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vedoucí rubriky: Ivo Jirásek

ÚÚVOD

Jednoduchost

Jednoduchý rozhodně není totéž co prostoduchý. Přestože slovníkově bychom se mohli 
nechat přesvědčovat, že jednoduchý je totéž co prostý, všední, skromný, elementární, 
základní, běžný, obyčejný či neokázalý, líbí se mi jiný výměr – jedná se o to, co je jednoho 
ducha. Co má jednoho ducha, to je prostě jednoduché. Jednoduchost = jeden duch.

Protože nejsem častým návštěvníkem duchovních světů, jež soudobá esoterická komerce 
nabízí formou mnoha cest, nevnímám za slovem duch nic nadpřirozeného, nelidského. 
Vyhovuje mi vymezení filosofa Maxe Schelera, že duch je centrum naší osobnosti, jímž 
se odlišujeme od zvířat: je to naše seberealizace, dění, aktualizace. A také akcent logo-
terapie Viktora Frankla, že smysl života, či jeho absence, není tematikou duševní (a tudíž 
psychologie), ale existenciální – a tedy duchovní. Jeden duch pak naznačuje, že jsme 
v souladu se sebou samým, s druhými i s okolím, že nedochází k rozštěpu naší osobnosti 
a zbytečné problematizaci na cestě k poznání sebe sama. Je to jednoduché… Ale je to 
skutečně jednoduché, být opravdu sám sebou?

Pokud však míříte jinými stezkami než racionální analýzou, zajímá-li vás jeden duch i ve 
spirituálnějším (či dokonce religióznějším) hávu, třeba se vám budou ještě více než mně 
líbit obraty autora stránek http://jedno.duchost.cz/ jako „změny na Zemi (ZeMěZmě-
ny…?)“, „princip JednoTy“, „Země. ZeMě. Jsme Z Ní. Jak Ti to Zní?“, „Vědomí Jednoty 
– nebo také Jedno-Ty — nebo také JednoDuchosti. JednoDuše“. Jsou to jenom jazykové 
hrátky, nebo hlubší sdělení? Nevím. A ty? Není to pro tebe až příliš jednoduché?

Ivo Jirásek
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Jak prosté?
Celý vesmír, náš svět i my sami jsme nesmírně složitá a komplexní stvoření. 
Přesto (nebo právě proto?) tíhneme k jednoduchosti. Složité a komplikované 
nás možná fascinuje, ale zároveň odrazuje, případně děsí, stejně jako strach 
z prázdnoty, neznáma. Jako by náš mozek odmítal vstupovat do labyrintu 
světa a snažil se jej jako pozorovatel zvenčí 
abstrahovat na úroveň, kterou jsme schopni unést.

Bob Stránský 

Čím míň prvků použijete, 
tím víc musí mít celý koncept 
silnou myšlenku. 

Čím to, že jsme k jednoduchosti tak 
přitahováni? Spojujeme si ji snad s lehkos-
tí, snadností, plynutím, či dokonce sply-
nutím v absolutní jednotě s všehomírem? 
Nebo jen prostě máme potřebu si vše 
usnadňovat? Jak je potom ale možné, že 
jsme k dosažení jednoduchosti ochotni 
vyvíjet obrovské úsilí? Neznám na tyto 
otázky uspokojivou odpověď, jistě ale vím, 
že nalézat jednoduchost jednoduše nelze. 
Začnu tedy tím, co jednoduchost není.

Ani málo
Za jednoduchost nelze považovat co-

koli, co se nám jeví jako nekomplikované, 
prosté různorodých prvků, barev, detai-
lů... Ano, za jistých okolností můžeme 
s minimem prostředků dosáhnout jed-
noduchosti a zároveň nepřijít o úplnost. 
Není to však zdaleka tak snadné, jak by se 
mohlo zdát. Podstatné jsou právě ony jisté 
okolnosti: účel, smysl a kontext, ve kterém 
se pohybujeme, myšlenka a vnitřní řád 
(logika, systém), stejně jako kompozice 
(tj. citlivě stavěná struktura vzájemných 
vztahů všech prvků a jejich vlastností). 
A samozřejmě originalita, jedinečnost – ta 
je pak přirozeným výsledkem, pokud nic 
nevynecháme.

Tam, kde něco z výše popsaných okol-
ností chybí, stává se z prostého sprosté, 
nastupuje tupost a vyprázdněnost. Je to 
jako kulhat na jednu nohu, vyprávět vtip 
bez šibalského vytváření napětí, opisovat 
od druhých bez jejich talentu, pít víno, 

9
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Labyrint v katedrále v Chartres (Francie) ze 13. století. 
foto © Bob Stránský

které nemá jiskru. Jako když se ve starém 
domě vymění původní okna za nová, ter-
moizolační, plastová. Ta krásná, pečlivě 
rozvržená okna, co hrála s celou fasádou 
a měřítkem domu přesný rytmus, nahradí 
ignorance – pouhá změna (zjednodušení) 
členění, proporce a tloušťky rámu způsobí 
pád do nicoty.

Studentům říkávám: Chcete minimalis-
tický design? Čím míň prvků použijete, tím 
víc musí mít celý koncept silnou myšlenku, 
tím neomylnější musíte být ve výběru jed-
notlivých prvků, tím přesnější v jejich kom-
pozici. Hranice mezi silným řešením a prů-
měrným výsledkem je velice tenká. Často 
se setkávám s tím, že se studenti zamilují 
do prvního nápadu, místo toho, aby v za-
čátku navrhování chrlili množství nejrůz-
nějších možností. Domnívám se, že právě 
toto je nejčastější příčinou příliš jednodu-
chých a tudíž neúplných řešení. Ano, často 
je první nápad ten nejlepší. Ale mezi pr-
votní ideou a jejím zhmotněním zeje vel-
ká propast – je třeba nápad stokrát zpo-
chybnit a popřít, zkusit mnoho jiných cest, 
aby se člověk, poučen a posílen, dokázal 
přes onu propast přenést. Cesta k jedno-
duchosti nevede tak, že od začátku pra-
cujeme s minimem – naopak, je třeba se 
k němu komplikovaně dopracovat.

>
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Ani moc
Může za to nejspíš onen horror vacui 

– strach z prázdnoty –, že máme tendenci 
vyplňovat ticho slovy, nečinnost aktivitou, 
prostory předměty. Z nedostatku silné myš-
lenky, víry či jiných důvodů pak vršíme 
množství znaků a významů, vytváříme čle-
nitý terén s mnoha odbočkami. Jídlo pří-
liš mnoha chutí, film či román přeplněný 
množstvím postav, konstrukce s přebyteč-
nými nosníky a pilíři, jež brání v lehkosti 
stavby. Velké množství prvků, vrstev a de-
tailů pak rozptyluje naši pozornost, brání 
v rozhledu, vyčerpává energii... Jednodu-
chost nemůže být tam, kde se vine mnoho 
cest vedoucích různými směry.

K tomu, abychom řekli hodně, skuteč-
ně nepotřebujeme mnoho. Spolehněme
se na schopnost obrazů a symbolů ve 
zkratce předat komplexní informaci. Věř-
me síle metafory – jednoduchý obraz do-
káže v několika vrstvách otevírat různé 
významy a sdělení, nabízet mnoho inter-
pretací.

Ve vizuální komunikaci (v komunikaci 
obecně) platí jako jedno z hlavních pra-
videl dodržování hierarchie. Je třeba zvý-
raznit nejdůležitější sdělení, dílčí informa-
ce naopak potlačit. Cílem je zajistit, aby 
divák nebyl zahlcen množstvím zdánlivě 
rovnocenných informací, aby nebyl nucen 
pozorně analyzovat celý obraz a pracně se 
dobírat porozumění. Dominantní prvky 
nám pomáhají v orientaci, dávají rámec 
pro všechny další podrobnosti. Díky ucho-
pitelnému rámci pak můžeme snadněji 
a intenzivněji vnímat a prožívat i nejjem-
nější nuance daného sdělení.

Pro digitální design (navrhování uživa-
telských rozhraní aplikací, www stránek 
apod.) – obor, kterým se zabývám – je jed-
noduchost, plynulé používání a procháze-
ní obsahem či funkcemi (tzv. flow) zásad-
ním požadavkem. Nebylo tomu tak vždy, 
v dřívějších dobách bylo snahou nabíd-
nout uživatelům co největší množství 
funkcí v rámci dané aplikace. uživatelská 
zkušenost však ukázala, že příliš mnoho 
nástrojů vše jen komplikuje. Současný 
přístup se tedy snaží vyhmátnout nejžá-
danější a nejužitečnější funkce, které uži-
vatelé nejvíce ocení. Největším uměním je 

tedy přijít na to, co všechno lze obětovat. 
Nezbývá nic jiného, než začít úplným vý-
čtem všech možností a postupně ubírat 
vše, až pokud je to možné. Výsledné řeše-
ní zraje v procesu důsledného modelování 
a opakovaného testování mnoha variant, 
iterací.

Je-li mnohost znakem ne-jednodu-
chosti, co ale potom s bohatě zdobenou 
gotickou katedrálou, rozsáhlou románo-
vou freskou nebo jazzovou improvizací 
– musíme je nutně považovat za kompli-
kované? Jsou přece plné pravidelných či 
nepravidelných ornamentů, členitosti, 
kontrastů? Nenechejme se zmást podo-
bou vnější formy a ponořme se do vnitř-
ní struktury, vnímejme celek vsazený do 
všech souvislostí, ideu stojící nad formou 
i obsahem. Jednoduchost má mnoho po-
dob a tváří.

Ani málo, ani moc
Slovy Alberta Einsteina: vše by mělo být 

děláno tak jednoduše, jak je to jen mož-
né, ale ne jednodušeji. A podobných po-
kusů vystihnout trefně podstatu jednodu-
chosti bychom našli mnoho. 

Sama čeština nám nabízí jasné výcho-
disko – jedno-duchost, usilování o jedno-
ho ducha, jednotu všech prvků, činností, 
splynutí v jedno. Koneckonců o jednotě 
(místa, času a děje) mluvila už Aristotelo-
va Poetika.

Historie umění je plná dokladů o hle-
dání té správné míry věcí. V počátečním 
stádiu každé stylotvorné epochy se po-
stupně a nesměle rodí v náznacích nová 
forma, aby ve své vrcholné fázi vydala své 
nejskvělejší plody. Ve snaze vytěžit z no-
vého kánonu maximum neustálým zesi-
lováním, komplikováním, však v jistý mo-
ment začne docházet k jejímu vyčerpání 
a úpadku. Na zbytcích upadlé formy pak 
začínají klíčit zárodky nadcházející epochy.

A jak je to s jednoduchostí v zážitko-
vé pedagogice? Sama podstata metody – 
učení na základě prožitku z cíleně vytvo-
řených situací – je esencí jednoduchosti. 
Dokladem je celá řada geniálně prostých 
aktivit, které dokáží s minimem pravidel 
a prostředků (metodický materiál, počet 
lektorů, specifické prostředí) dosáhnout 
vysokého účinku – mnohovrstevnatého 
prožitku účastníků.

Studenti se kochají Vilou Savoye (Poissy, Francie) z roku 1931 
od Le Corbusiera. I foto © Bob Stránský

Ptejme se tedy, co vše potřebujeme 
pro vznik určité situace. Co je nezbytně 
nutné pro motivaci, pochopení zadání 
a dosažení cílů, které sledujeme? Kolik cílů 
a proč v dané aktivitě? Jaké podmínky po-
mohou nejefektivněji iniciovat a případně 
usměrňovat její průběh? Čím kompliko-
vanější pravidla, tím větší riziko zmatení, 
hledání mezer (a dohadování, co je v jejich 
mezích), ztráta motivace části účastníků 
díky neúplnému pochopení. Opakem jsou 
volně strukturované programy, kde hrozí 
ztráta dynamiky a smyslu, pokud je celý 
rámec stanoven příliš obecně a spoléhá se 
na vysokou iniciativu a kreativitu zúčast-
něných.

Vzdávám-li tímto hold jednoduchosti, 
neznamená to, že zážitková pedagogika 
nemá být pestrá a že do ní nepatří jak vol-
ně, tak bohatě strukturované programy. 
Na úrovni dramaturgie kursu však postu-
pujme podobně, jako na úrovni jednotli-
vých programů. Na začátku úvah krysta-
lizuje hlavní téma v procesu generování 
množství myšlenek a asociací, jež násled-
ně podléhají přísnému výběru: hledáme 

principy, které hlavní téma rozvíjí, přidá-
vají další vrstvy, je vhodné je dále rozpra-
covat. Principy, které se rozbíhají do mno-
ha směrů a přináší nová a nová témata, je 
třeba obětovat. Je nutné se jasně vyme-
zovat – bezbřehé možnosti nás vedou ke 
ztrátě cíle, omezení nás nutí hledat krea-
tivní a smysluplná řešení. Postupně vzniká 
koncept a jeho vnitřní řád. Konečnou po-
dobu dramaturgie kursu (výběr a řazení 
jednotlivých programů) pak rozhodujícím 
způsobem určuje pečlivá kompozice.

Nelze jednoznačně rozsoudit, co za 
jednoduché považovat a co už ne. I zde 
se projeví naše jinakost a každý bude mít 
svůj pohled na věc. Shoda by však mohla 
být na jednom zásadním kritériu – přiro-
zeném řádu věcí. Pozorujeme-li někoho, 
kdo dokonale ovládá nějaké umění (hous-
lový virtuos, vrcholový sportovec, řeme-
slník, špičkový chirurg...), vidíme člověka, 
který je celou svou bytostí, na racionální, 
ale i emoční a nevědomé, intuitivní úrovni 
plně ponořen do jisté činnosti. Působí tak 
samozřejmě a přirozeně, jak je to jenom 
možné.
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Jak ale něčeho takového dosáhnout? 
Krásně o tom vypovídá stará legenda 
o mnichovi, mistrovi kaligrafie. V dávných 
dobách si jej povolal jeden císař, aby mu 
malíř namaloval jeho rodové zvíře (byl 
to tuším skarabeus nebo krab). Mistr si 
vymínil, že na kresbu dostane tolik času, 
kolik bude potřebovat. S přibývajícími dny 
a týdny císaři začínala docházet trpělivost, 
za byt a stravu malíře už vydal nemalou 
částku. Pokaždé, když k sobě mistra po-
volal, však dostal stejnou odpověď – přes-
tože usilovně pracuje, ještě nepřišla ta 
pravá chvíle. Po mnoha a mnoha měsících 
už císař odmítl dále čekat – buď dostane 
kresbu, nebo malíř přijde o hlavu. Tehdy 
vzal mistr do ruky štětec a několika tahy 
nakreslil tak nádherné zvíře, že se císař 
rozplakal.

Jednoduchost jako vrchol tvůrčí čin-
nosti člověka, kdy jsme si jisti tím, že je vše 
tak, jak má být – vše do sebe zapadá, již 
není co přidat, ani co ubrat. Tehdy se jed-
noduchost stává dokonalostí. 
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Friluftsliv 
cítit blízkost přírody
„Friluftsliv“ se týká pobytu v přírodě. Týká se však i dalších věcí. 
Způsob, kterým k přírodě přistupujeme, není lho-
stejný.  Používáme-li pojem „friluftsliv“, říkáme 
tím, že prožitek z přírody je jiný, než kdybychom 
ji vnímali skrze okénko jedoucího automobilu, 
z verandy chaty nebo při kondičním běhu v parku. 

Helga Synnevåg Løvollová

teorie | T

Pocity v přírodě
Skrze friluftsliv usilujeme o navození 

stavu, kdy jsme otevřeni novým situacím, 
proměnám přírody, smyslovým vjemům 
a blízkosti přírodního prostředí. Opou-
štíme rytmus a zvyklosti každodenního 
života a dostáváme se do stavu, kdy čas 
nehraje zásadní roli a jasněji cítíme své 
primární potřeby. Tento stav vyhledává-
me buď sami, nebo ve skupině. Chceme-li 
pochopit friluftsliv jako fenomén, často se 
zdůrazňuje také kulturní aspekt (Bischo-

ff, 2012; Skår, 2010; Tordsson, 1999). Fri-
luftsliv je naučený typ chování. V Norsku 
existují určité kulturní vzorce, například 
nedělní rodinné výlety do přírody. Na vý-
letech se projevují takové naučené způ-
soby chování, které by se ostatním mož-
ná zdály neobvyklé. Například to, že lidé 
jdou po stezce jeden za druhým a nehovo-
ří spolu, většinou se trochu potí, vydávají 
energii na nalezení pěkného místa k od-
počinku, pak společně posvačí a sdílejí své 
zážitky. Zatímco nedělní výlety byly v Nor-
sku běžnější v poválečném období, dnes 
už má friluftsliv rozmanitější formy: od 
nedělních rodinných výletů k vícedenním 
pobytům s přenocováním venku, od pros-
tého života v přírodě po náročné horole-
zecké výstupy, sjezdování ve volném teré-
nu nebo další aktivity. Vzhledem k tomu, 
že aktivity v přírodě jsou velmi oblíbené 
jak v Norsku, tak v mnoha dalších zemích, 
lze si položit otázku, kdy se vlastně jedná 
o friluftsliv, a kdy jde o něco jiného.

Aby se nám dobře dařilo, potřebujeme 
pravidelně zažívat různé typy pozitivních 
emocí. Potřebujeme emoce, které nás 
podpoří ve snaze zkoušet nové věci a roz-
víjet se, a potřebujeme také emoce, které 
nás zklidní a poskytnou nám pocit bezpečí 
a harmonie (Vittersø, 2013). Skrze frilufts-
liv zažíváme jak emoce podporující osobní 
rozvoj, tak emoce podporující pocit bez-
pečí a harmonie (Vittersø & Søholt, 2011). 
Tím pádem je friluftsliv prostorem jak pro 
osobní rozvoj, tak pro rekreaci. Je-li na-
opak pozornost silně zaměřena na aktivity 
jako takové, může to přinášet stres nebo 
tlak na výkon. V dlouhodobé perspek-
tivě to nemusí být příjemné a může 

Jakmile použijeme slovo „friluftsliv“, 
popisujeme některé zvláštní kvality se-
tkání s přírodou (Henderson & Vikander, 
2007). Tyto kvality se často ukrývají mezi 
kulturními zvyklostmi, estetikou a život-
ním stylem. Pojem „friluftsliv“ se poprvé 
objevil v básni Na horských pláních (Ibsen, 
1871) jako nová složenina, jež vznikla spo-
jením slov „fri“ (volný, svobodný), „luft“ 
(vzduch) a „liv“ (život). Přenesený význam 
pojmu „friluftsliv“ zahrnuje hluboké pro-
žitky s transcendentálními i emočními 
podtóny.

V oficiální definici slova „friluftsliv“ je 
zdůrazňována „změna prostředí“ ve vý-
znamu odlišnosti od všedního dne a také 
hodnota příjemného „zážitku z přírody“ 
(Miljøverndepartementet, 2000–2001). Co 
přesně je „zážitek z přírody“, není hlou-
běji vysvětleno, ale lze usuzovat, že se jed-
ná o silné, pozitivní emoce spojené s příro-
dou. V běžném užití se slovem „friluftsliv“ 
popisuje fenomén, jež se svojí podstatou 
odlišuje od sportu, volnočasových aktivit 
a extrémních výkonů.

14
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Nikde se nedá víc zakusit než 
na cestách bez domova. Dobré 
i zlé. Poznání je smyslem cest.

Miloslav nevrlý 

Dvě hlavní témata se linou teoretickou rubrikou tentokrát: fri-
luftsliv a dramaturgie. 

První poukazuje na tradiční norský přístup k pobytu v přírodě, 
zvýznamňujíc tak jednoduchost vztahu člověka a prostředí bez 
umělostí technických či programových. Druhé pak klade otáz-
ku po tom, kam nás vede zjednodušování principů, kdy ještě 
máme právo hovořit o cíleném ovlivňování předem připravené-
ho dění a kde tudíž končí hranice zážitkové pedagogiky.

Vzbudí texty vaše vlastní přemítání nad těmito ideovými sou-
vislostmi? Pak splní svůj účel…

Ivo Jirásek
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dokonce dojít k obsesivní vášni s nebez-
pečím vzniku deprese (Vallerand, 2012). 
K emocím podporujícím bezpečí a harmo-
nii patří v první řadě pocit osobní poho-
dy (Vittersø & Søholt, 2011). Tyto emoce 
nám pomáhají zbavovat se stresu a najít 
klid a harmonii. Jsou to okamžité emoce 
vyvolané vůní vřesu, krásným výhledem, 
zahlédnutím divokého zvířete, nalezením 
vzácné rostliny nebo potěšením ze šálku 
čerstvě uvařené kávy. Možná právě tyto 
krátké okamžiky, kdy žijeme přítomností 
a cítíme, že je nám dobře, friluftsliv popi-
sují nejlépe – to něco malého navíc. Mů-
žeme se následně ptát sebe sama: „Jsem 
v přírodě skutečně přítomen?“

Friluftsliv a rozvoj
Fritdjof Nansen (1861–1930), badatel, 

objevitel, polárník a bojovník za mír, již ve 
své době vyzdvihoval pozitivní hodnoty 
friluftslivu: Rozvíjí se osobnost člověka od 
městského „řadového člověka“ k samo-
statně myslící bytosti (Nansen, 1961; Repp, 
2007). Jako lidé rosteme překonáváním 
obtíží spojených se životem v přírodě za 
pomoci jen nemnoha pomůcek a nástro-
jů. Netýká se to jen života na osobní ro-
vině, ale zocelujeme se také pro budoucí 
řešení problémů celého lidstva: „Jsou to 

totiž objevitelé, komu je vlastní touha po 
dobrodružství a odvaha jednat, což jsou 
vlastnosti, které nyní potřebujeme, má-li 
lidstvo skutečně překonat obtíže a zvolit 
správný kurz skrze nebezpečná moře, jež 
se před námi rozkládají.“ (Nansen, 1961, 
p. 42). Podíváme-li se na to z globální per-
spektivy, síla překonávat těžkosti a nachá-
zet správný směr je stejně nezbytná i dnes. 
Nansen má pro norskou kulturu i společ-
nost velký význam. Mimo jiné získal v roce 
1922 Nobelovu cenu za mír.

V pozdějších letech bylo hledisko roz-
voje nahlíženo skrze možnost porozumět 
místu člověka v přírodě. Vnímavost získa-
ná v přírodě a detailní pochopení přírod-
ních cyklů pomáhá rozvíjet respekt k pří-
rodě i z ekologického hlediska (Faarlund, 
1974, 2014). Jsme-li díky friluftslivu v pří-
rodě plně přítomni, můžeme najít hlubo-
kou inspiraci pro změnu životního stylu 
směrem k hodnotám, jichž si ceníme. Frilu-
ftsliv jako pedagogika má velký potenciál 
inspirovat k životu v souladu s přírodou. 
Skrze friluftsliv „ukazujeme cestu“ k zod-
povědnému životnímu stylu naplněnému 
radostí. Proto jsou pro friluftsliv tak pod-
statné zážitky, které po cestě načerpáme 
– friluftsliv může hrát důležitou roli pro 
rozhodnutí, která činíme v životě obecně.

Friluftsliv – bohatý život za 
pomoci jednoduchých 
prostředků

Filosof Arne Næss, inspirován Spino-
zou a Gándhího filosofií nenásilí, svou 
interpretací ekologie, společnosti a život-
ního stylu zasazuje friluftsliv do širšího 
kontextu (Næss, 1976). City, které chová-
me k přírodě, formují náš pohled na spo-
lečnost a na to, v jakém stavu bychom rádi 
viděli naši planetu. Vezmeme-li v úvahu 
existenciální rozměr našich pocitů v příro-
dě, nepohlížíme už sami na sebe jako na 
intersubjektivní já, nýbrž naše já zahrnuje 
v perspektivě Gestaltu všechny živé bytos-
ti. Næss tomu říká hlubinná ekologie. Pro-
to je Seberealizace (s velkým S) realizací 
našich sil a talentu ve spolupráci s příro-
dou, nikoli na její úkor (Næss, 1986). ře-
šením je vytvořit „bohatý život s pomocí 
prostých prostředků“, kde si každý jedinec 
vytváří vlastní hranice spotřeby v obec-
ném souladu s hluboce prožívanou láskou 
k přírodě. Skrze friluftsliv se můžeme lépe 
seznámit se svým větším Já a zohlednit šir-
ší souvislosti, jichž jsme součástí.

