižbou se sice nezabývám, ptačí
zpěv si radši dojdu poslechnout do lesa,
ale nejspíš mi ta trocha trpělivosti zůstala
od mých předků darem.

Raději nepraktické, ale výstižné v tom
smyslu, že se trefují do nějakého přání
obdarovaného. A jako asi každý mám
radost, když mohu dárkem nějak hezky
překvapit. V tomhle pojetí obdarování
mi byla učitelem moje teta – jako by četla
naše tajné myšlenky, které už my sami zapomněli a zase je ke svému úžasu objevili
po rozbalení dárku. Bylo to okouzlující
zejména u knížek; míval jsem dojem, že
mi teta darovanými knihami dokresluje
anebo dokonce předpovídá témata, která
mě právě v životě provázela anebo se už
na horizontu objevovala.

Dostal jsi nebo dal někdy v životě
„dar-nedar“, či sis někdy ty sám zahrál
na repliku oné chytré horákyně?
Mluvil jsem o svých dětech – není
každý náš potomek takový „dar-nedar“?
Jestli si dobře vzpomínám na Werichovo zpracování tématu chytré horákyně,
tím darem-nedarem pro krále od vtipné
Zdeničky byl vrabec v krabičce. Král
otevřel, a než se stačil dárkem pořádně
potěšit, ba co dím, podívat se na něj, frnk
– vrabec byl pryč a štiřikal na vyjukaného
vladaře odněkud ze střechy.
Jako postarší člověk už vím, že s dětmi
je to něco podobného; než se za ta léta klopotné výchovy stačíš pořádně rozkoukat,
jsou pryč a jen ti posílají pozdravy bůhvíodkud. Utkvělo mi v paměti jedno z podobenství Chalíla Džibrána: děti jsou šíp a rodiče
luk. Čím víc se luk napíná, i když to leckdy
bolí, tím dál šíp doletí. Ten šíp je pro luk
přece taky dar-nedar: když ho luk dostane,
prokáže svou cenu – ale ve stejný okamžik
o svůj dar přichází. I tady mi to sedí na obraz dětí a rodičů. Jistě by se dalo v tomhle
směru mudrovat i v dalších souvislostech.
A jestli jsem sám dal nějaký dar-nedar? Nikoliv záměrně, tak se to asi
nepočítá. Podaroval jsem kdysi kamaráda-teraristu párkem vypasených cvrčků,
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jimiž, jak známo, se krmí třeba barevné
jihoamerické žabky, které můj jmenovec
Honza tehdy choval. Cvrčci byli zabalení
v pečlivě vybrané krabičce od zápalek
s tematicky přiléhavou nálepkou, poněvadž Honza byl i sběratel těch nálepek.
Naneštěstí jsem vnitřek krabičky zasunul obráceně, a protože obdarovaný ji
otevřel dost rychle, čilí cvrčci následovali
příkladu Zdenčina vrabce.

A co dary zvané „danajskými“?
Trojský kůň, ten původní danajský
dar, byl hrůznou nadílkou. V naší době se
naštěstí tím přirovnáním často myslí spíš
humorné příhody třebas o darovaných
štěňátkách, ze kterých se za pár měsíců vyklubali bernardýni či dogy, které
obdarovanému projedly měsíční plat.
Ani takové danajské dary dávat nechci,
a pokud jsem bezděky někdy nějaké dal,
byli obdarovaní nejspíš značně ohleduplní, protože mi o jejich tíživých důsledcích
nepověděli. Sám jsem pár neškodných
danajských darů obdržel, a též o nich dárcům nic nevyzradil. Mlčenlivosti zůstanu
věrný i při našem rozhovoru.