Friluftsliv ve vyšším 
vzdělávání

Ve vysokoškolském vzdělávání figuru-
je friluftsliv v první řadě jako pedagogický 
směr – věnuje se převážně tomu, jak hod-
noty friluftslivu předávat nejrůznějším 
skupinám v rámci organizované činnosti. 
Patří sem nejrůznější témata týkající se 
bezpečnosti a dovedností potřebných pro 
pobyt v norské přírodě, znalosti o příro-
dě a krajině, ale také znalosti o fenomé-
nu friluftslivu pro rozličné cílové skupiny. 
Ústřední roli hrají prožitky a jejich reflexe. 
Aby byly používané pedagogické meto-
dy v souladu s hodnotami, jež předávají, 
vyvinula se specifická metoda nazývaná 
„friluftsveiledning“ (veiledning – vedení, 
provázení, služby průvodce, pozn. překl.). 
Veiledning je ztělesněním vůdcovské-
ho stylu založeného na procesním řízení 
a transformačním leadershipu. Jen zřídka-
kdy se předkládají hotové pravdy. Cílem 
vedení je ve větší míře rozšiřovat uvědo-
mění a podporovat reflexi prožitků a pří-
rody. Aby taková komunikace fungovala, 
existuje několik důležitých pravidel, 

Pohled na moře se neokouká. I foto © Tuva Synnevåg

Arne Næss testuje rybářské náčiní v Lyngenských Alpách, 1930–1950. I foto © Peter Wessel Zappfe
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která je dobré dodržovat: velikost skupi-
ny max. 8–9 členů na jednoho průvodce, 
vhodné prostředí s nedotčenou přírodou, 
upřednostnění delších pobytů, skupino-
vé klima nepodporující soutěživost a dů-
raz na výkon, různorodé složení skupiny, 
otevřenost k možným změnám plánu dle 
aktuální situace, podpora demokratických 
procesů ve skupině atd. (Faarlund, 1974; 
Tordsson & Ydegaard, 2006). Vedení nese 
známky ohleduplnosti k přírodě, využíva-
jí se různorodé prostředky podle zájmů 
a schopností vedoucího. Díky tomu, že 
ústřední roli hraje reflexe a úvahy o se-
tkání s přírodou, liší se friluftsliv od jiných 
forem pedagogické činnosti v přírodě, na-
příklad od výcviku nejrůznějších činností 
vyvolávajících vzrušení. Friluftsliv je také 
součástí výuky na norských základních 
školách. V perspektivě vzdělávání pro 
trvale udržitelnou budoucnost je třeba 
vychovat vůdce pro friluftsliv, kteří bu-
dou moci klíčové hodnoty předávat dě-
tem a mládeži. Tímto způsobem můžeme 
přispět k tomu, že více lidí bude moci žít 
bohatý a dobrý život za pomoci prostých 
prostředků.  

Přeložila Daniela Zounková
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Pro horské průvodce existují meziná-
rodní standardy a mezinárodně uznávané 
zkoušky (viz http://www.nortind.no/en/). 
Celé vzdělávání trvá asi čtyři roky včet-
ně plnění praxe. Žadatelé musí být velice 
zdatní v lezení, lyžování a lezení po ledu. 
Na Volda university College je toto vzdě-
lávání ohodnoceno 60 ECTS kredity a ab-
solventi získávají titul „Tindevegleder“.
K tomu, aby mohli provázet skupiny teré-
nem, kde je potřeba využít lano nebo ly-
žovat na kopci strmějším než 30 stupňů, 
je potřeba, aby horští průvodci byli spe-
ciálně vyškoleni a dodržovali mezinárodní 
standardy. 

Jenomže doposud může sám sebe 
termínem „průvodce“ označovat téměř 
kdokoli. Mnohé průvodcovské společnos-
ti dokonce, bez ohledu na mezinárodní 
standardy, nabízejí výlety, jejichž součástí 
je lezení nebo lyžování na prudkých sva-
zích. Vzhledem k tomu, že přibývá nehod, 
můžeme očekávat větší míru omezujících 
předpisů.

Nicméně, vzhledem k tomu, že v Nor-
sku existuje tradice friluftsliv, je zde jen 
málo omezujících předpisů. učitel ve škole 
může svou třídu vzít na výlet friluftsliv do 
hor nebo do lesa, aniž by se někdo ptal 
na jeho způsobilost v této oblasti. Je to 
tedy dvojsečná zbraň: potřeba kvalifikace 
a užití standardů na jedné straně a na stra-
ně druhé výhody, jež s sebou přináší mož-
nost s důvěrou využívat přírodní oblasti 
jako součást společného dědictví. Vzhle-
dem k této situaci byla (v roce 2014/2015) 
vytvořena nová kvalifikace s názvem nor-
ský průvodce přírodou.

Průvodce přírodou může provádět te-
rénem od úrovně mořské hladiny až po 
hory, pokud se nejedná o hory alpinského 
typu, kde by byla zapotřebí lana, a pokud 
jde o lyžování, když je sklon kopce menší 
než 30 stupňů. Tento vzdělávací program 
má jasné zaměření na přírodu, na kulturu 
a filosofii v setkání s přírodou. Proto umě-
ní průvodcovství zahrnuje vyprávění pří-
běhů stejně tak jako teorii a zkušenosti. 

Průvodci přírodou jsou vzděláváni k tomu, 
aby respektovali norský friluftsliv a záro-
veň turistům zprostředkovávali zážitky 
s přírodou. V rámci této kvalifikace existují 
speciální standardy, kterých je možno do-
sáhnout např. pro kajak či průvodcovství 
po ledu. 

Na druhou stranu naše vzdělávání 
v conveyance in friluftsliv není skuteč-
nou profesí. Je to hodně o přírodě, kul-
tuře, historii, filosofii, psychologii vedení 
a praktických dovednostech, ale ve spo-
lečnosti neexistuje žádná profese, která 
by tyto kompetence vyžadovala. Spíše 
studenti kombinují tento profil s peda-

gogickým vzděláním, výchovou ke zdraví 
atd. a používají conveyance jako metodu 
své práce. 

Předpokládám, že pravidla v ČR se 
liší od těch v Norsku. Zkoušeli jsme spo-
lupracovat se Skotskem v oblasti výchovy 
v přírodě (Outdoor education programs), 
ale pro skotské studenty bylo obtížné ab-
solvovat kurzy v Norsku, protože potom 
minuli důležité certifikáty v uK. Podobně 
v uSA existují zase jiné standardy. Možná 
je proto lepší soustředit se na conveyance 
coby určitý pedagogický styl pro výchovu 
v přírodě v Norsku?

Průvodce ve friluftsliv
Předchozí text přináší základní informace o specificky norské tradici výchovy v pří-
rodě. Při četbě nás rovněž zajímalo, co vše musí zvládnout nadšenec, který by se 
chtěl takové profesi průvodce věnovat. Autorka, Helga Synnevåg Løvollová, nám 
na otázku po systému vzdělávání průvodců frilufsliv odpověděla následovně.

Friluftsliv. I foto © Hege Nærum Wold

foto © Hege Nærum Wold
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Jeho názory mohou být vnímány snad 
jako radikální, nemusí být sdíleny všemi, 
kdo se zajímají o pobyt v přírodě, ale měly 
by být promýšleny. My všichni bychom 
o nich měli přemýšlet. Třeba o jeho svéráz-
né terminologii. Když totiž mluví o necivi-
lizované přírodě, nikdy o ní nemluví jako 
o „divoké“ (wild), ale jako o „svobodné“ 
či „volné“ (free). Jeho pohled vysvětluje 
frilufstliv jako norský kulturní rys, který je 
spojený s evolucí lidstva, jeho záměrem je 
výzva hodnotám a praxi modernity, jejich 
proměna směrem k přírodě a k přátelské-
mu životnímu stylu. V tom je Nils Faarlund 
v souladu s představiteli a tvůrci ekofiloso-
fie, jako byli Arne Naess či Sigmund Kvalo-
ey Setreng. Pro bližší představu doporuču-
ji pročíst třeba https://www.thewildernist.
org/2015/01/tseringma-pilgrimage/, po-
ukazující esejisticky na ekofilosofickou 
„anti-expedici“ jako na pouť. A chcete-li 
se dozvědět ještě více, pátrejte například 
zde: Faarlund, N. (2009). Challenging Mo-
dernity by Way of the Norwegian Friluft-
sliv Tradition. Henrik Ibsen: The Birth of 
“Friluftsliv”. Trøndelag university College, 
Norway.

A tak mě samozřejmě velmi zajímalo, 
co si Nils myslí o tématu tohoto vydání 
Gymnasionu.

průvodce 
na cestě domů: 
rozhovor s nilsem Faarlundem
Jedním z nejvýraznějších klasiků friluftsliv, s kterým jsem měl kdy příležitost 
se setkat, je Nils Faarlund. Konec konců jeho ideje byly využity i v předchozím 
příspěvku. Obránce tradičních hodnot, preferující přírodu před pohodlným 
komfortem, projevuje toto ideové zakotvení v každodenním životě. Nejenom ve 
stylu oblečení, ve využívání věcí, které vnímáme jako nemoderní, ale také třeba 
v naprosto zásadním odmítání letecké dopravy – kam nemůže dojet vlakem, tam 
se prostě nevypraví.

Ivo Jirásek

Je jednoduchost totéž co 
minimalismus?

Angličtina není mým mateřským ja-
zykem , ale nějakých padesát let kriticky 
sleduji kulturní trendy v anglicky mluvící 
Evropě a severní Americe. Mé porozumění 
slovům z otázky je v souladu s odpověďmi 
Cambridského Anglického slovníku:

Jednoduchost = fakt, že něco je běžné, 
tradiční nebo přírodní, a ne komplikova-
né; fakt, že něco je prosté a bez dekorací; 
fakt, že něco je jednoduše pochopitelné 
nebo udělatelné.

Minimalismus = náleží nebo se vzta-
huje ke stylu v umění, designu i v divadle 
a užívá nejmenší možnou škálu materiálů 
a barev a velmi jednoduché tvary nebo 
formy; uchopování či ukazování tak málo 
aktivity a zapojení v situaci, jak je možné.

Tak jsou minimalismus a jednoduchost 
podle mého substantiva, která odkazují 
ke dvěma odlišným světům.

Můžeme žít jednoduše, ale ne 
minimalisticky?

Ano. Jednoduchý život znamená jinou 
hodnotovou orientaci než hodnoty ideo-
logie minimalismu. Protože minimalismus 
znamená „uchopování či ukazování tak 

1 Protože, žel, nejsem schopen komunikace v norštině, oba jsme slevili ze svých mateřských jazyků a domlou-
vali se novodobou lingua franca, angličtinou. Chápu, že mnohé může být v překladu ztraceno, ale podstata 
sdělení snad zůstává dostatečně čitelná…

T | teorie

Nils Faarlund. I foto © Ivar Kvaal

málo aktivity a zapojení v situaci, jak je 
možné“. Tak není součástí řešení, ale sou-
částí problému. Žít jednoduše znamená 
jinou hodnotovou orientaci, než nabízejí 
hodnoty ideologie minimalismu. „Jedno-
duchost, jednoduchost, jednoduchost!“ 
Trvá na tom Henry David Thoreau, filosof, 
který nám zanechal tento vzkaz: V divo-
kosti je zachování světa.

Proč může být jednoduchost 
správným životním stylem 
v konzumní společnosti?

Protože minimalismus nemůže být naší 
první prioritou při potlačování konzumeri-
smu coby řídící síly v modernistickém ni-
čení volné přírody. Jean-Jacques Rousseau 
říká: „nechte nás být více jednoduchými 
a méně zbytečnými“. Minimalismus je 
moderní nebo postmoderní praxe, která 
není součástí řešení. Je součástí problému 
(Gándhí) světa v krizi.

Jak učit děti jednoduchému životu 
prostřednictvím jejich vlastní zkuše-
nosti v čase technologií? Ani jedno 
dítě v západní společnosti nežije 
bez počítače, mobilů, iPadů atd.
Vychováváním ke změně od ekonomických 
hodnot k vnitřním hodnotám svobodné 
přírody.

Může být výchova v přírodě a pobyt 
v přírodě správnou cestou, jak 
rozšiřovat ideu jednoduchosti 
do každodenního života?

Média Guru Marshall McLuhan v 60. le-
tech zdůraznil, že „médium je poselstvím“. 
Poselství sdělené laureátem Nobelovy 
ceny za biologii v roce 1973, etologem 
Konrádem Lorenzem: „Svobodné přírodě 
můžeme porozumět nezprostředkovaně“. 
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Postoje přírodních věd ke svobodné 
přírodě jsou objektivita a abstrakce, což 
nás odcizuje od vnitřních hodnot svo-
bodné přírody. Pouze setkání s volnou 
přírodou („setkání“ je užíváno Martinem 
Buberem v jeho filosofii vztahu Já a Ty) – 
subjektivita založená na zkušenosti – je 
pravdivou silou směřující k hodnotové 
orientaci k volné přírodě, kvůli naší evo-
luční historii. Musí to být svobodná pří-
roda – příroda, která má přirozené rytmy 
neporušenosti (denní cykly, sezónní rytmy 
růstu) – jak praktikujeme jako průvodci či 
zprostředkovatelé2 friluftsliv v norské tra-
dici (friluftsliv je v norské tradici hledání 
radosti z identifikace se svobodnou příro-
dou). 

Existují různé tradice výchovy v pří-
rodě, např. norský filuftsliv, britské 
učení expedicí (expeditionary 
learning), evropská tradice (outdoor 
education), česká zážitková pedago-
gika atd. Jak vyřešit problém s odliš-
nými kulturními (a politickými) tra-
dicemi a evropskou integrací, navíc 
v celosvětové globalizaci?

Norská tradice friluftsliv je legitimní 
dítě romantického hnutí v 19. století. To 
znamená, že světový názor a hodnotová 
orientace tohoto unikátního a drahého 
setkání se svobodnou přírodou je adop-
tována z protestního hnutí proti moder-
nitě (Stoerig, 1987), s vůdčími umělci této 
epochy. Tato interpretace je zajištěna ná-
rodním procesem budování Norska, který 
kulminoval s osvobozením Švédska 1905 – 
bez bitev a války. Národní výzkum realizo-
vaný v současnosti (1993, 2001, 2009) pro-
kazuje, že tradiční hodnotová orientace 
je stále platná, přestože vliv komerčních 
zájmů je řekněme padesát let silný – svo-
bodná příroda má stejně jako lidé vnitřní 
hodnoty dnes známé jako základ lidských 
práv.

Britská expeditionary learning, evrop-
ská outdoor education atd. jsou více nebo 
méně zakořeněny v modernitě, a tak in-

spirovány filosofií rekreace (ze zdůrazně-
ní industrializované práce), rekreačním 
a soutěživým sportem, přírodními vědami, 
založenými postojem vysvětlit svobodnou 
přírodu jako naše prostředí apod. 

Dnešní celosvětová mezikulturní inte-
grace volnočasových aktivit ve (svobodné) 
přírodě se děje více či méně nesporně na 
základě světového názoru a hodnot pří-
rodovědecky orientované modernity. Ve 
filosofii Gándhího kdokoliv, kdo se věnuje 
tomuto hnutí, není částí řešení, ale částí 
problému světa v krizi. Zatímco norská 
tradice friluftsliv, vzniklá v hnutí protestu 
19. století proti devastujícím důsledkům 
modernity hnané industriální revolucí, je 
tradice s budoucností.

Evropská stejně jako globální integra-
ce volnočasových aktivit ve (svobodné) 
přírodě vycházející z friluftsliv v norské 
tradici se může realizovat kdykoliv, když 
akademická obec a různorodé neziskové 
organizace celosvětově spojí síly k práci na 
hodnotách romantického hnutí:, tedy pod-
statných hodnotách lidí a volné přírody.

Co může friluftsliv nabídnout sou-
časné Evropě a modernímu světu? 
Dokážeš si např. představit imple-
mentaci či adaptaci této tradice 
v jižní Evropě, nebo dokonce v Africe 
a dalších teplých částech světa?

Jak jsem argumentoval výše, v princi-
pu není nic proti implementaci či adaptaci 
norské tradice frilufsliv v těchto částech 
světa. Co je potřeba, to jsou kvalifikova-
ní průvodci3, kteří jsou znalí lokální svo-
bodné přírody a schopni připravit cestu 
pro ty, kdo se chtějí setkat se svobodnou 
přírodou v souladu s hodnotami protest-
ního hnutí 19. století. Lidé totiž mají vnitř-
ní hodnoty stejně jako svobodná příroda. 
Dnes jsou tyto hodnoty známé jako zá-
kladna lidských práv. umění průvodců je 
o tom, nechat svobodnou Přírodu mluvit 
za sebe:

příroda Je doMov kultury,
FRiLUFTSLiV Je cesta doMů.

2 Conwayor, slovo, které je zde použito, můžeme chápat jako učitel či instruktor výchovy v přírodě („out-
door educator“), jako mentor norské tradice friluftsliv, který umožňuje setkání a navázání vztahu s přírodou; 
možná také slovo „(horský) vůdce“ bychom mohli použít k přesnějšímu chápání tohoto termínu.

3 Opět conwayor, viz předchozí poznámku.
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Práce s reflexí 
u lektorů osobnostně 
sociálního rozvoje 

Autor knihy, na níž tentokrát upozor-
ňuji, usiluje o relativně ucelené pojednání 
zaměřené na proces reflexe, což je – po-
mineme-li u nás první knihu tohoto zamě-
ření (Reitmayerová & Broumová, 2007) – 
relativně neotřelé, nosné a důležité téma.

Pochvalu si zaslouží zpracování kapi-
toly věnující se vybraným pojetím osob-
nostně sociálního rozvoje, vyhýbající se 
zjednodušenému a takřka již trapnému 
přebírání třeba Kolbova cyklu učení z jed-
né brožury do druhé v naprosto ploché 
a myšlenkově nepodnětné podobě. Stejně 
dobře je zpracovaná část týkající se sku-
pinové práce. u překladů je však někdy 
popuštěno příliš voluntaristické volnosti 
(např. se mi zdá nevhodné překládat mas-
tery experience jako autentickou zkuše-
nost – s. 58). Nebo podlehnutí líbivé ang-
ličtině i v případech, kdy to opravdu není 
nutné (např. jméno Vygotsky, s. 59, když 
je v češtině dobře zabydlená podoba Vy-
gotskij), poukazující na přebírání určitých 
informací ze sekundární literatury, přesto-
že jsou primární zdroje dostupné i v ma-
teřštině. Protože nevyužívá starší (české 
ani zahraniční) literární zdroje a omezuje 
se na období zejména posledních dvou 
desetiletí, naprosto se mýlí v tvrzení, že se 
zážitkové a dobrodružné aktivity začaly 
nabízet až v devadesátých letech (s. 27).
Ale to jsou dílčí připomínky, nemířící k me-
ritu sdělení.

Zcela okrajovým tématem, avšak pod-
statným pro náš časopis, je odmítnutí ter-
mínu zážitková pedagogika a preference 
verze „zkušenostně reflektivní učení“. 
Přes poněkud násilnou verbalizaci, že 
„zkušenostně reflektivní učení“ není ni-
čím novým, ale naopak se jedná o pevnou 

pedagogickou a psychologickou tradici 
(s. 25), nutno upřesnit, že to platí pouze 
částečně: u obsahu (snad), nikoliv termínu 
– a jak sám autor upozorňuje, kromě jedi-
né výjimky (v podobě Reflective and Ex-
periential Learning, což samo o sobě ne-
znamená tak silnou spřežku obou směrů, 
jakou v sobě nese český navrhovaný no-
votvar) nepoužívá nikdo daný termín ani 
v Čechách, ani v zahraničí. To mu ovšem 
nebrání (s. 28) tvrdit v rozporu se sebou 
samým: „A proto se stejně jako řada dal-
ších autorů, o něž se budu v následujícím 
textu opírat, přikláním spíše k používání 
termínů zkušenostní a reflektivní učení.“ 
S ideologickou urputností a sveřepou vy-
trvalostí pak používá tento termín – de 
facto kalk propojující odlišné sféry zkuše-
nosti a reflexe – i v různorodých kontex-
tech historie, kde rozhodně nemá opod-
statnění. Z čeho lze tedy dedukovat, že 
nové označení si může uzurpovat právo 
na vstup do ověřené tradice, zatímco jiné 
termíny (např. Elrebnispädagogik, či expe-
riential education, používané v zahraničí 
dlouhá desetiletí) nikoliv? Zdá se spíše, že 
přání je zde otcem myšlenky… 

Tím spíše, že autor vnímá „pokusy 
o etablování zážitkové pedagogiky jako 
„nové“ pedagogické disciplíny“ (s. 27), 
přičemž se odkazuje na jediný článek (Ji-
rásek, 2004), který však v rozporu s tímto 
hodnocením poukazuje zejména na vzta-
hy a souvislosti s obory příbuznými (vý-
chova v přírodě, výchova ve volném čase, 
výchova dobrodružstvím), odlišuje teore-
tickou deskripci (zážitková pedagogika) 
od praktické realizace (výchova prožit-
kem) a výslovně se hlásí k tradici ušlechti-
lého trávení volného času (scholé) – nejde 

autor: Jan Kolář
nakladatel: Masarykova univerzita, Brno, 2013, 260 stran
ISBN 978-80-210-6297-9
http://www.muni.cz/research/publications/1130965
cena: neuvedena
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esej o komenského labyrintu světa 
a ráji srdce (mimochodem, jak vyplý-
vá nejenom z naší ankety na s. XXX, 
i v současnosti jednoznačně nejčtenější 
knihy Jak) se na jedné straně zaměřu-
je na představení této satiry z různých 
literárně-vědných aspektů (děj, alego-
rie, humor, jazyk, perspektiva vyprá-
vění aj.), na druhé pak překračuje roz-
měr informací o jedné knížce směrem 
zobecňujícího zdůraznění důležitosti 
příběhu a narativního přístupu ke svě-
tu včetně možností jejich didaktických 
využití. připojeny jsou ještě dodatky 
rozšiřující informační pole o neradost-
né biografické aspekty vzniku díla, 
o ediční osudy vydání v průběhu sta-
letí a o ukázku autorského „převyprá-
vění“ vnímání soudobé školské situace 
v příběhu putování mladého školáka 
amose.

pojednání je to pěkné, čtivé, založe-
né na dostatku sekundárních informací 
podaných strukturně, přehledně a sro-
zumitelně. to ale neshledávám jako 
nejpodstatnější rys. Ba dokonce ani ak-
cent na hodnotu příběhů a nezbytnost 
vrátit se k vyprávěním jako k důležité 
formě vzdělávání, která je v součas-
nosti výrazně podceňována. pro mé 
čtení je nejdůležitější to, co je skryto 

pod povrchem: hodnotové preference 
autora, které jsou patrné i z jeho textu 
sepsaného pro Gymnasion a uvedeného 
na předchozích stranách: lidskost, lidství, 
člověčenství, humanita, celostnost lid-
ských životů. hodnota smyslu existence, 
která se v pragmatickém světě neoliberál-
ních tržních svobod nějak vytrácí… proto 
vítám a oceňuji i jakoby odbočující úvahy 
nad podobou současného školství v době 
formované masmédii a trhem. Možná 
však budete útlou brožuru číst jinak – je 
vám přáno. přidám ještě pár argumentů, 
proč byste tak měli učinit:

•  snad vás přivede i přímo k četbě 
Labyrintu, pokud jste se k tomu ještě 
nedostali (protože z různých stran 
ukazuje mimořádnou interesantnost 
tohoto spisku ze 17. století), a rozšíří 
porozumění, pokud máte přečteno;

•  donutí vás zamyslet se nad obsahem 
a formou literárních děl, nad jejich 
didaktickým využitím, protože bylo 
pedagogické umění nahrazeno vědou 
a vyprávění ustoupilo přednášení (s. 
60);

• přesvědčí vás, že příběh je opravdu 
zdrojem vzdělání, o které bychom se 
neměli nechat připravit, že po-osví-
censká doba může mýtus opět rehabi-
litovat jako vhodný způsob 

tedy o novost výchovných snah, ale o úsilí 
teoretické deskripce v nově chápaném sys-
témovém přístupu. Závěr autora, totiž že 
by považoval „za smysluplnější, abychom 
i nadále tento přístup vnímali (v dobrém 
slova smyslu) jako aplikaci zkušenostně re-
flektivních principů učení do oblasti peda-
gogiky volného času“ (s. 28), nelze u zážit-
kové pedagogiky přijmout, a to z několika 
důvodů: za prvé se nejedná vždy o reflexi, 
a přesto je kontext výslovně edukativní, 
za druhé se už vůbec tento obor nezabývá 
učením, ale jinými aspekty rozvoje osob-
nosti, za třetí je pedagogika volného času 
zaměřena zejména na děti a mládež, zá-
žitková pedagogika zejména na věk mlad-
ší dospělosti, a teprve odvozeně i na další 
věkové skupiny od dětství až do stáří.

Nejde, zdá se, příliš o rozpor v obsahu 
– i zážitková pedagogika se opírá o Kon-
fucia a celou následující popsanou tradici 
přímého prožívání a zkušenosti jako své 
vlastní historie – ale o rozpor v pojmeno-
vání, v nálepce. Příčinou může být nezna-
lost české tradice a zejména vazba oboru 
na kinantropologické souvislosti výchovy 
v přírodě: toto zcela fundamentální téma 
není v publikaci vůbec reflektováno (po-
mineme-li drobnou zmínku na s. 51, vy-
jmenovávající v podstatě pouze názvy 
jednotlivých přístupů a ústící v nepříliš po-
vedený novotvar „zkušenostně reflektivní 
učení v přírodě“ na s. 52). K přesnějšímu 
porozumění vývojovým tendencím pomů-
že navést případné zájemce shrnující po-
jednání ve čtvrtém svazku Edice Gymnasi-
on (Jirásek & Svoboda, 2015, pp. 21–43).