Koukal jsi někdy na zuby darovanému koni?
Ne, nekoukal. Zdá se mi, že je škoda
kazit si dary jejich podezíravým zkoumáním. Patrně jsem v tomhle docela
v pohodě i proto, že mívám štěstí na pečlivě vybrané dárky od lidí, na kterých mi
záleží. A u těch ostatních stejně asi nemá
valnou cenu řešit, jestli darovaný kůň je,
či není přebarvená herka.
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Kdekdo se zaklíná darem jako věcí, která
stojí v základech dobré lidské existence.
Jenže právě – jsme lidé a myslím si, že
ne nadarmo tedy platí i biblické „Dar
oslepuje srdce.“ Co ty na to?
Já bych to rčení pro sebe malinko
upřesnil: příliš třpytný dar může srdce
oslnit. Třeba to ale nemusí být věčná
slepota, protože třpytné dary obvykle
bývají spojené s mnoha dalšími způsoby
jednání, které naopak obdarovanému či
obdarované dokonale vytřou zrak. Tak se
to s tím srdcem možná nějak vyrovná?
Myslím, že s péčí vybraný dárek může
naopak pomoci srdci, aby prohlédlo, zůstaneme-li u té pěkné metafory. Aurelius
Augustinus napsal, že původní řeč nebo
myšlení je vnitřní, je to řeč srdce. Tu podle
Augustina nelze vyjádřit žádným vyřčeným slovem, musíme ji pouze citlivě nahlížet prostřednictvím našeho těla, v něm se
řeč srdce ozývá. Augustin z toho odvodil
teologická a hermeneutická poučení, ale
při mnohem skromnějším nároku bychom
snad z jeho úvahy mohli získat i nějaký
postřeh k našemu tématu. Mně totiž
připadá, že dárek vybraný srdcem nejenže
neoslepuje, ale dokonce má tu zvláštní
moc, kterou vládne třeba dobré umění:
dokáže mnoho sdělit, přestože ani obdarovaný, ani darující přesně nevědí a jen
zčásti dokážou vysvětlit, co že si to vlastně
říkají. V naší dost uspěchané a dost racionální době – to nemyslím jako stěžování –
se mi zdá dobré na řeč nebo na zrak srdce
nezapomínat… Ani u těch dárků.
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lidé
Redaktoři (vedoucí rubrik)
Teorie » prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (1964),
přednáší na Fakultě tělesné kultury UP (ﬁlosoﬁckou
antropologii, základy religionistiky aj.), zabývá se
– kromě výchovy prožitkem a zážitkovou pedagogikou – ﬁlosoﬁckými aspekty pohybové kultury (hra,
prožitek, tělo, pohyb), v poslední době se zdůrazněním spirituality pohybových aktivit a spirituální
dimenze zdraví.
sefredaktor@gymnasion.org

Jan Běťák (1979), botanik a ekolog na
volné noze, člen kapely Bezobratři.

Petra Drahanská (1977) viz Redaktoři
(vedoucí rubrik)

Metoda » MgA. Petra Drahanská, Ph.D. (1977),
vyučující na Fakultě tělesné kultury UP, lektorka
Outward Bound- Česká cesta a Prázdninové školy
Lipnice, v rámci interního vzdělávání organizací se
zaměřuje na metodiku zážitkové pedagogiky, dále
se specializuje na oblast Divadlo v managementu.
petradrahanska@gmail.com

Tomáš Feřtek (1962), novinář, publicista, dramaturg a scenárista. Pracoval
v týdeníku Reﬂex, televizi Nova a ﬁrmě
Media Pro Pictures. Dnes na volné noze
spolupracuje s Českou televizí. Spolupracovník obecně prospěšné společnosti EDUin, která se zabývá popularizací vzdělávání.
tomas.fertek@eduin.cz

Praxe » JUDr. Simona Trávníčková (1983), asistentka soudce Nejvyššího soudu České republiky,
přednáší na Právnické fakultě MU v Brně a v České
advokátní komoře, lektorka kurzů manažerských dovedností Outward Bound – Česká cesta, instruktorka
Prázdninové školy Lipnice, členka brněnské divadelní
improvizační skupiny Bafni.
simona.travnickova@gmail.com