Z tohoto klání zkrátka lze velmi úspěš-
ně hodnotit oba konkurenční pojmy (zá-
žitková pedagogika a výchova prožitkem 
kontra zkušenostně reflektivní učení) jako 
úsilí adekvátněji pojmenovat dění, jež se 
v sociální realitě edukace vyjevuje dlou-
hou dobu. Mohlo by se zdát, že pojme-
nování pramení z empirického výzkumu 
– ten však byl zaměřen výlučně na prvek 
reflexe… Cílem a výzkumnou otázkou je 
„skupinové reflektivní sezení“, nemístně 
zúžené (proč sezení?) pojetí celé proble-
matiky a nadbytečná generalizace význa-
mu. Přitom se však vlivem výzkumné části 
začíná rozkolísávat i úvodní možnost sou-
znění, protože se nyní vyjevuje odlišnost 

konceptů rovněž svým obsahem a cílem, 
nejenom pojmenováním. Např. výběr 
vzorku: ani jeden z respondentů nerepre-
zentuje zkušenost, kterou lze nejvýrazně-
ji spojit se smyslem aktivit řazených pod 
teoretickou nálepku zážitková pedagogi-
ka (tedy tzv. autorské kurzy PŠL; takové 
kurzy jsou však nejméně sedmidenní – což 
je s ohledem na prezentované téma sku-
pinové dynamiky naprosto klíčový faktor, 
proměňující vše ostatní; takovému kritériu 
neodpovídá představitel ani jednoho „re-
prezentovaného pojetí osobnostně sociál-
ního rozvoje“).

Proces reflexe (ať už ve formě sdílení 
prostřednictvím skupiny, nebo v podobě 
sebereflexe) je vždy procesem zvědomo-
vání, jedná se o logos. To však v oblasti 
holistické výchovy (v analýzách zážitko-
vé pedagogiky) není nezbytné, a přesto 
může docházet k osobnostnímu rozvoji: 
prožitky kontaktu se smrtí a smrtelností, 
z náboženské konverze, ze vztahu lásky, 
či vědomí hodnoty domova a dálavy při 
cestování, hledání smyslu života aj., mají 
obsažen rozvojový potenciál v bytostné 
struktuře existenciálního rozměru prožit-
ku samého, aniž by musel být zdůvodňo-
ván racionální reflexí (natož „skupinovým 
reflektivním sezením“). Proto bychom 
měli jemněji a přesněji odlišovat v odliš-
nostech edukativní reality a jejich pojme-
novávání. Zážitková pedagogika, reflek-
tující holistickou výchovu (prožitkem) je 
zkrátka nejenom odlišným jménem, ale 
pravděpodobně i odlišným oborem, než 
je recenzovanou knihou ustavované zku-
šenostně reflektivní učení.

Ivo Jirásek
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starší sestřičky 
dramaturgie 
aneb dramaturgie jako umění
Existuje něco jako dramaturgický um, nebo je umění výraz, který s dramaturgií 
zážitkových kurzů nemá nic společného? Jak je to s dramaturgickými principy 
v jednotlivých uměleckých disciplínách a proč se o nich vlastně mluví také 
v souvislosti se zážitkovou pedagogikou? V následujícím textu představujeme 
možné souvislosti a vztahy mezi teorií uměleckou a zážitkově-pedagogickou; 
vyzdvihujeme ty dramaturgické principy, které se v průběhu své existence 
proměnily a během posledních třech desetiletí se staly jedním ze stěžejních 
pilířů zážitkových akcí.

Eva Lichková
Richard Macků

teorie | T

Dramaturgii jako součást umění mů-
žeme sledovat již od antiky; výraz pochá-
zí z řeckého dramatopoieo, což znamená 
básnickou disciplínu, psaní dramat, kom-
pozici dramatu. V nejužším slova smyslu 
představuje dramaturgie vytváření reper-
toáru. Pojem dramaturgie však expanduje 
ven ze sféry umění do nejrůznějších oblas-
tí, kde se pracuje s koncepčním výběrem 
prvků a jejich následným sestavováním do 
významově vyšších celků (Pavlovský, 2004, 
pp. 93–94).

V souvislosti s dramaturgií zážitkových 
kurzů hovoří Hora (1984, p. 71) o tzv. tro-
jím umění dramaturgickém, tedy umění 
namíchat, vybrat a předložit zážitkové 
programy v rámci kurzu. Jde o umění ve 
smyslu zvláštní a výjimečné dovednosti, 
kterou ovládá dobrý instruktor zážitko-
vé akce. Martin (Činčera, 2007, p. 35) zase 
přirovnává pobytovou akci k několika-
denní divadelní hře, ve které jsou všichni 
zároveň herci i diváky. To, co se na kurzu 
odehrává, je sice v první řadě připraveno 
organizátory, ale nikdy by nebylo doko-
náno bez aktivních účastníků, kteří scénář 
kurzu „uskuteční“. 

Společenství lidí na zážitkovém kurzu 
vytváří živý, přesto však „umělý“ (umění) 
svět. To však neznamená, že je to prožívá-
ní neplnohodnotné nebo že jej nelze srov-
nat s běžným životem. Opravdové umění 

totiž stojí nad hranicemi mezi světem tvo-
řeným člověkem (uměním) a světem tvo-
řeným zákony (běžným životem). Na tako-
vém kurzu přeci účastníci vědomě vytváří, 
mění a rozšiřují „objektivní realitu o svoje 
umění“. Sám instruktor se může považo-
vat za umělce, který právě prostřednictvím 
svého instruktorského umění rozvíjí svou 
vlastní osobnost a své pojetí světa, a to 
samé může nabízet druhým. Kurz jako ce-
lek může být vnímán jako umění, je to dílo, 
které má svůj koncept (srov. Závěrečná 
zpráva Archa 1994 in Činčera, 2007, p. 35). 

Sestřička první: hudební
Prvním z uměleckých odvětví, na které 

se zaměříme, je oblast hudební dramatur-
gie. Označována je zde různě, nejčastěji 
jako kompozice, zvuková skladba nebo 
dramaturgie hudebně časových prostřed-
ků. Vedle tohoto pojetí můžeme v litera-
tuře najít odpověď na otázku, jak sesta-
vovat jednotlivé hotové hudební skladby 
v rámci hudebního bloku (např. pro kon-
cert, diskotéku nebo filmovou hudbu). 

Podle Beneše (1988, pp. 28–29) více 
než na hudebním materiálu, který máme 
k dispozici, záleží odvedená práce na tom, 
jak s ním člověk dokáže pracovat, tedy řa-
dit za sebe jednotlivé skladby. Své tvrzení 
autor dokládá vlastní zkušeností z práce 
v rozhlasové stanici, kdy se mu po jed-
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nom vysílání dostalo od posluchačů výraz-
ně pozitivního ohlasu na zvolené skladby. 
Po čase se autor rozhodl skladby opět 
použít v jiném vysílání. Obdobný úspěch 
se však nedostavil, přestože byly použity 
tytéž hudební nahrávky, pouze v jiném 
pořadí. Skladby, které jsou řazené za se-
bou a jsou hrané ve stejné tónině, totiž 
neupoutají pozornost posluchače, resp. 
působí nudně, a to i v situaci, že jsou jinak 
zcela odlišné. Beneš také upozorňuje na 
násilné střídání nejrůznějších stylů. Poslu-
chač podle něj vnímá hudební blok jako 
jednu kompozici a tak je potřeba skladby 
řadit a střídat logicky. Jedinou situací, kdy 
je možné logické řazení skladeb porušit je 
potřeba vytvoření záměrného kontrastu 
(Beneš, 1988, p. 36).

Podíváme-li se na popsané zásady hu-
dební dramaturgie pedagogickýma oči-
ma, vidíme zde základní zásadu střídání 
jednotlivých typů programů. Kurz musí 
mít rytmus, musí gradovat, nutit k akci. 
Dalším souvisejícím prvkem dramatur-
gie zážitkových akcí je tzv. zlatý řez, mo-
ment, kdy se atmosféra kurzu záměrně 
zcela změní, stejně tak jako když hudební 
dramaturg poruší logické řazení skladeb 
k tomu, aby bylo právě tohoto záměrného 
kontrastu dosaženo.

Od čistě hudební dramaturgie se nyní 
přesuňme k dramaturgii zvukově-vizuální-
ho díla. Zde se pracuje se známým pojmem 
leitmotiv. Nutno upozornit, že se s leit-

motivem nesetkáváme pouze v hudební 
terminologii. Leitmotiv je jedním z prv-
ků, který se prolíná celým světem umění, 
a můžeme říci, že ve všech sférách umění 
je i obdobně chápán. Leitmotiv neboli pří-
značný motiv v hudbě představuje myš-
lenku, která v průběhu audiovizuálního 
díla přichází opakovaně, a tak je vnímána 
výrazněji (Bláha, 1995, p. 41). Podobně 
s tímto pojmem operuje literární kompo-
zice, která jím rozumí motiv procházející 
celým literárním dílem. Tento motiv přímo 
souvisí s hlavní postavou díla a jejím cha-
rakterem, typickými vlastnostmi či proje-
vy (např. u lakomce by leitmotivem mohlo 
být opakované přenášení truhly, u šaška 
zase cinkot rolniček; srov. Hrdlička, 2004, 
p. 125). Pojem leitmotiv najdeme i ve fil-
mové dramaturgii, která tak označuje 
prvky, které se v průběhu filmu v promyš-
lených časových intervalech opakují nebo 
gradují. Takové prvky dávají divákovi pocit 
řádu (Klos, 1991, p. 237).

Sestřička druhá: literárně-dramatická
Přesuňme nyní svou pozornost k li-

teratuře, konkrétně k dramatu. Jeho 
podstatu vystihuje Machková, když citu-
je Gustava Freytaga: Dramatická jsou ta 
silná duševní hnutí, která se stupňují až 
k rozhodnutí a k činům, a ta hnutí duše, 
která jsou vyvolána činy (…). Dramatické 
nejsou ani činy, ani vášnivé hnutí jako ta-
kové. Úkolem dramatického umění není 

zobrazovat vášeň jako takovou, ale vá-
šeň vedoucí k činu. (Freytag in Machková, 
2004, p. 14). Autorka dále sama navrhuje 
pojem „vášeň“ nahradit označením „silná 
duševní hnutí“ nebo „silné emoce“. Silné 
emoce nutí člověka jednat, jeho jednání 
by zároveň mělo mít smysl; vidíme zde 
tedy dva důležité aspekty – smysl a jedná-
ní. Má-li jakýkoli zážitkový kurz mít smysl, 
je třeba, aby vedl k tomu, že si účastníci 
mění a rozšiřují objektivní realitu o svoje 
umění. A toho nelze dosáhnout jinak, než 
právě aktivním jednáním vyvolávaným 
a podporovaným tématem, leitmotivem, 
dynamikou, rozmanitostí, náhlými zlomy, 
napětím... Napětí, které je správně dáv-
kováno a stupňováno dává celému dílu, 
nejen literárnímu, filmovému, ale i peda-
gogickému, náboj opravdovosti. Drama-
turgie, respektive dramaturgické modely, 
pak ukazují, jak dosáhnout onoho správ-
ného dávkování. Pro literární oblast je 
velmi dobře známé tzv. pětiaktové děle-
ní, tedy expozice (úvodní část, seznámení 
s hlavními postavami a jejich vztahy, s pro-
středím), kolize (zauzlení dramatického 
konfliktu, postupně vychází najevo zájmy 
jednotlivých postav), krize (ústřední oka-
mžik celého děje, stojí mezi fází, kdy se děj 
zaplétá a fází, kdy se děj rozřešuje), peri-
petie (přichází náhlý zvrat ve vývoji příbě-
hu) a katastrofa (zakončení děje, vyústění, 
rozuzlení); (Novotný, 2007, pp. 34–43). Pro 
zážitkově-pedagogickou oblast můžeme 
jmenovat hned několik modelů – W, V, 
L, pilka, nebo model tzv. „těhotné ženy“, 
který akci rozděluje do tří třetin, přičemž 
první vrchol (zlom) akce nastává v první 
třetině, druhý – hlavní, výraznější zlom – 
nastává ve dvou třetinách akce. 

Jak teorie literární, filmová, divadelní, 
tak zážitkově-pedagogická upozorňují na 
nutnost uvolnění po úseku, který je vy-
pjatý, v případě zážitkových akcí fyzicky či 
psychicky náročný. Takovéto situace si žá-
dají zvolnění, odpočinek a přímo vybízejí 
k zábavným historkám, vtipům či legračně 
laděným hříčkám umožňujícím vyvětrání 
a odbourání napětí. Na zážitkově laděné 
pedagogy toto klade břímě práce s tzv. 
komfortní zónou účastníků. 

Sestřička třetí: divadelní
Pojetí zážitkově-pedagogického dra-

maturga se nejvíce blíží pojetí dramaturga 
v divadelním umění. Divadelní dramatur-
gie se vyvíjela a v současnosti je chápána 

jako příprava textů, které jsou podkladem 
pro vznik díla ať už divadelního nebo fil-
mového, televizního či rozhlasového. Prá-
ce dramaturga však nekončí odevzdáním 
předlohy, ale pokračuje dozorem nad 
tím, aby byly využité všechny možnosti 
textu při následných přípravách i při sa-
motném průběhu inscenace. Dramaturg 
tedy spolupracuje na tom, jaké bude mít 
dílo konečné vyznění. To se ovšem reali-
zuje až v kontextu ostatních složek, které 
vytvářejí strukturu díla. Celkové vyznění 
totiž nezávisí pouze na něm, ale i na umě-
leckých dovednostech samotných insce-
nátorů. Dramaturg se podílí na vytváření 
celkové podoby divadelního díla ve všech 
fázích. Výběr předlohy se uskutečňuje 
s ohledem na možnosti jak jednotlivých 
členů souboru, tak souboru jako celku. 
Dramaturgie tedy v užším smyslu zname-
ná vyhledávání a stanovování úkolů pro 
jednotlivé členy souboru i pro soubor jako 
celek, a tak přispívá k jejich uměleckému 
růstu. V širším smyslu pak dramaturgie 
představuje proces výběru konkrétních 
předloh a konkrétních osob, které se na 
inscenování budou podílet. V souvislosti 
se zvažováním těchto možností je potře-
ba brát ohled na to, že fungování divadla 
jako celku je realizováno v daném socio-
kulturním prostředí, které je spojeno s ur-
čitou mentalitou – to realizaci potřebných 
možností klade jistou podmínku, protože 
teprve při střetnutí s oním prostředím 
a mentalitou se z možností, které se mají 
uskutečnit, stávají témata. Témata však 
musí být pro diváky aktuální, musí diváky 
oslovit a zaujmout, být pro ně přínosné 
(Vostrý, 1996, pp. 7–9).

Dramaturg je zodpovědný za řád, 
který umění člověku nabízí v pochopitel-
né a uchopitelné formě. Skutečné umění 
totiž spočívá v záměrném budování řádu. 
Vytváří ze zdánlivě nesouvisejících jevů 
různorodého charakteru nový řád s vnitř-
ním smyslem (Richter, 2003, p. 11).

Dramatugie a zážitková pedaogika
V úvodu jsme se již zmínili, že zážit-

ková pedagogika přijala určité obecné 
dramaturgické principy, které transformo-
vala, aby je mohla využívat ke svým spe-
cifickým cílům – k vytváření kurzů a pro-
gramů, které účastník v plnosti prožije. 
Cílem takové dramaturgie je, aby byl při-
pravovaný kurz promyšlený a odlišoval se 
od jiných rekreačních nebo sportovních 
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akcí. Dramaturgie zážitkových akcí, stejně 
jako dramaturgie umělecké, pracuje s tzv. 
poetickou fabulí, což představuje požada-
vek na to, aby dění na kurzu přesahova-
lo meze všednosti, aby bylo mimořádné. 
Druhým momentem, kde se tyto drama-
turgie střetávají, je požadavek na aktu-
álnost sdělení. Můžeme říci, že se jedná 
o přesah z onoho vlastního světa umění 
(z vlastního světa daného díla) zpět do 
všednodennosti. Tento přesah můžeme 

vnímat jako most mezi těmito dvěma 
světy. Požadavek na aktuálnost sdělení 
je kladen napříč uměleckými odvětvími. 
Objevuje se v hudbě, literatuře, divadle, 
filmu... Nejinak je tomu i u dramaturgie 
zážitkových akcí. Mluvíme-li o aktuálnos-
ti sdělení, nutně je nám asociováno slovo 
„téma“ značící aktuální, oslovující, někdy 
i provokující ideu, myšlenku, kterou chce 
dílo (kniha, film, divadelní představení, 
kurz) předat, která nutí konzumenta da-
ného díla k zamyšlení.
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702 slov k drama-
turgii navíc
Předchozí příspěvek poukazuje na vazbu mezi pojmem dramaturgie, jak je 
vnímán v umění hudebním, v literárně-dramatickém a divadelním a následně (či 
souběžně?) v zážitkové pedagogice. K poslednímu bodu cítím potřebu dvojího 
doplnění, totiž historického a soudobého. A to proto, že právě dramaturgii, 
promyšlenou skladbu programových prostředků, můžeme vnímat do dnešní doby 
jako jeden z hlavních vkladů Prázdninové školy (Lipnice), který našel ocenění 
i v zahraničí (Leberman & Martin, 2005; Martin, Franc, & Zounková, 2004; 
Martin, 2001). 

Ivo Jirásek
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Možná se totiž nejedná o sestřičky, ale 
o pomyslnou matičku. A kdo ví, zda vlast-
ní. Či dokonce jedinou. Zdroj využívání 
tohoto termínu v experimentálním obdo-
bí 70. let totiž neleží v čerpání inspirace 
a odvozeně terminologie z dramatického, 
ale zejména z filmového umění. Oslně-
ní nejenom Felliniho filmy je na starších 
textech (otištěných třeba v Metodických 
listech, jež máte na portálu Gymnasion 
plně k dispozici) zcela patrné. A to je ona 
první, historická zmínka: dramaturgie sice 
je procesem, který pomáhá strukturovat 
jednotlivé programy do scénáře se snahou 

o jejich maximální vytěžení (s ohledem na 
adekvátní zastoupení různorodých pro-
gramových zdrojů, ale také na jejich správ-
né časové zařazení vzhledem k ročnímu 
období, rozvrhu dne i posloupnosti kur-
zu), ale je to zejména způsob konstituce 
celého projektu, je to zvažování a výběr 
představ realizačního týmu. Dramaturgie 
je zejména ideovým podložím celého kur-
zu, je „obranou vůdčích myšlenek“, jak zní 
titul textu, který by neměl být zapomenut 
a naopak by měl být opakovaně čten – ne-
jenom proto, že je to prvotní pokus o for-
mulaci dramaturgických zásad (Víte koli-
ka? 24!), ale také pro tuto větu: „Vždycky 
platí: není důležité, jaké činnosti do pro-
gramu akce zařadíme, ale jaké cíle jejich 
volbou sledujeme.“ (Gintel, 1982, p. 7). 
Obávám se totiž, že tato ideová pozice se 
z užívání termínu dramaturgie pozvolna 
vytratila… Avšak teprve po tomto zásad-
ním ujasnění se lze soustředit na vztah 
k dalším programům, na rytmus, tempo 
a gradaci, na vliv prostředí, profilaci účast-
nické skupiny, načasování a úsilí o harmo-
nii, na rozeznání dramaturgických vrcho-
lů atd. Pro čtenáře, který by se pídil po 
dalších textech týkajících se dramaturgie, 
mohu dodat, že dramaturgie byla a je stá-
le promýšlena, takže by bylo záhodno více 
se opět zabývat v minulosti vydestilova-
nými základními principy, kompozičními 
zákonitostmi a dramaturgickými klíči (Če-
peláková, Gintel, & Gregor, 1985; Gintel, 
Gregor, & Čepeláková, 1986). Mnohé 
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M

upadá neprávem do zapomenutí a je to 
škoda!

Budoucí vývoj vedl k opětovnému 
upozornění na vzájemnou závislost a pro-
pojenost jednotlivých prvků celé skládač-
ky vytvářené účastníky (počet účastníků 
a specifikace skupiny), záměry (témata 
a cíle), časem (délka, termín), místem (in-
teriéry a exteriéry) i zdroji potřebnými 
k realizaci (materiální, odborné) (Drahan-
ská, 2009). Ale také k rozlišení na drama-
turgii teoretickou a praktickou (Paulu-
sová, 2004), což je pojem, který se užívá 
např. i v novém Instruktorském slabikáři 
(viz zmínka v následující rubrice). Přizná-
vám se bez mučení, s tímto souslovím, kte-
ré se už běžně používá, mám osobně velký 
(obsahový) problém. Proč? Protože prak-
tická dramaturgie ve vymezení úpravy scé-
náře a jeho realizace na kurzu není sen-
su stricto žádnou dramaturgickou prací. 
Dramaturgie je – jak bylo na předchozích 
stránkách zmíněno – činnost, která tvoří 
teoretický podklad pro práci režiséra, her-
ců a dalších tvůrců inscenace. Praktická 
dramaturgie pak ale nemůže být ničím ji-
ným, než schopností instruktora nejenom 
analyzovat scénáře či projekty pohledem 
dramaturga se znalostí dramaturgických 
principů, zásad, zákonitostí či klíčů, ale 
především jich (těchto teoreticky naby-
tých znalostí) prakticky používat při vlast-
ní dramaturgické tvorbě. Tedy dosvědčit 
nejenom znalost (vyčtenou či jinak získa-
nou, např. prostřednictvím instruktorské-
ho kurzu) dramaturgických principů, ale 
zejména schopnost a dovednost je také 
používat. Protože jak jinak odlišit tato 
dvě umění (totiž znalost dramaturgických 
postupů a zákonitostí a jejich praktickou 
realizaci v přípravě kurzu)?

Dramaturgie je tedy teoretická znalost 
toho, jak kurz připravit; praktická drama-
turgie je praktická činnost dramaturga 
tvořícího ideu kurzu až do fáze scénáře. 
Co to ale tedy nutně znamená? Že prak-
tická dramaturgie není a nemůže být 
úpravou scénáře či jiných úprav a změn na 
kurzu (tedy reakcí na vlivy a jevy neočeká-
vané ve fázi přípravy), jak se dnes častěji 
nese zážitkově pedagogickým prostorem. 
Jak z toho ven? Doporučuji znovuoživit 
dříve používané termíny (vzešlé rovněž 
z inspirace filmem), které lépe vystihují 
podstatu řízení kurzu, totiž „režie“ coby 
činnost celkově organizující dění, kdy šéf 
instruktor (či jiný člen týmu zastávající 
roli režiséra) konzistentně interpretuje 

scénář (a – opakuji – brání vůdčí myšlen-
ky!); a „inscenace“, tedy v realitu uvedený, 
prakticky provedený kurz. 
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Oblečena ve sportovních kalhotách odložila desky se zadáním aktivity a ze všech sil kři-
čí „jedem, jedem, jedem, makéééééééééj“…. Být instruktorem zážitkových akcí je tak 
jednoduché… stačí okoukat pár grifů, které dělají zkušenější instruktoři… a rázem je 
nový zkušený instruktor na světě. Snad většina z vás si teď pomyslí „omyl, každý, kdo 
se doopravdy zkusí podílet na zážitkové akci, ví, že to tak jednoduché není“. Ale – v po-
slední době se mi zdá, že ve skutečnosti řada mladých instruktorů nabývá dojmu, že to 
docela jednoduché je. Stačí trochu toho řemeslného umu… a to, že ve skutečnosti nejsem 
osobnost, nemám instruktorské charisma… to nikdo nepozná…  „Záměr nechybí, vše 
osvědčené funguje…“ – to by mohla být poznávací značka (ne)instruktorů, často pova-
žovaných za schopné. Pravda, funguje to, ale bez skutečného instruktora na samotné 
akci to prostě není ono… Myslím Instruktora s velkým „I“. Jaké jsou vlastně nároky na 
osobnost instruktora…? Přečtěte si příspěvek Allana Gintela na toto téma. K naší Metodě 
totiž neodmyslitelně patří i osobnost instruktora. Ze stejného důvodu uvádíme i recenzi 
na (zatím) interní verzi nového instruktorského slabikáře.
Další dva příspěvky v metodické rubrice tohoto čísla se věnují dramaturgii a navazují tak 
na články o témže tématu v rubrice Teorie. umět být dramaturgem je totiž jedním z dal-
ších požadavků na instruktory zážitkových akcí… Šimon Grimmich ve svém článku ukazu-
je minimalistické pojetí dramaturgie na kurzech Tribo a Mirek Hanuš s Petrou Drahanskou 
hned v následujícím příspěvku naznačují, že možná jde o příliš minimalistické pojetí, než 
aby dramaturgií mohlo být nazýváno.

Přeji Vám příjemné čtení         richard Macků

Jednoduchost 
dramaturgie, 
aneb samoorganizace

Šimon Grimmich

metoda | M

V článku shrnuji zkušenosti s dvěma ročníky samoorganizovaného 
kurzu, Triba 2013 a Triba 2014. V první části článku se zaměřuji na rozbor 
struktury a zkušeností získaných z prvního ročníku, v druhé části na 
základě obou ročníků vyvozuji obecné rysy 
samoorganizovaných setkání a metodické 
poznámky, jak je realizovat.

Neodmítejme rozum, ale 
rozpoznejme v sobě to, 
co rozum posvěcuje.

Mahátma Gándhí

I. Tribo 2013
Tribo 2013 bylo experimentem, jak 

udělat devítidenní samoorganizované se-
tkání 17 osob rámované tématem umění, 
tvořivosti a rozvojem vnímavosti. Co rozu-
mět samoorganizací? V experimentu nám 
šlo o to vyzkoušet, zda je možné udělat 
„zážitkový kurz“ bez klíčových složek 
„zážitkové pedagogiky“: nemít předem 
daný scénář, nepracovat s dramaturgií, 
hrou, dynamikou skupiny, nemít předem 
daný (účastníkům neznámý) program, tý-
movky a rozdělení na instruktory a účast-
níky. Pozitivně nám naopak šlo o to, co 
nejvíce uplatnit možnosti a schopnosti 
každého člověka, podporovat jeho vlastní 
svobodu a důstojnost, a tím opustit naši 
roli „zkušených“, toho, že my určujeme, 
co druzí potřebují prožít nebo poznat, 
a místo toho jim být skutečnými partne-
ry. Samoorganizované setkání mělo spo-
čívat v tom, že každý, resp. celá skupina, 
se neustále podílí na rozhodování o tom, 
jak naplní svůj čas a sama připravuje jeho 
náplň, přičemž zcela splývá rozdíl mezi in-
struktorem a účastníkem. určitým vzorem 
a oporou nám byl „kurz“ Prostor možnos-
tí1 , bez něhož bychom se na tak tenký led 
nevydali. 

Realizace 
Před samotným setkáním se přípravný 

tým postaral o koncepci, propagaci, ko-
munikaci s účastníky, zajištění materiálu 
a místa k bydlení. Úkolem každého člena 
přípravného týmu a každého účastníka 
bylo sepsat krátký text o sobě a anotaci 
jednoho vlastního programu nebo dílny, 
kterou chce nabídnout, přičemž tyto tex-
ty se průběžně přidávaly na web a každý 
další přihlášený tedy mohl vidět, kdo se 
na realizaci setkání bude podílet a co bě-
hem něho bude možné zažít. Po úvodním 
putování, vernisáži a koncertě bylo letní 
setkání otevřeno sdílením motivací a cílů, 
se kterými každý přijíždí, a programů 
nebo dílen, který by rád připravil a nabí-
dl druhým. V dalších dnech pak pravidel-
ně probíhala setkání, během nichž se na 
jedné straně sdílelo naladění a zkušenosti 
z uplynulého dne a na druhé straně se při-
pravoval scénář na další den nebo dny. Při 
jeho přípravě se vycházelo buď ze zásoby 
předem představených programů, nebo 
vznikaly na místě programy nové, zcela na 
míru aktuální situaci. 

1 Viz http://eldar.cz/prostory/.
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Zkušenosti 
1. Otevřenost

Nepřekvapivě nejtěžší bylo Tribo pro 
přípravný tým. Na jedné straně již během 
příprav bylo těžké si dovolit vůbec uvažo-
vat o takto volném formátu, plném nezná-
mých, které bychom neměli mít v rukách 
o nic více než každý „účastník“. K tomu 
se pochopitelně přidávaly pochybnosti 
o tom, jak to „účastníci“ zvládnou a zda 
budou spokojeni. Považuji za jednu z nej-
přínosnějších zkušeností pro přípravný 
tým, že jsme si dovolili vystavit se situaci, 
jejíž řešení předem neznáme, s důvěrou, 

že to nějak vyjde; vystavit se situaci, kdy 
se nic neděje, nebo kdy se dění rozpadá, 
zpomaluje a „rozplizává“ – a v takovou 
chvíli se na jedné straně nepovažovat za 
výhradně odpovědné za vzniklou situaci 
a na druhé straně to nepovažovat za a pri-
ori negativní jev, ale za přirozený stav ve 
vývoji skupiny.

Během setkání samotného bylo v prv-
ních dnech těžké vzdát se role, ustoupit 
a nechat věci, ať se dějí. určitým znakem 
toho, že se to nakonec vydařilo, byla jed-
na jediná týmovka hned první den večer. 
Významnou podporou nám byli „účastní-
ci“, kteří (na rozdíl od nás) nežili ve srov-
návání „řízený“ a „neřízený“ kurz, ale 
považovali za zcela normální a přirozené, 
že setkání je samoorganizované, někteří 
vůbec nechápali, že my sami nejsme pou-
hými „účastníky“ jako oni a nedovedli si 
představit, že by to celé nějak organizo-
vané bylo.

Otevřenost neznámému a zvědavost 
směrem k tomu, co se děje, je rozhodující 
i pro tvorbu, pro vykročení ze známého, 
z ozkoušeného, a vydání se na cestu do 
neznáma. 

2. Dramaturgie a skupinová 
dynamika 

Prvotní obava, zda bude skupina 
schopna sestavit si scénář tak, aby měl 
hlavu a patu, aby někam směřoval, aby byl 
vyvážený, byla vcelku bezpředmětná. Díky 
naladění v podobě otevřeného sdílení po-
třeb skupina velmi dobře reflektovala, jak 
na tom je a kam by se chtěla posunout. 
Vytvářela tak scénář na míru, který velmi 
přesně odpovídal jejím potřebám. 

Na druhé straně bylo patrné, že skupi-
na má svou vnitřní přirozenou dynamiku, 
která jí v podstatě nedovoluje se zastavit, 
a že případná místa stagnace jsou pouze 
odrazové plochy někam dál. Postup dní se 
velmi podobal přirozenému postupu dia-
logu, nejdříve probíhá první oťukávání, 
budování důvěry, následně dialog přiro-
zeně tíhne k větší hloubce, k širšímu ote-
vření, k závažnějším a osobnějším téma-
tům. Spolu s tímto otevíráním se objevuje 
i potřeba tělesnějšího kontaktu a doteku. 
Dynamika skupiny tedy přirozeně a po-
stupně tíhne k větší hloubce a intimitě, 
kterou také chce podpořit svým jednáním. 

Díky tomu, že veškeré jednání vycházelo 
ze skupiny samotné, byl její postup velmi 
přirozený a přiměřený. Setkání by se dalo 
přirovnat k postupnému klíčení semín-
ka v košatý strom, bez urychlování, bez 
zvláštní péče z vnějšku, bez očekávání, že 
ze semene broskve vyroste jabloň. Koneč-
ně tím, že si každý zkusil před samotným 
setkáním připravit program, během setká-
ní uvést a dostat zpětnou vazbu, tím, že se 
každý podílel na rozvrhování dalšího pro-
gramu, a tím, že se každý učil vnímat po-
třeby své i potřeby skupiny, bylo Tribo do 
jisté míry metodickým kurzem. Při pročí-
tání závěrečných účastnických hodnocení 
mě vlastně zarazilo, že uvažují o řád výše 
než účastníci běžných kurzů, v podsta-
tě metodicky a velmi dobře vidí přínosy, 
zápory a možnosti tohoto formátu. Jed-
ním z nejpodstatnějších výstupů Triba je, 
že každý, kdo se ho účastnil, jej v nějaké 
podobě může zopakovat. Má totiž zkuše-
nosti s přípravou a uváděním programu, 
má zkušenosti s prací ve skupině a se sku-
pinou. 

Dramaturgie v našem (klasickém) po-
jetí zahrnuje jakési řemeslo, dále talent 
od Boha mít schopnost dívat se a vidět, 
dále dovednost vytvářet zajímavé a zá-
roveň hypotetické kompozice ovládané 
náhodou a koneckonců umění poodhalo-
vat tajemství významové funkce prostře-
dí a způsobu nahlížení do nitra postav 
– k tomu slouží scénář, který umožňuje 
rýsovat změny a vývoj kurzu.

Allan Gintel
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3. Orientace na cíl a orientace na dění 
Díky nepřítomnosti předem daných 

cílů a předem daného scénáře se setkání 
mnohem více orientovalo na přítomné 
dění, z něhož vše vyvěralo. Otázkou ne-
bylo, kam dojít, ale spíše jak jít. To, co se 
dělo, nebylo prostředkem k něčemu jiné-
mu, ale bylo samo účelem nebo smyslem. 
To mělo poměrně dalekosáhlé dopady na 
celkovou podobu setkání. 1) Na osobní ro-
vině bylo tématem Triba především citlivé 
a všímavé spolubytí, protože právě druzí 
určovali to, jakou podobu setkání nabere.  
Například i společné diskuse o dalším scé-
náři proto byly často velmi osobním a ni-
terným setkáním, které odhalovalo touhy 
jednotlivých osob. 2) Tématem Triba vždy 
byla tvořivost v každodennosti, v pod-
statě otázka, jak dát každodennosti pro-
stor, jak jí dovolit její krásu a smysl a jak 
ji neopomíjet a neopovrhovat jí. Přičemž 
podstatným rysem našeho každodenního 
života je právě to, že tíhneme k tomu chá-
pat věci, prostředí a osoby kolem nás jako 
prostředky k něčemu jinému (k vykoná-
ní práce, k přepravě jinam atd.). Zatímco 
v okamžiku, kdy se tyto účely vytratí, kdy 

chybí i nějaký daný cíl, dostává slovo to, 
co nás obklopuje. Na Tribu byl čas věnovat 
pozornost věcem, krajině a lidem kolem 
nás právě kvůli nim samým. Zároveň s tím, 
jak se vytratil záměr a prohloubila otevře-
nost, vytratilo se i souzení, jestli to, co se 
děje, je, nebo není dobré, čímž se rozšířila 
oblast, ze které k člověku mohly přichá-
zet nové podněty, inspirace a smysl. Celé 
to v podstatě směřovalo k tomu, že se člo-
věk rozšiřuje, otevírá a raduje se z plnosti 
neočekávaného. Otevírá se skutečnosti 
v její šíři a je jí hluboce obdarováván. Při 
zpětném ohledu jednotlivých „účastníků“ 
byla odpověď na otázku, o čem to bylo, 
právě odpověď, že to bylo o obdarování. 
3) Konečně to vše mělo dopad i na tvor-
bu a rozumění tvorbě, pro kterou jsou 
všímavost, soustředěnost, nehodnotící 
otevřenost a bytí s procesem klíčové. Pro 
„instruktora“ je tato zkušenost nesmírně 
obohacující, sedět na schodech, dívat se, 
co se děje na zahradě, snažit se rozumět, 
nehodnotit, nezasahovat a těšit se, jak to 
celé dopadne. Omnia sponte fluant, absit 
violentia rebus. Vše ať volně plyne, násilí 
nechť je vzdáleno věcem, říkal Komenský. 

4. Jaký to mělo smysl, nebyla to jen 
dovolená?

I přes absenci daného „tématu“ se ob-
jevila přirozená témata, která byla dána 
strukturou setkání. V první řadě šlo o hle-
dání vlastního místa a osobní hodnoty 
v rámci společenství, kde již není možné se 
skrývat za roli účastníka nebo instruktora, 
ale být sám za sebe. Spolu s tím vyvstávalo 
každodenní téma svobody a odpovědnos-
ti, totiž rozhodování o tom, co chci, na-
kolik se chci zúčastnit, nakolik chci dávat, 
nebo naopak se spíše stáhnout do ústraní. 
Volnější program umožňoval nechat přijít 
nebo se otevřít věcem a otázkám, na kte-
ré dříve nebyl čas, energie a nebo chyběla 
podpora. Spíše než zpracováváním kon-
krétního tématu nebo otázky je Tribo ote-
vřeným prostorem, časem nezaměřeným 
k ničemu určitému. Díky tomu může přijít 
něco nového – čas vydechnutí a nadech-
nutí. Konečně tu jsou témata a otázky spo-
jené s tvorbou a tvořivostí. Vlastně jsme 
stále znovu překvapováni, jak je oblast 
vlastního výrazu, spontaneity a tvůrčího 
myšlení nesmírně komplikovaným prosto-
rem, plným obav, předsudků, nedostatku 
sebedůvěry. Přijde mi podstatné se zabý-
vat touto oblastí, uvolňováním tvořivosti, 
protože tady nakonec vůbec nejde o tvor-
bu, o umělecká díla, ale o život, především 
o uvědomění toho, že jsme příliš vzácní na 
to, abychom sami sebe tak limitovali. 

5. Smazání hranic mezi instruktory 
a účastníky?

Na jedné straně se nám podařilo sma-
zat hranici danou rolemi. Po třech dnech 
se nám podařilo zbavit se pocitu odpo-
vědnosti, potřeby mít dění pod kontrolou 
a více jsme si osvojili vystavování se neče-
kanému. Na druhé straně, na osobní úrov-
ni, bylo třeba se neustále potýkat s určitou 
ambivalencí, která stoupala se zkušeností 
instruktora. Těžké bylo hledat střední ces-
tu mezi bytím skutečně za sebe a mezi by-
tím někým, kdo má zkušenosti s tím, jak se 
skupina vyvíjí. Zároveň méně jistí „účast-
níci“ zase vložili trochu odpovědnosti spí-
še na „instruktory“. Postoje jednotlivých 
„instruktorů“ však byly velmi různé, od 
naprostého vypnutí řízení (a spočívání 

pouze v roli užívajícího si „účastníka“) až 
k poměrně strukturovanému vedení pro-
cesu. Definitivní odpověď jsme neobjevili, 
odřídit proces a nedat prostor tomu, aby si 
ostatní uvědomili (třeba mnohem pozdě-
ji), co a jak potřebují a mají dělat, je škoda. 
Neříct to, co je podstatné a co se plně pro-
jeví až později, může být zase ochuzující. 
Být trpělivý a nechat věci dlouho trvat, 
když by mohly být rychle za námi, je ná-
ročné. Nechtít se podělit o těžko získané 
zkušenosti je lumpárna. 

6. Sladění času plánování a času 
účasti na programu.

Značnou část setkání pochopitelně za-
bralo sdílení a plánování, které v 17 lidech 
nebylo nijak snadné a s postupem času 
potřebovalo spíše více než méně času. Za-
jímavé bylo, že skupina si nikdy nestanovi-
la pravidla společného fungování a ani vý-
slovně netematizovala způsob společného 
rozhodování, které probíhalo demokra-
ticky a kterému občas někdo pomohl tím, 
že přirozeně vklouzl do role facilitátora. 
S postupem času se ukázalo jako náročné 
uspokojit potřeby různých skupin – jed-
na považovala společné rozhodování za 
plnohodnotný a možná nejpodstatnější 
„program“, zatímco druhá považovala čas 
plánování za něco, co ji znemožňuje reali-
zovat programy jiné. 

7. Princip dobrovolnosti 
v přirozených podmínkách.

Účast na programech byla dobrovol-
ná. Vlastně jsem nezažil žádný jiný „kurz“, 
který by skutečně byl tak dobrovolný 
a tak svobodný. Kdo se nechtěl účastnit, 
neúčastnil se a nikdo se ho nesnažil vtáh-
nout. Tento postoj se objevil poměrně při-
rozeně a velmi záhy. Výsledkem toho byly 
často různé programy, které běžely para-
lelně. Některé dny z toho vzešla poměrně 
znatelná roztříštěnost, kdy každý zažíval 
v podstatě něco úplně jiného, přičemž 
skupina během společných sdílení a pří-
pravy programu tíhla k tomu připravovat 
program, který bude opět více sjednoco-
vat a vyrovnávat.

Tribo 2013. I foto © Šimon Grimmich
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II. Metodické poznámky 
k samoorganizovaným 
kurzům

V roce 2014 proběhl druhý ročník samo-
organizovaného Triba, opět jako devíti-
denní setkání, tentokrát pro 12 účastníků, 
který v podstatě potvrdil naše poznatky 
z roku 2013. Na základě obou ročníků lze 
vyvodit následující metodické poznámky:
 V úvodních dnech je dobré urychlit proces 

seznamování a zároveň otevřeně sdílet 
motivaci jednotlivých „účastníků“, díky 
které setkání dostává jasnější smysl, jed-
notlivé aktivity lze přesněji cílit skupině 
na míru a diskuse nad směřováním setká-
ní mají jasnější úběžník.

	Bez ohledu na aktivity ve skupině pro-
bíhá přirozený proces seznamování, sbli-
žování, budování důvěry a tíhnutí k in-
timitě. Skupina je velmi dobře schopná 
rozumět tomu, jak na tom právě je, a co 
by z hlediska další dramaturgie bylo nej-
lepší zařadit, a tak vytváří vyvážený pro-
gram, který postupně směřuje k stále vět-
ší hloubce, důvěře a intimitě.

	Přinejmenším první týden jsou nesmírně 
podstatná setkání, během nichž se sdílí 
naladění účastníků, a zároveň setkání, 
během nichž se plánují budoucí aktivity. 
V tomto čase se skupina učí vnímat své 
potřeby a potřeby jednotlivých účastní-
ků, a tak se prohlubuje péče a důvěra; 
osvědčilo se zadat skupině přesně vyme-
zený čas (hodina denně vždy po snídani) 
vyhrazený pouze ke sdílení. Vše ostatní 
už pak bylo na ní. 

 Témata, která během kurzu přirozeně 
vyvstávají, jsou zejména osobní svobody, 
odpovědnosti, místa ve skupině a přínosu 
pro druhé. Účastník je v podstatě mno-
hem častěji než obvykle nucen k tomu, 
aby uvažoval o tom, co právě chce, co je 
pro to ochoten udělat a v jakém vztahu 
to je ke zbytku skupiny. Samoorganizo-
vanost příliš nedovoluje setrvat v pasivní 
roli pouhého příjemce a nutí tak každé-
ho k tomu, aby se projevoval a prosazo-
val pro něj vlastním způsobem, který by 
však zároveň vhodně doplnil mozaiku 
ostatních účastníků a dovolil tak vytvořit 
fungující organismus skupiny. Samoorga-
nizované setkání je školou v projevování 
vlastních potřeb.

 Smazat hranice mezi „účastníkem“ a „in-
struktorem“ je velmi složitým tématem, 
jehož problematičnost se ještě prohloubí 
opakovanou zkušeností. Rozdíl mezi obě-
ma skupinami je ve zkušenostech s něko-
likadenním skupinovým procesem a s ko-
munikací ve skupině. Navíc „instruktor“, 
který již samoorganizovaným setkáním 
jednou prošel, je během dalšího opět 
o krok napřed, protože už řadu situací, 
které nastanou, dobře zná a je schopen 
je předvídat. Takováto role je krajně ne-
vděčná, protože neustále nutí k tomu 
zvažovat, zda využít svých zkušeností, 
nebo dát pedagogicky prostor skupině 
a ostatním, aby věc objevili sami, za cenu 
toho, že to bude dlouhý a frustrující pro-
ces. Vyplatí se počet „instruktorů“ co nej-
více redukovat.

 Úkol, který „instruktorovi“ zůstává, je 
podpora „účastníků“ a konzultace jejich 
programů, dílen nebo aktivit. Dobré je, 
když „účastník“ získá zkušenost s uvede-
ním aktivity co nejdříve, protože má pak 
zpravidla daleko větší chuť uvádět další 
programy a dále se aktivně zapojovat do 
procesu.

 Role, z níž rovněž instruktor vykročit úpl-
ně nemůže a nemá, je hlídání bezpečnosti 
účastníků a programu. Podobně jako na 
klasických kurzech, je třeba mít předsta-
vu o potenciálních rizicích připravovaných 
programů a přehled o naladění jednotli-
vých účastníků. Na aktuálnosti nabývá ri-
ziko spojené se samoorganizací: každý si 
může kdykoli dělat, co chce, např. na čas 
odejít nebo odjet – v takových případech 
je vhodné, když skupina ví, kde je a kdy se 
vrátí.

 Zajištění stravování lze pojmout dvěma 
způsoby: využitím externích kuchařů, 
popř. si jej skupina může obstarat sama. 
S druhou variantou se pojí různé potíže 
(např. ten, kdo vaří, se nemůže účastnit 
programu nebo diskusí, někdo musí jez-
dit nakupovat apod.), ale může být vhod-
nější, protože vytváří reálnější prostředí 
a skupině předává další odpovědnost.

 Samoorganizované setkání má svou při-
rozenou dramaturgii, na níž se lze spoleh-
nout: skupina má tendenci se v prvních 
dnech přetěžovat. Typická dramaturgie 
může vypadat zhruba následovně: 1) sku-
pina prokazuje obrovské nasazení v prv-
ních dnech v diskusích, usiluje o velkou 

strukturaci a plánování, směřující k co 
největší efektivitě práce s časem, je mo-
tivována snahou stihnout co nejvíce pro-
gramů; 2) po pár dnech vyvstává únava 
z diskusí a frustrace z nestíhání a nedo-
držování časů (které má skupina tendenci 
si nastavovat nezvládnutelně) a skupina 
tíhne k opuštění pevných struktur, rezig-
nování, spokojení se s méně programy 
a nastolení volnějšího a spontánnějšího 
soužití; 3) účastníci se již dobře znají, 
jsou schopni rychleji a citlivěji reagovat 
na přítomné dění a kladou větší důraz na 
přítomnost; už tolik nepodléhají stresu 
z plánování a toho, co se má stihnout – 
chápou, že na věci nemá smysl tlačit, lep-
ší je nechat vše volně plynout a rozvíjet 
se; 4) krátce před koncem setkání tvůrčí 
schopnost skupiny vrcholí a pod vlivem 
blížícího se konce skupina tíhne opět 
k zhuštěnému scénáři a k realizování co 
nejvíce programů. 

 Samoorganizované skupině nijak ne-
chybí chuť a odvaha jít do náročnějších 
programů, nicméně daleko spíše tíhne 
k psychicky zaměřeným programům, než 
k fyzickým aktivitám – jako kdyby fyzicky 
náročná aktivita vyžadovala daleko vět-
ší sebepřekonání než psychicky náročný 
program.

 Samoorganizovaný kurz lze považovat 
rovněž za kurz metodický. Účastník se bě-
hem něho učí vnímat a chápat dynamiku 
skupiny, logiku jejího vývoje a její prová-
zanost s potřebami jednotlivých účastní-
ků. Získá řadu hodin zkušeností s přípra-
vou scénáře a s prací ve skupině. Zároveň 
si zpravidla zkusí odvést vlastní aktivitu, 
program, nebo hru, na niž dostane zpět-
nou vazbu. Na rozdíl od účastníků organi-
zovaných autorských kurzů, tak účastník 
neorganizovaného kurzu nevnímá pouze 
výsledný program, ale i jeho provázanost 
s přípravou a logikou kurzu, kterou sám 
určuje.

 Ideální dobu trvání samoorganizovaného 
setkání odhadujeme na 12 dní. Zdá se, že 
zhruba po týdnu skupina funguje dale-
ko spontánněji a flexibilněji a že je tedy 
dobré jí dát ještě čas, kdy může okusit 
plody své zhruba týdenní, nezřídka velmi 
úporné práce. Optimální počet účastníků: 
12–17.

pohled účastníka (Monika Kadaňková)

Balím si bágl na zážitkovku, tentokrát 
s trochu lehčím srdcem než obvykle. Tribo 
bude samoorganizované, jediný, kdo mě bude 
nutit překračovat vlastní hranice, budu já 
sama. Bude to lehčí, nebo těžší? 

Těším se na programy ostatních, představu-
ju si to tržiště dovedností, množství inspirace, 
kterou si odvezu a kterou si možná odveze něk-
do ode mě. Výměna střípků do skládačky života. 

Začátek je skvělý, dnes by se na to dala ná-
lepka upcycling, tehdy jsme prostě potřebova-
li nějak vyřešit koupelnu a umývárku a udělat 
si to všechno krásné ze starých věcí. Mám po-
cit, že žiju a můj život má smysl. 

Přichází dny plné diskusí o programech, 
věčných čekání na jejich začátek, na to, až se 
„sejdou všichni“. Nevadí mi to, jen mi začíná 
být jasné, na kolik programů se nedostane. 
A každý den minimálně dva přibydou, třeba 
koupání v lomu. Go with the flow. 

Poznávám trochu lidi, uvědomuju si velký 
závazek svobody. Co znamená, když se nic 
nemusí, a já tedy řeknu ne. Má volba něco 
prošvihnout, má volba něco uspořádat, má 
energie, můj život. Nastupuje hlubší reflexe 
všeho, co se v mém životě odehrává, cítím, že 
se střípky ve mně skládají do nových obrazů. 
Vnímám přírodu, krajinu, Boha, který je v ho-
rách prostě vždycky nějak blíž. Intenzivní krá-
sa a úžas. Svoboda v nejčistší esencí, hrozivě 
těžká a lehká zároveň. Nechci nikdy odjet. 

„Bůh stvořil mraky, aby byl svět krásnější.“
Podpora skupiny a boj s ní. Večer tan-

ců v mojí režii odhalí dno mých lektorských 
schopností. Naštěstí je hodně hluboko a chví-
le bezradnosti nad naprosto nespolupracující 
skupinou jsou vykoupeny jejím nadšením. 

Před odjezdem se skupina rozpadá, dis-
kuze o tom, kdo chtěl co jinak a proč, už je 
teď bezpředmětná, domů jedeme za pár ho-
din. Přesto probíhá, a tak Tribo trochu hořkne 
v ústech. Překvapuje mě, kolik dospělých lidí 
nedokáže dát jasně najevo svoje potřeby a ná-
sledně pak z jejich nerespektování vinit všech-
ny okolo. Další velká lekce. 