Bc. Šimon Grimmich (1987), student
ﬁlosoﬁe, religionistiky a theologie na
UK v Praze. Instruktor v PŠL, kde se
podílí na přípravě kurzů zaměřených na
rozvoj tvořivosti a vnímání (TamKamTo,
Triboluminiscence, Tribo), v Praze pořádá pravidelná samoorganizovaná setkání Tribalka,
která sestávají z výtvarných, tanečních, literárních
nebo meditačních dílen. Živí se jako překladatel
z francouzštiny.
simon.grimmich@gmail.com

Inspirace » Mgr. Martina Kamenská-Turečková
(1976), šéﬁnstruktorka Outward Bound – Česká cesta
a Prázdninové školy Lipnice, umělecká kovářka.
Absolvovala tříletý waldorfský seminář, magistra
biologie.
art.amen@volny.cz
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Vladimír Halada (1960), graﬁk,
výtvarný pedagog, terapeut, farmář
a správce střediska Osinalice. Instruktor
Prázdninové školy Lipnice. V PŠL stál
u zrodu nebo obnovení kurzů GO!,
DejaVu, Bottega a konceptu kurzů
DoNitraZeMě. V současnosti vede výtvarné semináře
a připravuje kurzy pro muže (Quo Vadis?). 10 let
rekonstruuje chmelový statek na Kokořínsku, kde
pomalu přechází od stavebních prací k zemědělství.
vlha@vlha.cz
Marika Hanušová (1973), v letech
1991–1999 sólistka Pražského komorního
baletu Pavla Šmoka, 1999–2000 sólistka
Ballet Theatre Augsburg. V roce 1997
nominována na Cenu Thálie. Absolventka taneční katedry HAMU, obor
choreograﬁe. Od roku 2000 choreografka (WOW,
Saturnin, Hry o Marii, Don Giovanni, …). Pedagogická

štafeta osobností

taneční činnost na HAMU, Katedře rekreologie FTK UP
Olomouc, na kurzech PŠL, jako lektorka na přehlídkách amatérského tance.
PhDr. Marek Herman (1966), pracuje
jako poradce pro české i nadnárodní ﬁrmy, vede semináře na sebepoznání a seberozvoj. Podílel se na vzniku programu
Dokážu to?, externě přednáší na FTK UP
v Olomouci a na VŠE v Praze teorii osobního rozvoje. Pracuje s dětmi do 6 let a jejich maminkami. V Nadaci Via založil a ﬁnančně podporuje fond
Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství.
Byl u zrodu tzv. dárcovské esemesky, unikátního projektu na podporu individuálního dárcovství a charity v ČR.
Napsal úspěšnou knihu Najděte si svého marťana.
marek.herman@vse.cz
Jan Hřídel (1987), student ﬁlosoﬁe na
FF UK v Praze. Bakalářskou práci píše
o vztahu ﬁlosoﬁe dvacátého století,
vnímání a umění. Dále transformuje
svůj čas ve zkušenost především skrze
poesii a krajinu. Je elévem Prázdninové
školy Lipnice.
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Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (1938),
přednáší na Fakultě tělesné výchovy
a sportu UK v Praze a na VŠ Palestra
(turistiku a sporty v přírodě, dobrodružnou výchovu a vůdcovství aj.). Je
členem European Institut of Outdoor
Adventure Education and Experiential Learning,
Institut für Erlebnispädagogik ad.
neuman@atlas.cz
Barbora Pálková (1994), studentka brněnského gymnázia, účastnice středoškolského kurzu PŠL – Loading, má ráda
kino, NightWork a dobrou zábavu.

Mgr. Karel Šteﬂ (1981), lektor osobnostního rozvoje (vzdělávání dospělých,
práce pro pedagogy i studenty všech
stupňů škol), zakladatel, lektor a předseda Atmosféra, o.s., instruktor PŠL,
zakladatel Fair play Fryšták.
karel@os-atmosfera.net
JUDr. Simona Trávníčková (1983) viz
Redaktoři (vedoucí rubrik)