Celkově škola života, skupinově o komuni-
tě, respektu a komunikaci, osobně o svobodě, 
přirozené kráse a vlastním potenciálu. Svobo-
da jako základní stavební kámen a schopnost 
ustát si svoje rozhodnutí jako pojivo ve stavbě 
života. Neočekávaná přidaná hodnota v mož-
nosti setkat se blízce a poznat se do hloubky 
opravdu se všemi – „lektory“ i „účastníky“. 

38
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V zásadě jsme se shodli na tom, že 
samoorganizovaná setkání v sobě skrý-
vají velký potenciál a že má smysl tento 
přístup dále rozvíjet, zejména proto, že 
1) klade důraz na svobodu každého v re-
álných podmínkách, 2) je to respektující 
a přirozený způsob práce se skupinou, 3) 
je to nesmírně obohacující.

Pozn.
Vydat se na cestu samoorganizace by 

nebylo možné bez těch, kdo se na přípra-
vě obou kurzů podíleli, v roce 2013: Helča 
Macků, Andrea Kosařová, Anežka Všian-
ská, Zuzana Andresová, Zdeňka Morávko-
vá; v roce 2014: Veronika Beranová, Jura 
Glaser, Martin Čadek a Richard Lukáš, kte-
rým tímto děkuji, jakož i řadě dalším za 
rady a podporu.

Podobný projekt založený na vyso-
ké míře participace účastníků kurzu na 
jeho programu existoval už před 40 lety 
v tzv. experimentálním období. Jednalo se 
o projekt Šance 75 a jeho následné tři reprí-
zy. Zadání projektu sledovalo, v jaké míře 
se mohou náhodně vybraní účastníci po-
dílet na tvorbě a uvedení programu dvou-
týdenní akce. Instruktorsky se na projektu 
podílel např. P. Holec, který jeho výsledek 
hodnotí rezervovaně: náhodně vybra-
ní účastníci se na tvorbě a uvedení pro-
gramu mohou podílet spíše jen výjimečně.

Metodické závěry z tohoto experimen-
tu popisuje také I. Slaměník v Metodic-
kých listech, 1976, č. 3, pp. 8–9.

Odkaz na dokument: Slaměník, I. (1976). 
Šance 75. Metodické listy, 6(3), pp. 8–9. 
http://www.gymnasion.org/sites/default/
files/library/ml-1976-3.pdf (pozn. redakce)

Samoorganizování = 
dramaturgie

YES or NO?
Petra Drahanská, 

Mirek Hanuš

metoda | M

Článek Jednoduchost dramaturgie, aneb samoorganizace uvedený na předchozích 
stranách přirozeně vyvolává otázku, zda samoorganizovaní kurzu účastníky lze 
považovat za jeho dramaturgii, nebo nikoliv. Šimon Grimmich, autor článku, 
byl redakcí Gymnasionu záměrně požádán o vypracování příspěvku na téma 
„jednoduchost dramaturgie“ a podobným způsobem jsme (jako metodické 
vyrovnání vah) požádali o názor Petru Drahanskou a Mirka Hanuše, kteří pojem 
dramaturgie pomáhali zavádět a formovat – Petra Drahanská v roce 2009 
a Mirek Hanuš vedením předmětu „Praktická dramaturgie“ na Instruktorském 
kurzu Prázdninové školy Lipnice v roce 2015. Ačkoliv v následujících příspěvcích 
zaznívá určitá míra kritiky, nepovažujeme ji za nefér – kritika pomáhá tříbit 
ducha (pozn. red.).

Radost – tlakoměr duše. 
Co děláš radostně, nemůže 
být špatné, hříšné.

Miloslav NevrlýPetra Drahanská:
Většinou, když si nejsem jista vyme-

zením nějakého pojmu nebo fenoménu, 
podívám se na původní významy slov, kte-
rých se otázka týká.

V tomto případě se ptáme na drama-
turgii, kterou jsme si v rámci zážitkové 
pedagogiky vymezili jako: výběr a řazení 
aktivit do scénáře tak, abychom vzhledem 
k délce programu a jeho účastnické sku-
pině dosáhli stanovených cílů kurzu skrze 
vyvážený program. Na kurz pak nahlížíme 
tak, že se jedná o autorské dílo šéfa nebo 
týmu kurzu, který pro účastníky program 
připravuje. 

Může tedy být mnoho seberozvojo-
vých kurzů, ale skrze jaká témata a pro-
gramy se k seberozvoji na kurzu s účastní-
ky dostaneme, to je předmětem přípravné 
fáze kurzu, dlouhých debat, hledání, ar-
gumentace a výběru toho nejlepšího.

Jako analogii můžeme použít příklad 
s divadlem. Kolikrát již bylo zinscenováno 
drama o Romeovi a Julii, a pokaždé jinak. 

Tribo 2013. I foto © Šimon Grimmich

Pokaždé s vypíchnutím jiného tématu, 
aspektu, myšlenkové linky příběhu..., ale 
vždy šlo o předem promyšlený koncept, 
který se pak naplňoval skrze režii, rekvi-
zity, výběr místa, kde se bude představení 
hrát, i cílové skupiny, pro kterou se bude 
hrát, atd. atp.

V takovém případě bych já osobně 
o „samoorganizaci kurzu účastníky“ ne-
mluvila jako o dramaturgii, ale spíše jako 
o „možném přístupu“, jak k přípravě 
a realizaci kurzu přistoupit. Dalším mož-
ným přístupem by pak mohlo být, jít na 
to právě přes dramaturgii – tedy dopředu 
si jasně stanovit účastnickou skupinu, té-
mata, cíle a prostředky, jak jich na kurzu 
dosáhnout. 

Na hranu se v debatě budeme asi do-
stávat v momentě, kdy se otevře otázka 
„praktické dramaturgie“, což je velmi spe-
cifický pojem, který vznikl na poli zážitko-
vé pedagogiky právě pro okamžiky, kdy 
se na kurzu začne dít něco neočekáva-
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ného, co vybočuje s předem stanoveného 
scénáře a je třeba začít improvizovat tak, 
aby se vyřešila aktuální situace, ale záro-
veň jsme se zcela neodklonili od původní-
ho záměru.

A tady se asi vkrádá stěžejní otázka této 
polemiky – co byl původní záměr Triba?

Poznat sám sebe v sebeorganizované 
skupině? užívat si přítomného okamžiku? 
Vyzkoušet experiment?

Ať už to bylo, co to bylo – o dramatur-
gii by mohla být řeč pouze v případě, že 
by skupina s tímto původním záměrem, 
cílem nebo tématem vědomě pracovala 

a reflektovala jej. To by byla ale docela 
práce – sedět na kurzu a ve skupině řešit, 
co a jakou formou chceme během násle-
dujícího programu vyjádřit a co bychom si 
měli zažít, abychom si uvědomili a prožili 
„to“ nebo „to“ a pak to jít prožít... Obá-
vám se, že by to vedlo k jisté schizofrenii 
realizátorů/účastníků a že by to dost pře-
bíjelo ono „flow“ společného bytí, nala-
dění se na sebe, prožívání tvořivosti v ma-
ličkostech, v okamžiku... Tedy aspoň tak 
jsem vnímala záměr Triba já. Žádná dra-
maturgie, prostě tady a teď , my, místo, 
čas a naše tvořivost...

Miroslav Hanuš:
Šimon se poctivě snažil hledat další 

cestu, alternativu k hlavnímu proudu au-
torských kurzů PŠL. V situaci, kdy se kon-
zum stal sociální zkušeností naší doby, se 
obrací k prožitku v malé sociální skupině. 

Současná společnost je pro něho plná 
nástrojů, postupů, které mají rychle vést 
k cíli. Proti tomu se vyhrazuje. Tak, jak je 
průmysl zábavy dobře organizován, vě-
decky zkoumán, marketingově zpraco-
váván, je pro něj dramaturgie takovým-
to nástrojem. Šimon de facto považuje 
i dramaturgii autorských kurzů PŠL jen za 
nástroj. Proto tak zdůrazňuje odmítnutí 
klasické dramaturgie a dává na obdiv ve 
všem možnost jejího porušení, nedodržo-
vání, vymezení se proti ní. V malé skupině 
je pro něho autentická zkušenost z do-
hody nad programem, nad náplní dalších 
dní, lidské sdílení, mezilidská komunikace, 
protiváhou současného rychlého a po-
vrchního světa. To, co je zde popisová-
no, není kurzem, ale setkáním a v tom je 
podstatný rozdíl. Pokud organizuji setká-
ní lidí, nemusím nutně mít záměr, téma, 
cíle setkání. Nemusím mít scénář. Můžu 
se prostě jen sejít se skupinkou lidí, kteří 
přijedou. Jen zajistím místo a lidi předem 
aspoň trochu propojím. 

Tým kurzu obvykle diskutuje záměr 
(tedy celkové pedagogické východisko 
a směrování kurzu), téma (hlavní myšlen-
ku, ohnisko naši pedagogické práce) a cíle 
(konkrétní místa a situace, kterými chceme 
účastníky provést). A když máme toto vše 
za sebou a měli bychom přistoupit k zapl-

ňování prázdného scénáře programovými 
prostředky, tak nechám vše prázdné. Ne-
chám vše na účastnících, kteří teoreticky 
vůbec netuší, kam jedou a do čeho jdou. 
Dle naší propagace přijíždějí s nějakým 
očekáváním. Jak zabráním možnému roz-
valu? Kde je míra manipulace s účastníky? 
Já instruktor, který o kurzu dva roky pře-
mýšlím, versus nic netušící účastník?

Přístup Triba vycházející z posledních 
dvou ročníků je okrajovým experimentem 
v rámci autorských kurzů PŠL. Nejedná se 
o kurz, ale setkání lidí. Samoorganizované 
setkání, které je zde chváleno, jako něco 
nového, je ve skutečnosti krajní mez ote-
vřeného přístupu k účastníkům. Deklamo-
vaná metodičnost setkání je prostá sbírka 
zkušeností, kterou získáte z každé 
akce i z výletu do lesa.

Samoorganizování
úvaha k tribu Vladimír Halada

metoda | M

Pohled Petry Drahanské i Mirka Hanuše zvažují, zda se vejde Tribo do nastaveného 
pořádku, do toho, co je to Dramaturgie v dnešním chápání. Podívejme se na Tribo 
jako na skutečný experiment bez snahy 
jej přitesat do současných pojmů.

Oč pravdivější a úspornější je scénář 
tvořit až na kurzu spolu s jeho účastníky, 
než se mnohokrát scházet na odpoledních 
či víkendových schůzkách, tam něco vy-
potit a pak to plynule, pod tlakem reality 
bez lítosti nad ztraceným časem proměnit 
během kurzu v něco jiného. Stačí zavést 
nový pojem, řekněme třeba reaktivní dra-
maturgie a je to. ušetříme čas schůzek. 
Přiznejme si, že drtivou část schůzek trá-
víme seznamovacími hovory, kdy je cílem 
se v týmu vyladit a ujasnit si základní po-
stoje.

Ponejvíc nás schůzky baví právě pro 
tu bezbřehou možnost dlouhého plkání. 
V čase, kdy se pak už blíží samotný čas 
kurzu, tak se věcnost schůzek stupňuje, až 
nakonec skončí v závěrečném sprintu, kte-
rý se odehraje převážně telefonicky.

Být účastníkem něčeho je pohodl-
né a bezpečné. Nejvyšší kurzovní metou 

V radosti můžeš proležet hodiny a dny 
na písku ve zdánlivém nicnedělání, leni-
vém lelkování a nemít výčitky svědomí, 
pocit marněného času. V radosti i štěstí 
čas mizí..

Miloslav nevrlý

je samotný kurz připravovat a stát před 
bílým prostorem času, před prostorem 
neznáma. Velmi dobře to ilustrují tvůrčí 
počiny, které vždy stojí před prázdným 
prostorem. Proč tuto nejvyšší metu, nota 
bene na kurzu, který má za cíl rozvíjení 
tvořivosti, nedopřát účastníkům. Chápu 
to jako poctivou a nejvyšší výzvu. I kdyby 
pak už na kurzu nevzniklo ve hmotě nic 
podstatného (co taky za těch pár dní), tak 
z pohledu tvorby a výstavby děje se toho 
událo dost.

Jde bezesporu o velkou výzvu. Nezná-
mí lidé, nové místo, nekonečné množství 
kombinací a možností. Lidé přijíždějí s am-
bicí vytvořit dílo. Nakonec je to dílo  pře-
devším osobní, ale i skupinové. Nako-
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Jednoduše 
instruktorem? 
pár poznámek k ideálu 
osobnosti instruktora

Allan Gintel

metoda | M

Člověk, který se stane „prázdninovým pedagogem“, běžně označovaným 
nehezkým, ale už zavedeným názvem instruktor, musel být zprvu nějaký čas 
praktikantem, poté projít náročným výcvikem a absolvovat řadu zkoušek ducha 
i těla, aby se na samém konci této vývojové trajektorie stal „profesionálem“ 
v oblasti, která formuje lidi, aby byli mj. schopni dělat něco nově a s velkým 
nasazením. 

Ideálem by bylo, kdyby to byl člověk 
charismatický, s osobním kouzlem, vše-
obecně vzdělaný, s řadou potřebných 
znalostí a dovedností, sociální inteligen-
cí a vyšší mírou životnosti. Takových je, 
z různých důvodů tak málo, že najít jich 

Kdo má cíl, nemá čas na 
strach a nezřítí se. A když, 
tak pád je sladký.

Miloslav nevrlý

nec to není ani tak dílo v materiálu, jako 
koncept soužití s vybalancováváním osob-
ního se skupinovým. Je to 9 dnů života.

Procházka po lese má malý a přehled-
ně známý cíl a je proto jen malou výzvou. 
Průběh sice někdy zdramatizuje deštík či 
ztráta houbařského nožíku, ale to jsou ve 
srovnání s tvůrčím tápáním jen drobty. Co 
je možná pro předchozí posuzovatele těž-
ko přijatelné je to, že výsledek Triba se jen 
těžko předjímá, jen těžko se dá kvantifi-
kovat nejen předem, ale i na závěr. 

Některé naše ztuha a dle příručky na-
plánované kurzy se ztěžka probíjejí dny 
kupředu a účastníci nechápou, čeho jsou 
to vlastně účastni. Ptají se pak, zda tu jsou 
dobře nebo čemu to tu slouží. To se na 
Tribu neděje, protože oni sami jsou strůjci 
a odpověď si musí vytvořit sami.

Cílem klasického kurzu je připravit 
„spektákl“, udivit účastníky, vtáhnout je 
do lákavého programu. Ano, to potřebuje 
ty přípravné schůzky. To vyžaduje hroma-
dy rekvizit, ale co když tuto spektakulár-
nost odmítneme a dáme si za cíl „vařit“ 
z toho co uneseme v batohu, z místa, kde 
se nacházíme a z dovedností, které v nás 
dřímají?

Metodičnost, otevřenost, rovnost a in-
formovanost účastníků, společné pláno-
vání a hodnocení. To je přeci partnerský 
a dospělý způsob. Vychází mně z toho 
i vysoká přenositelnost takové zkušenosti 
do jiných setkání lidí a to není málo.

Přístup Triba převrací hru na „vlastní-
ky a strážce pravdy“ do situace více reál-
né, kdy si přiznáváme, že tápeme všichni. 

Vysoká časová dotace je předmětem  
nejistého přijímání této metody „vytvá-
ření něčeho z ničeho“. Rádi odevzdáváme 
svou svobodu někomu, komu věříme, aby-
chom se mohli oddat dětskému překvapo-
vání a doufání, že to s námi myslí dobře.

Tým zajistil logistiku setkání a nikoliv 
jeho náplň. Každý člen týmu o sobě mohl 
uvažovat jako o rovnoprávném účastníko-
vi, a tím si odpovědět na otázky osobní 
motivace. Jen tak totiž mohl odložit po-
chybný pocit užitečnosti z „páchání dob-
ra“, které si jinak vypůjčujeme, abychom 
si zdůvodnili a ospravedlnili ten veletrh 
plýtvání energií a materiálem, kterým 
naše kurzy nepochybně jsou.

Samoorganizovanost převrací klasic-
ké uspořádání na ty, co něco připravují, 
a na ty, co to konzumují. Stojí tu otázka, 
zda je o něco takového vlastně zájem, 
a to jak na straně instruktorů, tak účast-
níků. Vždyť jet na kurz právě znamená tu 
ochotu odevzdat část své svobody za to, 
že budu baven, že budu vzděláván a po-
učován. Samoorganizování jde v zásadě 
proti samému principu kurzování a pak 
mu tedy říkejme třeba setkání, jak navrhu-
je Mirek Hanuš. Ať je to třeba dílna nebo 
Symposion, to je jedno, ale upřít této díl-
ně dramaturgii nelze, protože i vzdání se 
klasické výstavby dramaturgie je vlastně 
dramaturgický princip a negace je jeden 
ze silných tvůrčích nástrojů.

Jako tým také zaplatíme nemalou daň, 
protože přijdeme o božskou roli Tvořite-
le. Již neurčujeme, nerežírujeme, co se má 
ztvárňovat, kam doskočit, co přelézt a kam 
dokutálet pneumatiku. Vzdáme se svého 
pygmalionského prostoru někoho stvořit 
a rozbijeme hru na instruktory a účastníky.

Vrcholem kurzů v minulosti byly má-
lostrukturované hry. Instruktoři s lehkým 
šimráním kol žaludku a s množstvím dob-
rých rad, aby to „děcka“ nepokazila, pře-
dali těm svým chovancům ve vymezeném 
prostoru a na několik hodin otěže progra-
mu. To býval ten vrchol a pak bylo třeba 
to se znalým nadhledem vyhodnotit v ko-
lečku sdílení a zpětné vazby a probrat, zda 
bylo dosaženo dojetí... V levelu Triba není 
program jen málostrukturovaný, on není 
předem strukturovaný vůbec.

Tribo otevírá společný čas kurzu pro 
vklad účastníků, a to od samého začátku 
a ne jen na pár hodin pod supervizí „zna-
lých“. V takovém nastavení přicházíme 
o oddělenost a vyvýšenost. Hledáme spo-
lu s účastníky a tvoříme nejen díla, kurz, 
společné jídlo a bydlení, ale i společenství. 

Takto je to propagované, popisované 
a přiznané od samého začátku, takže je to 
férový přístup. Tvůrčí dramaturgii (expozi-
ci, průběh i závěr) ten společný čas zajisté 
má, ale její výsledek není v rukou „režisé-
rů“, ale i v rukou domělých „diváků“.

Tvoření se nedá přeměřit, dá se „jen“ 
prožít a světlo se buď rozsvítí, nebo ne.

Autor příspěvku vedl tvůrčí kurzy Bottega, 
Live, Triboluminiscence.

deset z tisíce je téměř husarský kousek. 
Jejich vyhledávání patří k instruktorskému 
mistrovství těch, kteří byli takovým vyhle-
dáváním pověřeni nebo ho mají v náplni 
práce. Je to činnost náročná, vyžadující 
značné zkušenosti z mnoha oblastí, také 
svědomitost a kreativitu. 

Z adaptačního kurzu TF JU, 2015. I foto © Richard Macků
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Hunger Games, IK 2015, Lipnice nad Sázavou. I foto © Pepa Středa

Chceme-li získat co nejvíce osobností 
s přesahem, přiměřenými aspiraci, širo-
kým rozhledem a rozpětím inteligence, 
musíme především zvýšit náročnost při je-
jich výběru a při stanovení požadavků na 
jejich výcvik. V instruktorském týmu stačí 
klidně jen jeden, není vůbec třeba, aby 
tým byl složen pouze z lidí, kteří splňují 
ty nejnáročnější požadavky. Instruktor-
ské mistrovství nevyžaduje jen jiskru, in-
spiraci, ale především tvrdou práci, tvrdé 
normy, přesné myšlení, jistou opatrnost 
a spolehlivost a zejména pak charaktero-
logické kvality, jako je bezprostřednost, 
srozumitelnost či smělost. Stejné je to i při 
výkonu povolání. Stačí nám například je-
den přednosta kliniky, ale neobejdeme se 
bez řady specializujících se lékařů.

Někdy stačí, aby člen týmu ovládal 
jedno řemeslo, byl sociálně inteligentní, 
ovládal ty nejzákladnější dorozumívací 
dovednosti a, když na to přijde, dokázal 

IK 2015 Miroslav Hanuš

metoda | M

V článku shrnuji informace o proběhlém Instruktorském kurzu Prázdninové 
školy Lipnice, který probíhal od listopadu 2014 do srpna 2015.
Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice je důležitým bodem pro 
život organizace. Jedná se o metodický 
kurz, jehož cílem je završit elévské období 
a dokončit přerod elévů v instruktory PŠL. 
Tímto přerodem je nejen osvojení a procvičení 
instruktorského řemesla, ale současně 
ztotožnění se s hodnotami naší organizace a jejím 
směřováním. 

Čím hlubší údolí, tím vyšší 
hora, čím větší beznaděj, tím 
oslnivější chvíle štěstí. Vděč-
nost za maličkost. Za všechno. 
Až zmizí ze světa velká bolest, 
zmizí z ní i velká radost. Zmizí 
hřích, zmizí odpuštění. 

Miloslav nevrlý

Vlastní průběh IK je kombinací čtveré-
ho pedagogického působení:

 zažívání programu jako účastník 
 (pro další metodický rozbor)

 učení se novým poznatkům

 procvičování poznatků z dřívější praxe
 (ať už v PŠL nebo odjinud)

 prokazování znalostí a dovedností 
 potřebných pro absolutorium 

Po jeho úspěšném absolvování přichází 
do organizace nová generace instruktorů, 
čerstvá krev, motivovaná pro výchovnou 
práci na autorských kurzech. Je to bu-
doucnost dalšího směřování organizace. 
Hlavními tématy letošního instruktorské-
ho kurzu byly tradice, kvalita, náročnost.

tradIce – vědomí kořenů naší organiza-
ce a metodické práce, kterou odvedly ge-
nerace instruktorů před námi. Ve shodě 
s dlouhodobou tradicí kurzů PŠL jsme 

Tribo 2013. I foto © Šimon Grimmich

lidi smiřovat a byl u nich oblíben. Pro ve-
dení týmu se však takový jedinec nehodí 
a není radno mu tuto roli svěřovat. Bude 
pro něho těžké ve vůdčí roli prosazovat 
něco víc než průměr, bude možná dob-
rým organizátorem dějů, ale nikoliv jejich 
tvůrcem. Stačí nahlédnout do historie, 
abychom pochopili rozdíl mezi těmi, kteří 
zastávali vůdčí roli, a těmi, kteří měli své 
úkoly a snažili se je svědomitě plnit.

Avšak člověk roste cvičeností. Je-li vní-
mavý a všeobecně vzdělaný, zvládá-li další 
nové dovednosti, je-li trochu odvážný jít 
osaměle kupředu a být k sobě naprosto 
upřímný, může časem vstoupit do hájem-
ství dosud netušených a být bohatší, sil-
nější a zralejší a může být schopen ujmout 
se vůdčí role se schopností poutat na sebe 
lidi a povzbuzovat je, aby si pro sebe vy-
tvořili nějaký obraz budoucnosti.
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Instruktorský 
slabikář:
příručka pro účastníky 
Instruktorského 
kurzu 2015

Toto je publikace (kniha, nebo sou-
bor listů, blok či pracovní sešit?), která se 
vám do rukou pravděpodobně nedostane. 
Světlo světa spatřilo v létě 50 kusů (urče-
ných výlučně pro tým připravující Instruk-
torský kurz PŠL, hosty na kurzu působící 
a zejména jeho účastníky, pro něž byl ten-
to studijní materiál připraven a zrealizo-
ván), v pozdním podzimu pak asi 150 kusů 
druhého, upraveného vydání (pro instruk-
tory PŠL), o případném zveřejnění širšímu 
okruhu čtenářů se vedou interní polemi-
ky. Přesto je to počin, o němž by čtenáři 
Gymnasionu vědět měli. Svojí intencí totiž 
navazuje na interní podklady (několika-
stránkové cyklostylované rozmnoženiny) 
pro účastníky instruktorských kurzů PŠ 
z let 80., na knihu (v mnoha ohledech 
dosud nepřekonanou) Prázdniny se šle-
hačkou (1984) a na instruktorský slabikář 
(1994). Jde však s dvacetiletým odstupem 
na shodné téma vzdělávání dobrovolných 
prázdninových pedagogů trochu jinak. 
A proto si zaslouží alespoň pár řádků i na 
tomto místě.

Znáte-li předchozí podloží instruktor-
ského vzdělávání, zarazí vás na první po-
hled zejména odlišnost formální: na šířku 
koncipovaná obálka vzbuzující zdání sta-
rodávného sešitu, do kterého byste si měli 
poznamenávat vlastní asociace. Kvalitní 

papír a plnobarevný tisk na úrovni dnešní 
doby. Grafická úprava, která svým pojetím 
deklaruje velkorysost tvůrců a donátorů. 
Snížené množství slov a zvýšený počet 
grafů, tabulek a obrázků. Zkrátka „mo-
derní učebnice“, po níž se toužilo na in-
struktorských kurzech již od poloviny let 
devadesátých…

Obsahová struktura kopíruje před-
mětovou náplň tohoto typu vzdělávání 
a jednotlivé kapitoly jsou sepsány garanty 
konkrétních předmětů: Organizace (Milan 
a Radek Hanušovi), Pedagogické a psycho-
logické aspekty práce instruktora (Radek 
Hanuš), Tvorba kurzu (Jana Haková a Ra-
dek Hanuš), Programové prostředky (Zde-
něk Beneš, Jana Haková, Radek Hanuš – ve 
druhém vydání je kapitola rozčleněna na 
Programové prostředky a Hru), Praktic-
ká dramaturgie (Miroslav Hanuš), Vede-
ní týmu (Daniel Drahanský), řízení rizika 
(Aleš Pokorný), Pobyt v přírodě (Milan 
Hanuš – v upravené verzi Zimní putování 
a táboření).

Pravda, k lecčemus mohu vztahovat 
své odlišné pojetí, ať už v terminologické 
oblasti (nemám rád slovo „cílování“, ani 
nesouhlasím s konceptem „praktická dra-
maturgie“), v práci se zdroji (uvědomuji 
si však, že toto nemá být vědecká, nýbrž 
metodická publikace), v obsahových di-

autor: kolektiv autorů
 Milan Hanuš, Radek Hanuš (editoři)
nakladatel: Prázdninová škola Lipnice, 2015 [účelový materiál]
Ilustrace: Lukáš Hudec, Radek Hanuš
Neprodejná publikace pro interní potřebu PŠL, z. s.
rozměry: 23 x 19 cm

motivovali účastníky k zaměření svých 
projektů více na témata, která směřují do 
české společnosti.

kvalIta – vedení účastníků k maxi-
mální kvalitě přípravy a provedení svých 
projektů. Tým IK usiloval o maximální kva-
litu všech svých výstupů – ať už to byly pro-
gramové sehrávky, připravené workshopy 
nebo metodická příručka Instruktorský 
slabikář, kterou tým IK sepsal a vydal.

náročnost – se prolínala celým pro-
gramem IK. Vedle povinné účasti na všech 
třech částech IK plnili účastníci celou řadu 
dalších úkolů. Před zahájením Letní části 
IK museli mít účastníci splněny všechny 
úkoly samostudia, absolvovaný ZDrSEM 
Standard, započtenou praxi v týmu dlou-
hého autorského kurzu (AK) a doporučení 
od šéfa tohoto kurzu.

Kurz započal na podzim 2014 s dvaceti 
třemi elévy a elévkami. Instruktorský titul 
při slavnostním vyhlašování na SIS 2015 
(Soustředění Instruktorského Sboru) zís-
ká sedmnáct z nich. Co o kurzu píší sami 
účastníci-elévové? 

„Cítil jsem se v létě, jako dobře prohnětená kera-
mická hlína. Byl sem inspirovaný, poučený a usazený. 
Přál bych Vám, abyste svůj potenciál zase měli chuť 
pustit do lidí skrz autorské kurzy. Hlavně kvůli výcho-
vě nové PŠL generace.“

„S odstupem si čím dál více vážím toho prostředí 
opravdové univerzity, který jsme vytvořili… bylo to 
nevídané, děkuji za to!“

„Dlouho na mě nikdo nenaložil tak velké náro-
ky - a taky jsem dlouho nepodala tak vysoký výkon, 
na který bych mohla být ve výsledku tak hrdá. Díky 
za to!“

„uvědomila jsem si, že rozvíjet tradici Prázdni-
novky má obrovský smysl. IK mi dal motivaci do další 
práce a k tomu mi přinesl spoustu inspirace.“

„Hrdost, závazek, pokora a na druhé straně přá-
telství, radost a především život. IK pro mě bylo esen-
cí všeho dobrého, co PŠL představuje, a pořádně mě 
NaKoplo. Doufám, že to nepřebolí!“

 „Kvalita, náročnost, noblesa, cit, elegance... uni-
versitas? Budu dlouho vzpomínat ale hlavně čerpat.“

Skvělou věcí, která se podařila díky dvouletému 
nezměrnému úsilí instruktorskému týmu, bylo sepsá-
ní a vydání nového Instruktorského slabikáře. Cílem 
bylo vytvořit praktickou příručku lipnického instruk-
tora, takovou Prázdninovkovou učebnici. Jedná se 
o metodický sborník, který má co nejpraktičtěji slou-
žit instruktorům při přípravě autorských kurzů. Mů-
žou do něho kdykoli nakouknout a projít si některá 
doporučení a praktické rady, na které je dobré ne-
zapomenout. Předcházející Instruktorský slabikář byl 
vydán v roce 1994. Po dlouhých 21 letech tak vznikla 
novější verze, obsahující aktuální terminologii a nové 
zkušenosti.

Hunger Games, IK 2015, Lipnice nad Sázavou. I foto © Pepa Středa
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týmu, zřetelné je úsilí vtělené do písem-
ných podkladů, jež může důstojně slou-
žit další generaci adeptů instruktorství, 
ochota neustrnout a nově promýšlet 
i „přemýšlet“ tradiční obsahy a formy zku-
šenostního vzdělávání. Rád bych proto na 
tomto místě autorům a editorům zejména 
pogratuloval k tomu, že své dobrovolnic-
ké snažení na poli pedagogickém oboha-
tili rovněž o zrealizované studijní podkla-
dy v rovině publikační. Fakt, že by se pro 
veřejné sdílení či šíření tématu a jeho po-
doby muselo oněch 305 (resp. 351) potiš-
těných stran ještě dále upravovat, na věci 
nic nemění. Stane-li se tak a bude-li slabi-
kář coby podkladový materiál pro výuku 
jednoho kurzu proměněn ve veřejně dis-
tribuovanou metodickou knihu, určitě se 
k ní na stránkách našeho časopisu vrátíme 
ještě jednou, a to mnohem podrobněji.

Ivo Jirásek

50

čtvrtý svazek edice 
Gymnasion
http://www.evup.upol.cz/ 
prodejna.vup@upol.cz
tel.: 585 631 783

menzích a autorské různosti pojetí či v ne-
dostatečné korektorské a typografické 
přípravě (chyby a překlepy zcela zbytečně 
kazí množství energie, práce i peněz do 
materiálu vložených), která byla po prv-
ním pokusu přece jenom mnohem pečli-
vější. 

Ale jedno je zcela jisté: patrná je ab-
sence myšlenkové lenosti autorského 

Putování 
a smysl života:

proměna člověka 
v zimní přírodě

Ivo Jirásek 
Jakub Svoboda

Právě vychází

Odborná monografie zabývající se 
zimním putovním kurzem Život je 
gotickej pes 2011. Popisuje a interpre-
tuje účastnickou zkušenost v dimenzích 
vztahu k sobě, k druhým, k přírodě 
a k transcendenci.

PRAXE
vedoucí rubriky: Adéla Dvořáčková
dvorackova.adela@gmail.com

P
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Víkend v tichu
Michaela Šedová

Ticho je cestou do našeho nitra, o které můžeme mnoho mluvit, to ale nemá 
celkem žádný význam, pokud se po ní nevydáme. Žijeme však v době, která je 
přehlcená různými vjemy, jsme tlačeni k výkonům, neustále něco analyzujeme 
nebo plánujeme a máme ve zvyku dělat několik věcí zároveň. 
A tak často nevíme, jak si ticho vytvořit, 
a když se nám to podaří, nevíme zase, 
co si s ním počít.  

Exerciční dům v Kolíně. I foto © Peter Reichel

>
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Meditace. Víkend v tichu. 
foto © Petr Vacík

vážení a milí čtenáři,

naše kurzy jsou mnohdy protkány složitou dramaturgií, pestrými programovými pro-
středky, náročnou logistikou, podbarveny velkolepými kulisami… Lze při tom všem do 
nich promítnout prvky jednoduchosti? Rubrika Praxe tohoto čísla přináší pět inspirativ-
ních článků, které spojuje právě jednoduchost. Třeba tam naleznete inspiraci k progra-
movým prostředkům jako je využití ticha, nejrůznějších řemesel či putování. Nebo jen 
naleznete inspiraci pro sebe v podobě cestování bez zakazování si cestu zjednodušit, 
inspiraci jak unavit tělo, osvěžit ducha a tudíž občerstvit celou vaši osobnost. 

Příjemné čtení vám přeje 
adéla dvořáčková

P | praxe

„Napíši hymnus na ticho…“, začíná jed-
na ze známých kapitol Exupéryho Citadely. 
Snaží se vyjádřit to, co podobně rozpozná-
vá mnoho duchovních proudů a tradic – že 
ticho velmi úzce souvisí s hlubokou duchov-
ní zkušeností. Má schopnost transformo-
vat, umožňuje nám otevírat se spirituální 
rovině. Někteří o této zkušenosti mluví 
jako o osvícení nebo probuzení, jiní pou-
žívají básnického jazyka, ale to se jen dotý-
kají skutečnosti, která je daleko za hranicí 

slov. Kdo by však čekal nějaké mimořádné 
zážitky, bude zklamaný. Ono totiž jde o zá-
ležitost zcela obyčejnou. A snad někde tam 
to je. Zdá se, že právě vhled do skutečnos-
ti takové, jaká opravdu je, nás uschopňuje 
k tomu stávat se úplnějšími lidmi, žít lépe. 
Je to však dlouhá cesta. V tomto článku by-
chom se chtěli podělit o zkušenosti z kur-
zů, na kterých se po ní snažíme ujít pár 
krůčků společně.

Ovládnout všechno kromě sebe sama 
je tak neuspokojivé a ubohé jako krás-
ně zbarvená lastura, pěkná na pohled, 
ale vykotlaná a prázdná uvnitř.

Mahátma Gándhí

53
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Velmi důležité je samozřejmě prostředí... Víkend v tichu. I foto © Michaela Šedová

„Víkendy v tichu“ pořádáme pod hla-
vičkou spolku užitečný život (uŽ) od roku 
2011. Chtěli jsme, aby byly protiváhou 
ostatních akcí, v nichž jde zpravidla o to 
něco zažít, vytvořit nebo se fyzicky una-
vit, zatímco zde jde naopak o to nedělat 
(zdánlivě) vůbec nic, jenom se zklidnit a za-
poslouchat do ticha. Náplní těchto víkendů 
jsou převážně meditační cvičení, při kte-
rých je zvláštní pozornost věnována vnitř-
nímu ztišení, uvědomění si přítomného 
okamžiku a využívání imaginace. Jsou to 
skupinové meditace Sádhana, které ve stej-
nojmenné knize popsal Anthony de Mello 
(1931–1987, v ČR známý především jako au-
tor knih Modlitba žáby, Minutové nesmys-
ly, atd.), indický katolický kněz, jenž se ve 
vlastní křesťanské tradici nechal výrazně 
inspirovat východní formou, především 
prvky buddhismu a hinduismu. Samotná 
myšlenka Víkendů v tichu pochází z velmi 
podobných kurzů nabízených pražskými je-
zuity v tzv. exercičním domě v Kolíně. uvě-
domili jsme si, že Sádhana nemá explicitně 
křesťanský obsah, že jde spíše o formu, 
kterou jsme chtěli nabídnout i těm, kteří ke 
křesťanství nemají blízko, ale hledají způ-
sob, jak se otevřít spirituální rovině. 

sádhana
Jde o meditace zaměřené například 

na vnímání a pozorné sledování vlastního 
dechu, uvědomování si tělesných pocitů, 
vnímání širokého spektra jemných zvuků. 
Taková cvičení by nám měla pomoci se 
odpoutat od neustálého hodnocení minu-
losti, plánování budoucnosti, přemýšlení 
a emocí a zaměřit se na uvědomění přítom-
ného okamžiku. Cvičení využívající imagi-
naci umožňují lépe porozumět událostem, 
které jsme prožili, vyrovnat se s nimi nebo 
je tzv. vytěžit a nebo si představit jiné, kte-
ré nám pomohou nahlédnout do vlastního 
nitra. Náš program je určený především pro 
začátečníky, a tak zjišťujeme, že ač se výše 
uvedené může zdát banální, mnohým z nás 
dělá ze začátku potíže třeba i jen počítat 
v duchu opakovaně od jedné do dvaceti. 
Některým se rozutíkají myšlenky tak, že po 
pěti minutách zjistí, že ani neví, kde skonči-
li, jiní se vzpamatují u šedesáti tří… Postup-
ně se tedy učíme roztěkanou mysl zklidnit 
a zostřit vnímání a pozornost.

Program dne
Základní strukturu dne tvoří tzv. medi-

tační bloky – 25 minut meditace, 5 minut 
meditace v chůzi, dalších 25 minut medita-
ce. Vzhledem k začátečnické skupině zařa-
zujeme zpravidla dva meditační bloky do-
poledne, jeden odpoledne a jeden večer. 
Věnujeme se také čistě technickým radám, 
např. jak správně sedět bez pohnutí tak, 
aby to naše tělo vydrželo několik hodin bě-
hem jednoho dne, co dělat s rukama nebo 
dechem, a nechybí ani krátký čas pro dota-
zy nebo sdílení.   

Mimo meditace se potom snažíme vě-
domě vnímat to, co je kolem nás, všemi 
smysly a zkrátka „dělat, co děláme“. Oblé-
kám-li se, zaslouží si mou pozornost kaž-
dá část oděvu, vykonávám vědomě každý 
pohyb a nepřikusuji k tomu snídani – té se 
náležitě věnuji poté, aniž bych při tom mu-
sel rozeslat několik SMS zpráv. Vyrazím-li 
na procházku do přírody, zaposlouchám se 
do zvuků, sleduji barvy, tvary, dotýkám se 
povrchů, přivoním. 

Ticho vnější i vnitřní
Velmi důležité je samozřejmě prostředí. 

Zmiňovaný exerciční dům (od slova „exerci-
cie“, tedy duchovní cvičení) je vybudovaný 
z bývalého kapucínského kláštera, jehož 
tlusté zdi nás na chvíli oddělí od vnější-
ho světa a nasměřují dovnitř. Místo, kde 
se „odhlučněně“ pokoušely žít generace 
před námi, které bylo za takovým účelem 
postaveno a kde je to cítit ve zdech, má 
svoji atmosféru. To by ovšem nestačilo, 
kdybychom si vytvořili hluk zevnitř. Jsme 
totiž zvyklí automaticky hledat něco, čím 
bychom se zabavili, ať už pomocí předmě-
tů a činností, nebo prostřednictvím lidské 
společnosti. Proto každý z účastníků byd-
lí pokud možno sám a kromě společných 
meditací a jídla je vyzván k tomu, aby se 
pokusil celý pobyt strávit v tichu sám se 
sebou. Doporučujeme odkládat nejen mo-
bilní telefony, ale i jakékoliv knihy, hudbu 
nebo práci, kterou si vždy někdo s sebou 
přiveze. Ticho ostatních se snažíme respek-
tovat tak, že většinu víkendu zachováváme 
mlčení, včetně neverbální komunikace, oč-
ního kontaktu apod. To vše spolu s pevným 
programem pomáhá oprostit se od zvyku 
neustálé zaneprázdněnosti a obrátit svou 
pozornost skutečně jen k sobě samému. 
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Provázení a skupina
Ač je základním principem Víkendů 

v tichu spíše něco nedělat než dělat, je dů-
ležité, jako u téměř jakékoliv jiné akce, aby 
účastníky provázel zkušený lektor, v našem 
případě jeden ze zmiňovaných jezuitů Jan 
Regner. Nejde samozřejmě jenom o tech-
nické rady a praxi v dlouhodobém prakti-
kování meditace, ale také o zkušenost s ve-
dením skupiny a doprovázením lidí, jejichž 
cesty jsou různé. Ač podobná cvičení není 
možné zaměňovat s psychoterapeutický-
mi metodami, je třeba mít na paměti, že 
ticho zcitlivuje naše nitro a mohou se začít 
otevírat témata, kterým jsme v každoden-
ním shonu nedali prostor. To se ale častěji 
začíná dít až během delších kurzů. Poně-
kud překvapivý je také význam skupiny. 
Může se to zdát paradoxní, ale mnozí z nás 
shledávají, že společná meditace je jedno-
dušší, neboť se skupina určitým způsobem 
nese a i beze slov se vytváří často téměř 
hmatatelné pouto sounáležitosti. Někteří 
si to uvědomí až doma, kde se předsevze-
tí o pravidelné meditaci s postupem času 
jeví o dost náročnější, než se zdála být při 
odjezdu. 

Krůček na duchovní cestě 
Musíme se přiznat, že jsme zpočátku 

měli obavy, zda se naše pozvání do ticha 
setká alespoň s minimální odezvou. Po 
několika letech můžeme říci, že zájem 
naprosto předčil naše očekávání, jako by-
chom jenom odpověděli na potřebu, která 
už dávno existovala. Mezi našimi účastníky 

jsou často ekonomicky aktivní mladí lidé, 
kteří mají náročná zaměstnání, hodně ak-
tivit, jsou rodiči malých dětí. Ač netajíme 
souvislost s křesťanstvím, přesvědčili jsme 
se, že cvičení typu Sádhana jsou univer-
zální a je možné se o ně podělit, aniž by 
bylo potřeba otázky víry nebo náboženství 
jakkoliv řešit – přijíždí jak lidé „věřící”, tak 
lidé nezakotvení v žádné náboženské tra-
dici. Jako u každého projektu doufáme, 
že náš jednorázový kurz má určitý přesah. 
To, že cesta každého člověka je jedinečná 
zde platí snad trojnásob. Někteří se snaží 
pokračovat v meditaci více nebo méně pra-
videlně ve svém každodenním životě, pro-
tože rychle poznávají, že hlubší plody může 
přinést jenom tak. Někdy je Sádhana urči-
tou etapou, která pak vede ke zjednodušo-
vání nebo jiným formám. Mnoho z účast-
níků odjíždí z víkendu tak nějak klidnější, 
s pocitem, že měli čas věnovat se přítom-
nosti a svému nitru, možná pochopili něco 
víc o sobě a někteří ani nemají potřebu se 
k němu vracet. Jsme ale přesvědčeni, že 
pro každého se může stát inspirací, dalším 
krokem na jeho vlastní duchovní cestě.

Literatura
• Mello, A. de (1996). Sádhana: Cesta k Bohu. 

Brno: Cesta.
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Když muži putují 
českou krajinou…

Jan Kolář

Po téměř deseti letech v PŠL jsem letos v létě zažil kurz, který svou 
jednoduchostí popřel několik pro mě do té doby neotřesitelných „pravd“, 
jak takový kurz vypadá. 
Jmenoval se Pouť, byl pro muže 
a prošli jsme během něj Českou 
republikou od hranice k hranici. 

Znám cestu: je úzká jako ostří nože. Budu se 
radovat, pokud se mi podaří kráčet po ní. Budu 
plakat, pokud se z ní odchýlím. Neboť Bůh nám 
říká:„Ten, kdo se snaží jít po cestě, nikdy neze-
mře“. Věřím mu. Přestože vinou vlastní slabosti 
často padám, jdu a neztrácím víru.

Mahátma Gándhí

Střídmost, jednoduchost, pravidelnost, 
cesta. To byla slova, se kterými jsme kurz 
na počátku letošního roku spojili. Drželi 
jsme se jich nejen při vymýšlení scénáře, ale 
i při uvažování o produkční stránce, při prá-
ci na týmových schůzkách, i na samotném 
kurzu. Dá se při té vší jednoduchosti pořád 
ještě mluvit o zážitkovém kurzu?

Shrnutí základních informací
Pouť je kurzem Prázdninové školy Lip-

nice, kterého se letos v srpnu zúčastnilo 
13 mužů. Trval celkem 15 dní, z nichž 12 
jsme strávili na cestě. V úvodu jsme zařadili 
dva programové dny věnované praktické 
a mentální přípravě na cestu a sladění 

Poutnické hole v Telči. I foto © Jura Glaser
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mužské skupiny. Jeden programový den 
v závěru jsme využili k reflexi a společné-
mu uzavření cesty. Samotná pouť vedla 
z Neratova v Orlických horách na česko-
-moravsko-rakouské trojmezí u Slavonic 
a lehce kopírovala česko-moravskou hrani-
ci. Během dne každý putoval svou cestou, 
večer jsme se scházeli u společného ohně 
ke sdílení. Nocovali jsme v přírodě. 

Těžištěm kurzu pro nás byly od počát-
ku dvě věci: putování a pravidelná mužská 
setkání. Putování jako způsob reflexe vlast-
ního životního příběhu, vztahu k sobě, 
k druhým a k bohu (ať je jím cokoli) je 
hojně využívaný napříč kulturami i nábo-
ženstvími už tisíce let. upřímná a otevřená 
mužská setkání se nám při pohledu kolem 
sebe zdají jako nedostatkové zboží, které 
se však může s tím, co přinese putování, 
dobře doplňovat a vzájemně posilovat. 
Když se obojí dobře uchopí, na konci mo-
hou stát lepší a sebevědomější muži. Tako-
vá byla naše úvaha. Na ní jsme si postavili 
následující cíle:

1. Účastník se dostane do stavu, v němž 
je pro něj snazší věnovat se tématům, která 
jsou pro něj důležitá.

2. Účastník si uvědomí, v čem je pro něj 
sdílení v mužské skupině dobré a užitečné.

3. Účastník si uvědomí akty dávání 
a přijímání a uvědomí si, jakou pro něj mají 
hodnotu.

Jak jsme uchopili dramaturgii
Symboly a rituály

Pomocí symbolů a rituálů jsme se sna-
žili podtrhnout význam putování a sdílení 
a zvýšit jejich hodnotu v očích účastníků. 
Klíčovým symbolem byla poutnická hůl. Ty 
jsme vyráběli během druhého programo-
vého dne. Prvním krokem na cestě k holi 
byla reflexe o samotě („proč vyrážím na 
pouť a co na ní chci najít“), druhým naleze-
ní poutnické hole a třetím vyřezání symbo-
lu, který mé motivy znázorňuje. Hůl se tak 
stala symbolem poutníka i toho, s čím na 
cestu vyráží. Hodnota hole postupně rostla 
s ušlými kilometry a s nečekanými setká-
ními, které přivolala. Snad každý z nás po 
cestě zažil setkání s neznámým člověkem, 
povzbuzení nebo obdarování, které by se 
bez hole nejspíš nestalo.

Na pouť jsme pak vstoupili dvěma rituá-
ly. První, „pohanský“, proběhl v předvečer 
odchodu na cestu. Během něj každý z nás, 
s podporou deseti bubnujících mužů v zá-
dech, odhodil na vrcholu louky kámen se 
symbolem toho, čeho se před cestou zba-
vuje. Druhý, „křesťanský“, proběhl násle-
dující ráno v neratovském poutním kostele. 
Pod prosklenou střechou, v níž se odráželo 
vycházející slunce, jsme dostali požehnání 
od místního faráře – muže, který tento kos-
tel před několika lety přivedl zpět k životu 
a nalezl tu své poslání. S jeho slovy jsme 
se symbolicky připojili k tisícům poutníků, 
kteří se v křesťanské tradici vydali na cestu 
k sobě a k bohu.

Tak jako se úvodní rituál odehrál za 
úsvitu, ten závěrečný začal soumrakem. Po 
dvanácti dnech cesty, v den výročí okupace 
sovětskými vojsky, jsme se od památníku 
železné opony vydali v tichosti a ve tmě 
na poslední dva kilometry cesty; první ki-
lometr společně, druhý kilometr v samotě, 
každý z nás došel na konec cesty. V cíli, 
nohama ve třech zemích, ale ve společném 
kruhu kolem hraničního kamene, jsme po-
stupně spolu s kameny z cesty odložili po-

klad, který si z cesty přinášíme.
Rituálem bylo též naše každovečerní 

sdílení. Mělo předem daný formát, který 
vycházel z principů councilu. V úvodu kaž-
dý jedním slovem shrnul svůj den na pouti. 
Následovalo sdílení řízené třemi pravidly: 
Mluv od srdce, poslouchej srdcem a jdi 
k podstatě věci.  V prvním kole každý pro-
mluvil o tom, co si odnáší z dnešního dne. 
V druhém kole mohl kdokoli skupině polo-
žit otázku nebo téma, které pro něj bylo 
důležité. Takto jsme se během večerních 
sdílení dostali k tématům jako můj vztah 
s otcem, co od nás očekávají ženy, co přiná-
ším světu nebo co bych chtěl předat svým 
dětem.

Nenápadná podpora skupinové 
dynamiky

Abychom podpořili důvěru a otevře-
nost v mužské skupině, zařazovali jsme 
drobné civilní programy, které nenátlako-
vou formou podporují sdílení. K tomu jsme 
využívali drobných inspirací v přírodě i jin-
de. První den jsme například v místě, kde 
se láme obzor, četli úryvek z Chůze H. D. 

Účastníci Pouti. I foto © Jura Glaser Mužská energie. Pouť. I foto © Jura Glaser

58 59



60 61

praxe | PP | praxe

Thoreaua  a následně sdíleli, co nebo koho 
jsme dnes ráno opustili kvůli pouti. Povídá-
ní o tom, proč vyrážím na pouť, probíhalo 
jakoby mimoděk při vyřezávání poutnic-
kých holí. Každovečerní sdílení mělo pra-
vidlo jít k podstatě věci. Každé ráno před 
cestou jsme si přečtením příběhu, krátkým 
textem na cestu či otázkou na stromě vzá-
jemně nabízeli inspiraci na cestu. V polo-
vině putování jsme po večerním councilu 
zařadili hru Noční obrazy pro podporu 
zpětné vazby ve skupině. 