Mgr. Miroslava Jirásková (1971), zabývá se výukou sociálních předmětů (sociální
politika, sociální práce aj.) v pedagogickém diskursu a možnostmi transracionálních přístupů (např. metoda systemických
konstelací) v osobnostním růstu.
Mgr. Andrej Kirchmayer (1979),
zamestnanec a interný doktorand na
FTK UP v Olomouci, redaktor časopisu
Gymnasion, absolvent oboru Rekreologie, inštruktor a konzultant Štúdia
zážitku Outward Bound Slovensko,
inštruktor Prázdninové školy Lipnice. Neziskovému
i komerčnému zážitkovému vzdelávaniu sa venuje od
roku 1997. Podieľal sa na rozvoji občianskych združení
v oblasti zážitkovej pedagogiky: Štúdio zážitku, Na
pohodu a Prameny.
kirchmayer@outwardbound.sk
Mgr. Richard Macků (1981), odborný
asistent na Katedře pedagogiky Teologické fakulty v Českých Budějovicích.
Nadšený cyklista a příznivec lyžování,
sněhu a zimy obecně; dříve aktivní,
nyní neregistrovaný skaut. Na odborné
úrovni se věnuje pedagogice volného času a zážitkové pedagogice. Jako pracovník Centra Filozoﬁe pro
děti při JU v Českých Budějovicích se podílí na rozvoji
a rozšiřování pedagogického programu Filozoﬁe
pro děti – především v oblasti využití metod herních
a zážitkových. Mezi jeho zájmy dále patří meteorologie či správa systémů. Externí lektor DIS Fryšták.

Petr Válek (1978), klinický a školní
psycholog. Lektor Outward Bound
– Česká cesta a Prázdninová škola
Lipnice, ve kterých se zabývá nejčastěji
řízením psychického rizika, rozvojovými a diagnostickými kurzy, kurzy pro
dospívající z pěstounských rodin a dětských domovů.
Lektor Ligy otevřených mužů.
valekpetr@volny.cz
Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
(1978), je či v průběhu života byl
mužem mnoha tváří – latinářem, historikem, pedagogem, historikem pedagogiky, autorem koncepce osobnostní
a sociální výchovy, trenérem sociálních
dovedností, scénologem…
Ing. Světla Vaštová (1969), dlouholetá instruktorka Prázdninové školy
Lipnice (především Intertouch, Mosty,
nově iCan!), autorka kurzu Budeme
3 a mnohých programů, stáže v OB
Australia a Nový Zéland, instruktorka
na ﬁremních kurzech OB – České cesty, kouč.
Svetlana.vastova@gmail.com
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FOTOPOPTÁVKA
Přijde vám, že jsou v časopise ilustrační
fotky jen od pár lidí, z podobných kurzů...?
Máte taky dobré, zajímavé snímky, které
byste chtěli prezentovat na stránkách našeho časopisu? Neváhejte a kontaktujte
obrazového redaktora Pepu Středu:
pepastreda@volny.cz
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fotohádanka
ze strany 95:
Tušili jste dobře, je to odraz ve vodě,
ale čeho? Lodní plachty.

Gymnasion, o.p.s.
Hlavním cílem a posláním společnosti
Gymnasion, o.p.s., je podpora idejí a projektů vedoucích
k všestrannému rozvoji osobnosti prostřednictvím přímých prožitkových
situací. V době postmoderního odcizení, existenciálního vakua a absence smyslu hodláme
upozorňovat na myšlenky a podporovat aktivity jednotlivců i skupin zdůrazňující
bezprostřednost přímé komunikace, kontakt s realitou zejména přírodní, možnosti
osobnostního rozvoje podepřené silným étosem.
Z Preambule zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti
www.gymnasion.org
MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:
• www.gymnasion.org/objednavky
• tel.: +420 212 220 454
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časopis pro zážitkovou pedagogiku

1. UČENÍ ZÁŽITKEM | 2. INTEGRACE
3. DOBRODRUŽSTVÍ | 4. ERÓS | 5. TVOŘIVOST | 6. HRA
7. PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE | 8. PŘÍRODA
9. ČAS | 10. PENÍZE 11. | PUTOVÁNÍ
12. NÁVRATY | 13. SPIRITUALITA
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