Komfort v jednoduchosti
Abychom měli po cestě dostatek kapa-

city na svá témata, ale zároveň mohli stá-
le putovat ve střídmosti a jednoduchosti, 
sdíleli jsme si už před kurzem na webovém 
fóru praktické tipy, jak se sbalit nalehko 
a přitom mít vše potřebné. V úvodu kurzu 
jsme zařadili blok praktické přípravy, kde 
jsme si například vážili batohy a odkláda-
li přebytečné věci. Pro každého účastníka 
jsme měli vytištěné mapy na každý den 
s vyznačenými místy večerních setkání. Tá-
bořiště jsme měli předem domluvené s ma-
jiteli pozemků a pro každý den jsme měli 
záložní variantu pro případ velmi špatného 
počasí.

Jak to zafungovalo?
Nabízím vám několik postřehů od 

účastníků kurzu. Jsou to jejich odpovědi 
na otázku: „V čem vidíš přínos kurzu pro 
sebe?“

„Uvědomil jsem si, že jít sám a potkávat 
se s lidmi je nejlepší pro přemýšlení a třídě-
ní myšlenek.“

„Pouť se pro mě stala částí větší, možná 
celoživotní cesty od kluka k muži. Jednak 
to jsou fyzické aspekty Pouti, překonání, 
konečně to, že jsem tu Pouť ušel, a zá-
roveň účast v chlapské skupině – hledaní 
svého místa v ní jako chlapa. Celkem mám 
po Pouti lepší náladu než před ní, cítím se 
volnější.“

„Potvrzení dobré zkušenosti s mužskou 
skupinou, že si chlapi můžou popovídat 
o drobnostech běžného života, ale i o váž-
ných tématech, která pak ovlivňují další 
život – je fajn, že může 14 dnů fungovat 
pohromadě bez jakékoliv potřeby natřásá-
ní peří a porovnávání pinďourů. :-D“

„Pozoroval svoje chování v chlapské 
skupině, zažíval pocity odcizení i sblížení. 
Přes den jsem zkoušel mluvit se zcela jiný-
mi lidmi „jinak, líp“, přičemž jsem se nebál 
o svou sílu, protože jsem věděl, že ji večer 
zase u ohně dočerpám. Poznal jsem moc 
zajímavé chlapy, nechal se inspirovat jejich 
názory i životními příběhy.“

Za své působení v PŠL jsem si vytvořil ja-
kési „neotřesitelné pravdy“, kterými ale jed-
noduchost Pouti otřásla. Jsou to například:

Na přípravu dlouhého kurzu alespoň 
6 týmových schůzek. Kurz jsme zvládli 
připravit za tři. Během té poslední jsme si 
dovolili po obědě dvouhodinového šlofíka. 
I tak jsme ji skončili o den dřív, protože ne-
bylo co chystat.

Kurz musí být nabitý programem. Mám 
pocit, že jsme od první schůzky program 
jen proškrtávali. Na té poslední jsme ubrali 
den programu a zařadili o den víc putová-
ní. Bylo to skvělé rozhodnutí.

Na kurz minimálně jedno auto plné 
materiálu. Všech 7 položek ze seznamu 
materiálu jsme odvezli v batohu nebo po-
slali v balíku. Auto jsme neměli vůbec. Ná-
kup jídla nám vždy pomohl odvézt někdo 
z místních. Měli jsme prostě kliku…

Po kurzu aspoň dva dny na dospání. Po-
prvé jsem z prázdninovkového kurzu při-
jel zklidněný, odpočatý a vyspaný víc, než 
jsem byl před ním. 

Je skvělé vidět, že to jde. A je skvělé, 
že i bez kruhů pod očima lze vytvářet pro-
stor, v němž lidé rostou a dostávají se blíže 
k sobě samým i k sobě navzájem. Dává mi 
to smysl, i když pořád nemám odpověď, 
jestli tomu lze říkat zážitkový kurz, nebo 
ne. Jak byste tomu říkali vy?

Rád bych ztratil slovo za přírodu, za svrchovanou svobodu a divočinu, jež se 
liší od svobody a kultury toliko občanské – a nabídl člověka jako obyvatele, jako 
součást a odnož přírody, nikoli jako člena spolčenosti. Chci učinit smělé prohlášení, 
pokud možno takové, které vyburcuje, vždyť zastánců civilizace je dost: ministři 
a školská komise a jeden každý z vás, koho se to týká. 

V životě jsem se setkal pouze s jedním či dvěma lidmi, kteří rozuměli umění 
chůze, tj. uměli chodit na procházky – byli obdařeni géniem, abych tak řekl, pout-
nickým. (…)

Pravda je, že jsme velice zbabělí křižáci, a dokonce i chodci, dnes už nepod-
nikáme žádná smělá a nekonečná tažení. Naše výpravy jsou pouhé vycházky do 
okolí, jež se s večerem stáčejí zpět k rodinnému krbu, odkud vyšly. Polovinu cesty 
se pouze vracíme ve vlastních stopách. Měli bychom jít vpřed, nejkratší cestou, kam 
nás zanese náhoda a touha po nehynoucím dobrodružství, nepomýšlet na návrat 
a být připraveni poslat zpět do osiřelého království jen svá nabalzamovaná srdce 
jako relikvie. Jste-li ochotni opustit otce a matku, bratra a sestru, manželku a děti 
a nikdy už je nevidět – pokud jste zaplatili všechny dluhy, sepsali závěť a urovnali 
své záležitosti, a jste-li svobodný člověk – pak jste připraveni jít na procházku.

Thoreau, H. D. (2010) Chůze. Praha: Dokořán.
Překlad Jaroslava Kočová, 2010

Původně vyšlo měsíc po Thoreauově smrti v roce 1862

>
V Neratovském kostele rozmlouváme 
s farářem, který nám dával požehnání na cestu.
foto © Jura Glaser
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Delší dobu sleduji, jakým stylem píšou 
lidé ze svých cest, jak se prezentují během 
nich. Je zajímavé, jak lehce dnešního ces-
tovatele rozhodí nemožnost připojení. Jak
se to pro část populace na cestách stává 
nejzásadnějším problém. 

Jako by pobyt na síti za každou cenu, ať 
jsem kdekoliv, přebíjel všechny další pocity 
z cesty. Puzením dávat pořád o sobě vědět 
jako bychom si zakazovali svoji cestu zjed-
nodušit. Osvobodit se od každodenního 
zpravodajství o sobě, které, přiznejme si, 
moc důležité není, ale když to dělají skoro 
všichni... 

Virtuálně do světa 
Začaly se objevovat formy virtuálního 

cestování, ale jednoduchost v nich nena-
jdeme. Zatím vypadají exoticky a díváme se 
na ně podobně jako na žraloka v koupališ-
ti, ale upřímně – v polovině 18. století bylo 
taky podivné, když se někdo vydal na cestu 
vlakem. 

Dnes už tady nejde o virtuální prohlíd-
ky muzeí na dálku, nebo procházky ulicemi 
měst za pomocí aplikací Googlu. Jedná se 
o zážitky, které můžete absolvovat, aniž 
otevřete dveře bytu. Chcete vystoupat na 
Kilimanjaro bez puchýřů na nohou? Na-
vštívit noční bary v atraktivní metropoli? 

Bude ještě cesta 
obohacením?
Je to úplně na nic. V hotelu nemám připojení na internet, telefon funguje 
mizerně. Jak můžu vyřídit maily, když se nedokážu připojit? Dva dny jsem 
nebyl na facebooku. 
Tady je to fakt šílené... 
už abych byl pryč...

Hynek Adámek 

P | praxe

Cestování za báječnými zážitky, exotikou i poznáním může 
být něčím, co člověka naplňuje; poskytuje vědění i emoce. 
„Vycházíme-li z předpokladu, že našim životům vládne tou-
ha nalézt štěstí, pak nám asi málokterá lidská činnost osvětlí 
zákony a dynamiku tohoto hledání – se všemi jeho vášněmi 
i protiklady – lépe než cestování. Vyjadřujeme jím, ač třeba 
nejasně, své představy o tom, jak by mohl vypadat život 
osvobozený od nutnosti pracovat a bojovat o přežití.“ 

Alain de Botton 

Není to těžké. Zástupci cestovní kanceláře 
namontují některému z místních obyvatel 
webkameru s vysokým rozlišením a rych-
lým satelitním připojením k internetu. Vy si 
sedíte doma v pohodlném křesle, ale pořád 
můžete v reálném čase sledovat a poslou-
chat všechno, co váš najatý zástupce celý 
den dělá.

Takový prožitek prý dělá z virtuálního 
turismu nevšední zážitek. Zákazníka vtáh-
ne do děje na obrazovce nebo na digitál-
ním projektoru na mnohem delší dobu, 
než je běžné. 

Máte prý možnost lépe se identifikovat 
s děním na plátně. Třeba s frustrací rybá-
řů, kteří celý den vytahují jen prázdné sítě. 
Klíčem k úspěchu virtuálního turismu je 
právě sdílený zážitek reálného času – zá-
kazník nemůže dopředu vědět, jak rybolov 
dopadne a co všechno se rybářům za den 
přihodí.

Tak to píše ve svém článku o turistickém 
virtuálnu amerikanista Kryštof Kozák. Za 
sebe jsem moc rád, že se předpovědi velké-
ho boomu v této oblasti zatím nepotvrdily. 
Možná i proto, že většina z těch na cestách 
pořád vyznává heslo „zážitky za námi do 
obyváku nepřijdou, my musíme za nimi“. 
Dokážu si ale představit, že pro někoho se 
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Jsou okamžiky, kdy virtuální 
přítomnost nestačí.

>
Harer – žvýkání čatu. 

foto © Hynek Adámek
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zdravotním omezením by to už dnes mohla 
být zajímavá varianta. 

Jinak jsem na rozpacích. Nemyslím, že 
by tohle bylo zjednodušení cestování. A to 
ani v případě, že by mi zástupce cestovky 
přibalil ke sledování obrazovky stejné jídlo, 
jaké mají v batohu nosiči na Kilimanjaru. 

Zaznívají argumenty, že právě masověj-
ší využívání této služby vytvoří nová pra-
covní místa v turistických destinacích, že se 
tak výrazně přispěje i k redukci tvorby skle-
níkových plynů z nadměrného užívání leta-
del, že tak se dozvíte o životě v dané zemi 
mnohem víc než při upoceném focení hlav-
ních památek. Možná to takto v budouc-
nu opravdu zjednodušíme svému tělu, ale 
naše hlava to jako jednodušší brát nebude. 
Zůstane v ní všetečná otázka: Opravdu je 
to tam tak, jak právě teď vidím na monito-
ru? Zatím stále ještě dokážeme víc ohod-
notit zážitek, který cítíme a prožijeme, než 
ten, který za nás má někdo jiný. Zatím. 

Zamávej svému plyšákovi 
To zatím je na místě, protože podobné 

projekty budou vznikat stále častěji. Meto-
dou pokus a omyl, která při rozvoji tech-
niky některým nápadům nakonec umožní 
přežít. Patří sem i trochu bizarní cestovní 
kancelář zacílená na plyšové hračky. Nápad 
chvíli vyvolal mediální pozornost, protože 
autor získal investory v pořadu České te-
levize Den D. unikátní cestovka fungovala 
rok, ale už fakt, že našla klienty, kteří vy-
šlou do světa svoji neživou hračku a potom 
se probírají fotografiemi míst, které navští-
vila, stojí za zamyšlení. 

Dnes je to ještě bizarní, dnes se virtuál-
ní turistika jeví zvláštně, ale stejně tak byl 
kdysi „podivín“ ten, kdo vyrazil do dálek 
vlakem. Tady podobnost končí, protože 
zde najdeme zásadní rozdíl – „podivín“ 
si zjednodušil cestu na místo, kde potom 

fyzicky byl a něco zažil. Virtuální turistika 
nám (bohužel) zjednoduší všechno – jak 
cestu, tak i zážitky. 

Pomaleji a jednoduše 
Kde ale dnes mizí radost z toho, že ces-

tuji? Proč máme pocity, že musíme všechno 
kolem sebe zaznamenat na digitální me-
dium? Co si nestihnu prohlédnout, to na-
fotím a podívám se doma (skoro nikdy už 
k tomu nedojde). 

Tím, že pořád myslíme na to, jak musí-
me dávat o sobě neustále vědět, že musí-
me všechno zaznamenat skly objektivu, si 
děláme svoje cesty sami složitými. Ztrácíme 
se v nich. Ztrácíme na nich sebe a cestování 
nám najednou dává daleko méně, než by 
mohlo.

Najít univerzální recept na takový stav 
nejde, ale každé zpomalení a zintenzívnění 

vnímání cesty vede k jejímu zjednodušení. 
Jednou z možností je třeba malba a ručně 
psaný zápisník. 

Když fotím dům, nepřemýšlím, z jaké-
ho je materiálu, jde mi jen o kompozici; ale 
když se jej snažím načrtnout, tak najednou 
vnímám rozdíl kamenných zdí a dřevěné 
střechy. Fotím mlhu v údolí a snažím se, aby 
byla výrazná. Kreslím údolí v mlze a pře-
mýšlím, proč právě teď mlha vznikla. 

Netvrdím, že je to návod pro každého. 
Někdo se běhu s fotoaparátem na cestách 
nikdy nevzdá. Jde to ale i bez něj a šlo to 
i bez něj. 

Emil Holub náš nejvýznamnější prů-
zkumník Afriky by mohl vyprávět. Je to po-
slední Evropan, který při svých výpravách 
nejen měřil a zakresloval, ale hlavně sbíral 
úplně vše – od brouků přes rostlinstvo po 
předměty denní potřeby. Všechno, co za-
řadil do sbírky, pečlivě kreslil. Holub byl 

Korea. I foto © Hynek Adámek
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Začátek  kostarického festivalu  del la Luz – slavnosti rozsvícení adventních světel. I foto © Hynek Adámek

posledním z cestovatelů, který sebou ne-
měl fotoaparát. Po něm už přišlo období 
specializovaných vědců, kde fotoaparát 
tvořil základní část expedice. No dobře, ale 
bylo to úplně špatně? Všechny Holubovy 
původní náčrtky, kresby a deníky jsou dnes 
odborníky vysoce ceněny. 

Porotce čas 
Snaha už během cesty toho co nejvíc 

odevzdat do světa sítí nám dělá věci složi-
tější.

Tím, že si myšlenky při cestě zapisujeme 
jen pro sebe, že kromě fotoaparátu zkusí-
me něco nakreslit, si vjemy kolem sebe da-
leko lépe třídíme a zjednodušujeme. Pře-
mýšlíme nad nimi. 

To, co nás napadne, nemusí být pro 
facebook, ale jen pro nás. Bonus z cesty. 

Podaří se to pokaždé? Já to nevím. Tady 
už rozhoduje jiný porotce – čas. Až on uká-
že, zda nějaká myšlenka, kresba tužkou 
a k tomu několik fotek z ošoupaného cestov-
ního deníku stojí i po delší době za to...

Autorem napsané knihy
Živá Afrika, 1996, společně s Jiřím Hanzel-
kou a Miroslavem Zikmundem.

Čas je dar Afriky – Etiopie. 2000, s Pavlem 
Mikešem 

island – soulad protikladů, 2003, s Jakubem 
Havlem 

Češi v Antarktidě, 2010 
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Učíme řemesla 
Podařila se mi u tohoto ročního vzdělávacího projektu hnedle dvojrole – 
jednak jsem se stala koordinátorkou za Jihomoravský kraj (tedy prodlouženou 
rukou řešitele Muzea Říčany a jeho partnera Asociace lesních mateřských 
škol ČR) a jednak, po podepsání všech 
prezenčních listin a nafocení vlaječek, 
samotnou účastnicí.

Martina Turečková

Pak přijde okamžik svobody, který 
nelze zaplatit, přiletí jako šíp. 

Náhle víš, kam půjdeš.

Miloslav nevrlý 

Stejně dvojaký je i samotný název 
„učíme řemesla“, říkali řešitelé s partnery 
v grantové přihlášce. Jednak řemesla učí 
řešitelé kurzu a jednak je to cílový stav, 
touha, přání řešitelů, aby to „učíme řemes-
la“ začali po absolvování kurzu říkat i jeho 
samotní účastníci – pedagogové předškol-
ního vzdělávání – třeba ve svých školních 
vzdělávacích programech nebo přímo rodi-
čům z oka do oka na chodbě své školky při 
předávání dětí.

Má dvojrole byla zdařilou kombinací. 
Nemůžete zavřít kovářku do google kan-
celáře a očekávat, že vše poběží jak má. 
Potřebovala jsem onen živý kontakt se 
skutečnými lidmi, v montérkách a špínou 
za nalakovanými nehty, kteří se však do té 
doby schovávali jen jako fádní řádky v ta-
bulce. Co myslíte, jak dlouho vám vydrží 
vykání mezi bruskami a vrtačkami? :-) Let-
ní škola řemesel ukázala, že v průměru tři 
minuty. 
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Společné večery na karimatkách a ve 
vlastních spacácích, vedle ponků a šicích 
strojů v malé jihomoravské vísce, kam o ví-
kendu přestávají jezdit autobusy, ochutná-
vání vzorků vína místních vinařů, společné 
rozhovory odvíjející se jako po točitém 
schodišti stále níž a níž do spodních pater, 
která snášejí už jen mihotavé světlo… To 
byl onen tmel, který jen jako koordinátor-
ka od klávesnice nezažiješ, neinkarnuješ.

To se pak díváš na Janu, jak vyměňuje 
vrták, ale nevidíš jen Janu vyměňující vr-
ták, spíš jako by to kolem ní probleskávalo 
zlatavým světlem. Najednou je lehčí ne-
hodnotit, nesoudit.

A nadřeli jsme se s dláty a dýhami a ba-
revnými prášky, které ne a ne získat tu pra-
vou hustotu k zatmelení deskových her dle 
vlastního návrhu… A pak přišla přednáška 
Aleka Lačeva „Práce s chybou”, která pod-
trhla tušení souvislostí nebo přinejmenším 
nabourala stereotyp stoprocentního výko-
nu a pootevřela nespočet nových vrátek 
a vrat a třeba i točité schodiště tentokrát do 
pater vynášejících tě výš a výš. Nebo Kraj-
hanzlův vstup z Ekopsychologie: „50 věcí, 
které by člověk měl zažít dřív, než mu je 
11 a 3/4”.

řemeslo je o propojení oka a ruky. 

Pokud chceš dobře nasadit ocasku a začít 
řezat lipový špalík na hlavu loutky tak, že 
ti to nebude skákat v dvoucentimetrovém 
rozptylu, je potřeba svým vědomím vskočit 
do malého ostrůvku rysky a několika oce-
lových zoubků.

Tato dovednost se pak pedagogům 
hodí i v pracovním kolbišti – dovednost 
vskočit svým vědomím do malého ostrův-
ku Petříka a Káji, kteří se perou o bagr. 
V obou případech platí přinejmenším „ne-
tlačit na pilu”.

Je krásné po společně prožitém roce na 
mentoringu, kdy si pedagogové-účastníci 
připraví svoji vlastní řemeslnou dílnu pro 
„své” děti dle jejich schopností, slyšet např. 
že:

Děti se vrtáním díry na stolní vrtačce 
neučí jen vrtat díru, ale i řešit konflikty 
např. při předbíhání. Nebo vstřebávat dů-
ležitost dodržování základních bezpeč-
nostních pravidel (např. „vlasy mít v culí-
ku“), používat obě ruky společně (problém 
dnešních předškoláků je tzv. jednorukost, 
nepropojenost mozkových hemisfér, sou-
visející i s nástupem omezeného pobíhaní 
dětí ve volné přírodě a bez dozoru) či učit 
se rozlišovat zelenou a červenou barvu na 
tlačítcích ON/OFF.

Nejen vydařené dílo, ale i proces zahřeje. I foto © z archivu autorky
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Velice mě potěšilo, že jihomoravské 
účastnice toho všeho v květnu ještě ne-
měly dost a samy si uspořádaly jako zlatý 
hřeb, třešničku na dortu či tolik potřeb-
nou, a v projektu opomenutou, iniciační 
tečku: „Festival loutkového divadýlka”. 
Čtyři představení během pracovního dne, 
na ostrově mezi řekou a mlýnským náho-
nem, s poetickým občerstvením na Parní-
ku, kde kávička a ledňáky tekly proudem, 
přes sto školkových dětí a všechen ten 
mumraj zvládnutelný díky rozlehlému 
prostoru, stínu prastarých vrb, výtečnému 
přístupu do nízké chladivé vody a absenci 
časového diktátu… No, neblýská se nám 
na lepší časy? :-) Těsně před uzávěrkou 
čísla jsem se dokonce dozvěděla, že druhý 
ročník Festivalu loutkového divadýlka se 
dostal do dvou ŠVP zúčastněných mateř-
ských škol.

Jednoduchost jako řemeslo?
V dnešním světě, zdá se, je třeba obo-

jí. Kancelář i dílna. Pohodlné zabydlení ve 
virtualitě sociálních sítí i v divočině lesa za 
humny.

Vypalování do dřeva. I foto © z archivu autorky

Dřevomor – kurz pro začínající řezbáře. I foto © Vladimír Halada

Co však na to Jednoduchost? 
Úpí. 
Jakoby Dvojakost a Dvojrole neměly 

s Jednoduchostí nic společného.
Přihodilo se mi po konci třináctiměsíční 

pracovní smlouvy, že jsem se vědomě roz-
hodla pro jednoduchost. 

Je to dřina. 
Obrovská.
Pomáhá citát: „Z hlediska celé existen-

ce není topol víc než stéblo trávy.“
Naštěstí jde o řemeslo. Když si tedy spo-

jíš ty dva body, o které jde – oko a ruku – 
nejkratší cestou vedoucí tělem, jsi v srdci. 
Nelze ho minout.

A dostávat se, nejen v dnešním světě, 
do srdce, znova a znova, a třeba i vědomě, 
to patří ke klíčovým lidským dovednostem. 
řemeslo má zlaté dno, že? :-)

P. S.: Přijďte mě prosím za pět let zkon-
trolovat, zda neobrůstám mechem. :-) M.

homo habilis v nás
řemeslo, resp. práce rukama, není žád-

ná věda a vymýšlením teoretických kon-
ceptů „jak to funguje“ možná spíš popírá-
me činnost samotnou. Pozorujeme boom 
příležitostí, jak zaměstnat svoje ruce a za-
žít pocit seberealizace. Přitom je to tak pro-
sté: čtyři miliony let používáme ruce, oproti 
tomu vývoj jazyka a abstraktního myšlení 
není starší než sto tisíc let. Za vývoj lidské-
ho mozku vděčíme naší ruce a její schop-
nosti tvořit. Rapidní úbytek ruční práce 
v našich životech můžeme počítat na de-
kády, max. jedno století. Neodstřihli jsme 
spolu s dřinou, špínou a mozoly i schopnost 
postarat se sami o sebe a z toho pramenící 

pocit sebeuvědomění, resp. sebevědomí? 
Nepotlačili jsme schopnost vnímat a cítit 
hmotný svět, který nás nejen obklopuje 
a jsme na něm – naštěstí – pořád závislí? 
Třeba až ztráta spojení s hmotnou realitou 
prostřednictvím lidské ruky nás přivede 
k poznání, že to bez nich ani nadále ne-
půjde. Homo habilis, člověk zručný, se tiše 
chechtá, k jaké parodii jsme jeho zručnost 
dovedli. Jakže to říkáme, vzít rozum do 
hrsti...? Rukou se prostě nezbavíme, jsou 
s námi pořád a jejich potenciál pro tvůrčí 
práci ve všech představitelných činnostech 
je nezměrný. Pokud nemáme být ostudou 
evoluce, vraťme ruce do hry! 

aleš pokorný
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Olympijské 
horolezení Ivo Jirásek

Měl jsem příležitost zúčastnit se devátého ročníku „Olympic 
climbing“ (navzdory názvu se jedná spíše o vysokohorskou 
turistiku) v jižním Turecku, v pohoří Bolkar (Bolkar Daglari). 
Třítisícimetrové štíty, chladná jezera, louky s pasoucími se ovcemi… 

Jsi-li na cestách, spi za jasných nocí 
pod širým nebem. Jen tak se správně 
probudíš. Dřív, než vyjde slunce.

Miloslav nevrlý 

Hory vás uchvátí zejména svojí velko-
rysou rozlohou. Zvyknete-li si v mládí ze-
jména na česká pohraniční pohoří, na slo-
venské kopce i velehory, uděláte si jakousi 
představu o tom, za jak dlouho lze horské 
masivy zdolat – konec konců i Alpy jsou 
takové komorní. Turecké vzdálenosti se 
blíží spíše tomu, co jsem viděl ve Skalistých 
horách v Kanadě nebo v nekonečné tajze 
v okolí Bajkalu – působí až dojmem neko-
nečnosti…

Byl jsem pozván, abych povyprávěl 
něco o spojení filosofie, přírody a olympi-
smu, abych sdílel s tureckými studenty své 
názory a diskutoval s nimi témata, která 
bezpochyby nepatří ke všednodenním úva-
hám. Hostitelé byli vskutku pozorní, a to 
nejenom co se zájmu v průběhu ideových 
diskusí týká. 

Zaujalo mě, jak málo pijí nejenom al-
kohol (což se dá předpokládat), ale jakoby 
skoro vůbec nepotřebovali tekutiny. Ráno 
šálek čaje, při výstupu trochu vody, při 
návratu kávu, večer šálek čaje. Naše litry 
nápojů, bez nichž se nedokážeme obejít 
(natož v horách ve 3000 metrech), jsou 
zde nevídané. Silný čaj i turecká káva vás 
vzpruží – ovšem pozor, rozhodně si ne-
plést s českou kávou zalévanou! Musíte 
nápoj vařit v džezvě, toužíte-li po tom, 
dopřát si opravdového „turka“!

Chcete-li unavit tělo, osvěžit ducha,  
a tudíž občerstvit celou vaši osobnost, pak 
vřele doporučuji. V příštím roce by měl 
být mezinárodní rozměr ještě mnohem 
patrnější. Pokud vás pohyb v souručenství 

s myšlením zaujme, nebojte se hlavnímu re-
alizátorovi ozvat. První české stopy v dříve 
výlučně turecké aktivitě jsou již prošlapány 
a prof. dr. Gıyasettin demirhan vám jistě 
rád odpoví. A abyste si mohli udělat přes-
nější představu o tom, o co se v podstatě 
jedná, přidal nám kolega z Turecka alespoň 
pár základních odpovědí na otázky, které 
by vás mohly napadnout mezi prvními.

Co „olympijské horolezení“ 
opravdu znamená a jak dlouhou 
dobu existuje? Jaká je jeho tradice 
a budoucí plány?

Olympijské horolezení se uskutečňuje 
devět let. Jeho smyslem je vykonávat akti-
vity v přírodě za účelem vnést opravdo-

Na kurzech Prázdninové školy Lipnice 
se používá pro dosažení výchovných cílů 
velké spektrum programových prostředků. 
Jako programové prostředky se používají 
také miniškoly nebo dílny. Miniškoly ko-
munikace, argumentace, taneční dílny, ale 
také miniškoly řemesel, kovářské dílny, řez-
bářské dílny. Jedna z velmi pěkných dílen 
byla například na projektu Schody do Nebe 
1993 sklářská dílna. Protože projekt probí-
hal v okolí Železného Brodu, tedy typické 
sklářské oblasti, využili jsme tuto možnost 
pro účastníky kurzu.

Kolik času mají dnes mladí lidé na 
běžnou práci rukama, pokud nevyrůstají 
na vesnici nebo malém městě, kde se žije 
s domácími zvířaty a je běžné, že se o ně 
musí každý den postarat? V současném 
světě počítačů, iPADů a chytrých telefonů 
je práce rukama pro účastníky kurzů vlast-
ně mimořádným zážitkem. Mít kontakt s ji-
ným materiálem než jsou klávesnice, a to 
se sklem, dřevem nebo keramikou. Vždyť 
již jen příprava ohně a ohniště na kurzu, 
které vyžadují práci se sekerou a pilou, jsou 
vnímány velmi pozitivně. Rozeznívají v nás 
staré archetypy a připomínají nám, co ještě 
nedávno i pro nás bylo běžné.

 Mirek hanuš

Gıyasettin Demirhan. I foto © z archivu GD
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vý význam olympismu do reálného života, 
umožnit každý rok účastníkům prezentovat 
a diskutovat vědecké pohledy na konkrétní 
olympijské téma, vylézt na vrchol hor, za-
jistit kooperaci mezi účastníky, sdílet prvky 
společného života účastníků a rozšiřovat 
ducha olympismu mezi mladými lidmi. Ak-
tivity jsou v současnosti nabízeny univer-
zitním studentům, ale je plánováno jejich 
rozšíření v mezinárodním rozměru.

Myslíš, že hledání spojení či vztahu 
mezi horolezením a přemýšlením 
o olympismu může být důležité pro 
soudobou společnost? Proč?

Je zde důležitá vazba mezi olympis-
mem a horolezením, protože kultura je 
v přírodě, ale není přírodou samotnou. 
Kultura přizpůsobuje přírodu lidem. Sport 
je také kultura. A rovněž horolezení. Navíc, 
pokud je horolezení sportovním odvětvím 
bez soutěžení, je jednou z aktivit, které 
podporují kooperaci, překonávání pře-
kážek, rozvoj míru a přátelství. Na druhé 
straně, při horolezeckých aktivitách jsou 
hory a přírodní prostředí přímo zakoušeny. 
Vrchol hory nemůže být cílem, je dosaho-
ván aktivitami v procesu. V moderní spo-
lečnosti je městský život extrémně umělý 
a jeho vlivem lidé usilují o to, být v soula-
du s přírodou. Proto lidé jezdí do přírody. 

Horolezení je rovněž jednou z aktivit ces-
tování do přírody (traveling-to-the-nature) 
a zároveň je jedním ze sportovních odvět-
ví. Moderní lidské životy jsou uvolňovány 
od umělého prostředí města zkušenostmi 
z přírody a sportů.

Co je podle tebe nejdůležitější 
myšlenkou této události pro naše 
čtenáře zajímající se o zážitkovou 
pedagogiku?

Jsme v přírodě kvůli charakteristikám 
aktivity. Cestujeme společně. Společně sta-
víme stany. Společně vaříme a umýváme 
nádobí. Společně podnikáme výlety a po-
vídáme si. Všichni účastníci byli společně 
napojeni na tvůj seminář, na krásné a tvo-
řivé ideje. Účastníci interpretovali vztahy 
mezi olympismem, kulturou, filosofií příro-
dy a horolezením z různorodých hledisek. 
Každý byl obohacen těmito tématy a od-
lišnými pohledy. Ti, kteří neuměli vařit, se 
učili vařit. Všichni se učili životu v přírodě 
chůzí a lezením, všemi technikami, a také 
se učili strukturováním základních myšle-
nek. Účastníci porovnávali život ve měs-
tech a v přírodě a nalezené rozdíly inter-
pretovali. A díky těmto zkušenostem jsou 
obohaceni. Prostřednictvím těchto aktivit 
také účastníci nalézali vazby k ideám Johna 
Deweyho, J. J. Rousseaua a dalším filoso-
fům a pedagogům.

INSPIRACE
vedoucí rubriky: Martina Turečková
art.amen@volny.cz 

I

Záznam ve vrcholové knize. I foto © z archivu GD
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Adaptacni kurz pro 1. ročník gymnázia Chotěboř.
foto © Richard Macků

V České republice běží od 1. 8. 2014 do 
30. 4. 2016 první vlaštovka vzdělávacího 
projektu průvodce dětí světem. Redakce 
Gymnasionu se pro vás v návaznosti na 
článek Helgy Løvollové Frilufstliv – cítit 
blízkost přírody (viz str. 11–15) zeptala ko-
ordinátorky vzdělávacích aktivit projektu 
Johany Passerin:

1. Jak vzdělávání vašich průvodců pro-
bíhá a jaké má ukotvení v českém 
systému akreditací?

Průvodce dětí světem je akreditovaný 
vzdělávací program, jehož nositelem je 
Asociace lesních mateřských škol v rámci 
projektu Předškolní vzdělávání pro udrži-
telný rozvoj. Průvodce dětí světem je pro-
gram určený 20 pedagogům předškolních 
zařízení (klasických i lesních mateřských 
škol) z celé ČR, který se skládá z dvanácti 
lektorovaných třídenních bloků vedených 
v různých krajích ČR. Program je doprová-
zen dvěma mezinárodními konferencemi 
v Praze, čtyřdenní exkurzí po berlínských 
lesních školkách, dvěma hospitacemi v za-

pojených školkách a mentorskou podpo-
rou každého účastníka. Smyslem progra-
mu je posílit kompetence pedagogů v roli 
průvodců dětí přírodou a světem. Pro-
gram je zaměřen na prohloubení koncep-
tu udržitelného rozvoje v praxi pedagogů, 
kteří předškoláky vychovávají a vzdělávají 
v kontaktu s přírodou.

2. Na vašich webových stránkách 
je pro volný anglický překlad textu 
o projektu použito pojmenování 
„Nature Teacher“, proč se tak 
projekt nejmenuje i v češtině?

S přípravou jsme s Terezou Valkouno-
vou, předsedkyní ALMŠ ČR, finišovaly na 
Vánoce 2013. Líbila se nám ona dvoja-

Průvodce 
dětí světem 
v Čechách
Martina Turečková 
se ptá Johany Passerin

Stačí málo, zejména na cestách, můj 
zbytečnostmi obtěžkaný bratříčku! 
ukaž mu, bez čeho se obejdeš, a řeknu 
ti, vezmu-li tě s sebou. uč se nosit stále 
méně. Pak budeš lehoučký.

Miroslav nevrhlý

Loni v létě jsem seděla ve stájích Toulcova dvora. Právě začínala přednáška Berlíňana Guntera 

Oostinga o Friluftsliv. Podíval se do sálu a položil publiku první otázku:

„Kdo z vás žije jednoduchý život?” …Žádná ruka nahoře… Přidal druhou: „A kdo by chtěl? :-)”…

Vymrštilo se sto rukou. 

Mezi nimi byla i ta má. Od té doby na to s přestávkami myslím a nedá mi to spát. No uznejte, vždyť 

„činy jsou hlasitější než slova“... Jak jinak víc podtrhnout vážnost gymnasiálního tématu Jednodu-

chost, než že jedna z redaktorek se rozhodne ji – po přípravě čísla 

– skutečně žít, doopravdy vyrazit klestit se trním nástrah dnešního 

bezbřehého Světa, přivírat rozevřené nůžky nepřeberných aktivit 

a „nacházet míru ve světě, který má sklon k bezbřehosti“, jak říkal 

už Leonardo da Vinci?…

Vidím to jako jedinečnou zážitkovou příležitost nejen pro sebe, 

ale i pro naše čtenáře.

Bylo mi s Vámi dobře, třeba se potkáme na horských pláních, :-)

srdečně Martina turečková
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kost příroda–učitel na straně jedné a zá-
roveň Průvodce přírodou na straně druhé. 
Pak Tereza přišla s jistou „čistomluvou“ 
– a použily jsme v podstatě doslovný pře-
klad řeckého paidagogos, tedy „Průvodce 
dětí světem“.
3. V srpnu letošního roku jste pořá-
dali v Brně v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu mezinárodní konferenci, kde 
mimo jiné vaši účastníci prezentovali 
to, co je v projektu doposud oslovilo. 
Mezi příspěvky se objevilo i téma 
Friluftsliv a v sále bylo všeobecně 
znát, že téma vaše studenty velice 
oslovilo. Jak jste ho v projektu 
uchopili?

V lednu 2014 jsme se v Berlíně potkali 
s Gunterem Grün Oostingem, charismatic-
kým skromným Němcem, který friluftsliv 
studoval a zažíval ve Švédsku. Vyrůstal ve 
Východním Berlíně a má silné sympatie ke 
státům střední a východní Evropy. Slovo 
dalo slovo a Gunter se stal naším „head-
linerem“ prvního třísemestrového běhu 
Průvodce dětí světem. Nejhezčí je, že byť 
si Gunter, žijící v jurtě na kraji Berlína, se 
svojí ženou Verou většinu věcí denní i noč-
ní potřeby udělal vlastníma rukama, stu-
denty nestihl nijak zahanbit, naopak je 
celou dobu vede něžnou švédskou verzí 
friluftsliv ohledně toho, že každý má své 

vnitřní hranice někde jinde a že je to tak 
v pořádku. Celé je to spíše ohledně hledá-
ní rovnováhy – kdo ví, co přesně se může 
a co už se nesmí jak ohledně udržitelného 
rozvoje, tak ohledně friluftsliv? Naše stu-
denty okouzlil, žádný mindrák se nekonal. 
Gunter rád používá úsloví: „V prostotě je 
bohatství.”

4. Vnímáte nějakou možnou formu 
spolupráce v dalších bězích například 
s Prázdninovou školou Lipnice? 
Dalo by se jejím instruktorům něco 
vzkázat?

O PŠL dlouhodobě víme a jejich pů-
vodní produkt ZDrSEM jsme již začlenili 
jako běžnou součást našich vzdělávacích 
aktivit. Jednodenní formát ZDrSEM Mama 
Les vznikl naší vzájemnou interakcí. Máte 
pravdu, že kdyby vznikl tvůrčí tým tvoře-
ný lidmi z ALMŠ a z PŠL, který by pracoval 
na autorském kurzu s pracovním názvem 
např. Český friluftsliv, že by to mohla být 
zdařilá prázdninová jízda! :-) O další běhy 
totiž velice stojíme a expediční platforma 
PŠL by nás mohla skvěle doplnit. Nyní jsme 
ve fázi hledání finančního zdroje. Naším 
ideálem by bylo „Nature Teacher” ukotvit 
v ČR jako bakalářskou formu studia.

Johanko, děkujeme, a tvá slova pře-
dáme správní radě PŠL, držíme pěsti!

Gunter si téměř vše vyrábí sám, zde vše kromě lyží. I  foto © Johana Passerin
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Pátrání po horských 
pláních v podzemí

Víš, co je na lehkých cestách nejopojnější, 
bratříčku? Svoboda! uchvacující proud svo-
body od sladkého jitřního nadechnutí, hlu-
bokého, až slastně zabolí v klíčních jamkách, 
po večerní usínání, které zalehne bezvládné 
tělo jako teplé huňaté zvíře. Jen cesta ti dá 
svobodu, lehkonohý ptáčku.

Miroslav nevrhlý

Zaujaly mě odkazy v předchozích člán-
cích, že poprvé se slůvko frilufstsliv obje-
vilo v Ibsenově básni Na horských pláních. 
Pojala jsem jednoduchý plán, že báseň vy-
hledám, přepíšu a otiskneme ji pro naše 
čtenáře v inspiraci. 

Postupně jsem začala zjišťovat, že se 
báseň v češtině rozprostírá na 18 strán-
kách. Vypátrala jsem ji v útlé zažloutlé 
knížečce, kterou jsem sehnala díky Pod-
zemnímu antikvariátu, na hony vzdálené-
mu horským pláním, a kterou vydal nakla-
datel J. Otto pro Českou akademii Císaře 
Františka Josefa.

Knížečka je bez datace, ale vzhledem 
k tomu, že ji překladatel Karel Kučera vě-
noval autorovi k sedmdesátým narozeni-
nám, dá se předpokládat rok vydání 1898, 
protože Henrik Ibsen se narodil 20. 3. 1828. 

Zde jsem nejprve indicie nenašla. Do-
šlo mi, jak bylo bláhové si myslet, že to 
v textu českého překladu rozpoznám. Tak 
jsem začala pátrat po norském originálu. 
Chvála Bohu, že číslování jednotlivých čás-
tí i grafické členění veršů Kučera zachoval! 
Při třetím čtení originálu, absolutně nor-
štinou nepolíbená, jsem slůvko „frilufts-
liv“ konečně zahlédla! :-) A v porovnání 
s překladem je to tato část:

Martina turečková

V pustou salaš kořist vnesu
bohatou, tam při ohništi,
na třínožce, dechem lesů
myšlénky mi volně prýští.

Můžete porovnat:

I den øde sæterstue 
al min rige fangst jeg sanker; 
der er krak og der er grue, 
friluftsliv for mine tanker.

Báseň je lyrická balada a není to cukro-
vinka na jedno čtení. Poslední verš zaznívá 
majestátně:

Teď splním ten příkaz, z oceli duch, 
jenž ve výši poroučí chůzi!
Já dolin již nízkých vyžil vzduch,
zde nahoře v pláních volnost a Bůh,
tam dole ať tápou ti druzí.

Nu er jeg stålsat, jeg følger det bud, 
der byder i højden at vandre! 
Mit lavlandsliv har jeg levet ud; 
heroppe på vidden er frihed og Gud, 
dernede famler de andre.

Pokud patříte mezi ty, kteří milují vě-
domí souvislostí a zahlédli jste též rudou 
nitku mizící za obzorem, celou báseň na-
jdete na www.gymnasion.org. Ale opatr-
ně, kdo ví, třeba se pak vaše budoucnost 
bude muset změnit. :-)
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Lesní mysl
(z finského METSÄMIELI)
Jdu do lesa, jen tak, s dětmi, s přáteli a s přáteli svých přátel, které neznám 
a od 6letého kluka slyším celou cestu: „Maminko, jdeme domů, mohl bych 
se tady umazat. Maminko, jdeme domů, tady je moc 
stromů. Maminko, jdeme domů, je tu až moc místa. 
Maminko, já tady nechci být, nejsou tady žádné 
hračky.“ Běží mi mráz po zádech. Je to extrém, možná 
zároveň realita mnoha dětí, dospívajících, ale i dospělých, protože kdo je ten, 
který dětem umožňuje les a přírodu považovat jako svoji součást a sebe jako 
součást přírody, jako své doma? 

Martina Holcová

„Lesní mysl dává nový 
důvod, proč jít do lesa.“

Metoda Lesní mysli vznikla ve Finsku. 
Stejnojmenný název nese kniha, do které 
autorka Sirpa Arvonen, bodrá skromná ve-
selá Finka, zaznamenala v podobě cvičení 
výsledky 20 let různorodé práce s lidmi. 

Potkala jsem se se Sirpou loni v létě 
a ona se mezi řečí zmínila, že jí brzy vyjde 
kniha s nějakými cvičeními a výzkumy, proč 
je dobré chodit do přírody. V duchu jsem si 
pomyslela: „To ví každý, to je přeci jasné, 
proč o tom psát knihu?“ Nicméně ve mě 
Sirpa vzbudila zvědavost. A navíc – sama 
jsem po návratu z Finska začala hlídat, aby-
chom každý den, pokud to jen trochu jde, 
v lese byli, každý sám, společně, s dětmi, 
s přáteli...

V první části knihy Sirpa shromáždila 
výzkumy zabývající se vlivem přírody na 
člověka, jeho psychiku i zdraví. Každý člo-
věk tuší, že v lese je mu dobře, aniž by vý-
zkumy potřeboval. Výzkumy jasně ukazují, 
co se děje s člověkem, když v lese stráví 
alespoň 5 minut. Kromě příjemných pocitů 
ovlivňuje příroda i naše zdraví. 

Metoda Lesní mysli vychází z předpo-
kladu, že můžeme ovlivňovat, jak smyslupl-
ně a spokojeně se v životě cítíme. V druhé 
části knihy jsou cvičení – jsou tak jednodu-
chá, že je zvládne každý. Vychází z principů 
mindfulness a jsou založená také na po-
sledních výzkumech pozitivní psychologie 
a principech koučování. 

Rozhovor se Sirpou
Jaké bylo tvoje přání, když jsi knihu 
psala?

„Přála jsem si, aby si lidé uvědomili, jak 
mocná příroda je, jak je blízko, jak je levné 
se do ní vydat a jak se procházky mohou 
stát pravidelným zvykem, který přinese do 
života více pohody a spokojenosti. říkala 
jsem si, že když se o to podělím s ostatní-
mi, pomůžu jim. Doufám také, že lidé zís-
kají více odvahy pozvat přátele a přírodu 
zakomponovat do života rodiny. Když mě 
pozvali z časopisu pro mládež, věděla jsem, 
že jsem s knihou uspěla.“

Proč bychom měli trénovat naší 
mysl? Nestačí, že jsme, kým jsme?

„Ano, jsme, kým jsme. Každý z nás chce 
žít smysluplný život. Máme hodnoty, které 
nám ukazují směr, ale někdy zapomínáme 
naše hodnoty používat v každodenních 
běžných rozhodnutích. Je užitečné znát 
sebe a zorganizovat si čas pro rozhovor se 
sebou samým. Je užitečné si uvědomit, jaké 
máme reakce, jaké jsou naše myšlenky, po-
city... Můžeme sami sebe přijmout, ale také 
můžeme využít možnosti volby. Můžeme si 
zvolit, jakou budeme mít náladu, jak bu-
deme reagovat, v jaké budeme emoční 
rovnováze. Všichni máme občas smutek, 
bolest, čas těžkostí. Je fajn trénovat mysl 
v dobách, kdy vše jde, aby pak byla připra-
vená na období, které není tak jednodu-
ché. uvědomuješ si a poznáváš, jak s tebou 
tvá mysl neustále komunikuje, potom se 
učíš s ní komunikovat ty, znáš se lépe, máš 
se víc rád, vážíš si sebe víc... Jsi si více vědo-
má sebe sama.“

Jaké jsou reakce lidí na tvoji práci?
„Setkala jsem se s lidmi ze Suomen Latu 

(Asociace rekreačních sportů a outdooro-
vých aktivit ve Finsku, pozn. autorky). Tito 
lidé tráví hodně času venku v přírodě. Vědí, 
že se po pobytu v přírodě cítí lépe, ale po 
představení Lesní mysli byli překvapení. 
Nikdy je nenapadlo, jak úžasnou moc má 
příroda, když ji začleníme jako běžný zvyk 
do našeho života. Byli překvapení, že exis-
tuje tolik výzkumů a že prospěšnost je tak 
měřitelná.

Doba není jednoduchá a lidé ve Finsku 
se obávají, že ztratí pracovní místo, pracují 
tedy několikanásobně víc, dostávají se do 
velkého tlaku a stresu. Lesní mysl je jedno-
duchým způsobem, jak dočerpat sílu, od-
počinout si a navíc – v přírodě člověk získá 
širší pohled na život, na to, že práce není 
vše a ztrátou práce život nekončí.“

Jaká je situace půl roku po 
publikování knihy?

„Teď v létě mám několik pozvání ze 
škol. Chtějí se o Lesní mysli něco dozvědět 
(co to je, vyzkoušet si ji) proto, aby se nau-
čili, jak o sebe pečovat, aby mohli v nejed-
noduché práci, která přináší spoustu stre-
su, pokračovat.

Také zařadili cvičení Lesní mysli do in-
ternetového projektu, jehož cílem je pod-
pořit lidi ve stresu, s depresemi... Velice 
pečlivě si vybírají, co do projektu zařadí, 
tak jsem ráda.

Samozřejmě, že jsem očekávala, jaké 
na knihu budou ohlasy a jestli přijdou i ty 
kritické. Jedna dáma, která pracuje v insti-
tutu zabývajícím se výzkumem lesa, napsa-
la dlouhý článek. Pochválila výzkumy a je-
jich překlad do čtivého jazyka v propojení 
s jednoduchými cvičeními. Můj vydavatel 
mi poblahopřál, protože stejná žena bývá 
ve většině případů velice kritická. Druhým 
případem bylo jedno z mnoha představe-
ní knihy v televizi – známá finská herečka 
odpověděla TV redaktorovi, když knihu 
představoval: ‚Můžete přeci jít do lesa 
a nepotřebujete k tomu knihu... ‘ Ano, 

Nedělní rodinný výlet. I foto © Helga Synnevåg Løvoll

Sirpa Arvonen. I foto © z archivu SA
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jistě, Lesní mysl je jen další způsob, jak do 
lesa chodit a co v lese dělat,“ směje se re-
akci Sirpa.

Škola lesní mysli u nás v ČR
Lesní mysl je o nástrojích, jak sám se 

sebou pracovat, jak trénovat svoji mysl 
a její dovednosti. Všechno nejde hned, ke 
cvičením je třeba se vracet, dělat je znovu, 
prostě trénovat. Po kurzu ve Finsku u Sir-
py mi dochází ještě jedna věc – velká krása 
a kouzlo spočívají v tom, jak jednoduchá 
a přístupná cvičení jsou. Právě v tom je je-
jich síla, umocněná prostředím, tedy lesem 
(nebo parkem, zahradou), kde cvičení pro-
bíhají a který udělá kus práce za nás. Cviče-
ní, která zkoušíme, nabízí mnoho obměn 
a přicházím na nová, jednoduchá, která 
v daném okamžiku s danými lidmi vznik-
nou. Finská Lesní mysl je tedy odrazovým 
můstkem pro to, abych začala vytvářet čes-
kou Lesní mysl obohacenou o to, co umíme 
my u nás. 

Zkušnosti lidí, kteří 
vyzkoušeli Lesní mysl

„Zajímavé pro mě bylo, jak výstižné 
můžou být hmotné věci přírody ke stavu 
mysli i těla, a tím pádem uvědomění si, že 
jsme součástí přírody, to že se do ní můžu 
obracet pro čerpání síly a inspiraci, pohled 
na svoji aktuální situaci, problémy i radosti 
a nebo v ní samotné nacházet radost.“ Ra-
dek Sládeček, IngArchitekt

„Zažila jsem totální uvolnění od všed-
ních stresů, trablů a trápení, které z mysli 
zkrátka v ten okamžik vymizely (dočasně). 
Cvičení se o poznání snadněji dělají po dru-
hé, po třetí... Nejvýraznější a pro mě nej-
přínosnější bylo cvičení na změnu. určitě si 
tohle cvičení půjdu do lesa několikrát zo-
pakovat, než se přiblíží termín mojí velké 
změny.” Iva Snowfish, překladatelka

Cvičení
Následující cvičení uvádím s obavou, 

aby si čtenář po přečtení neřekl – aha, tak 
to už mě dál nezajímá, vždyť na tom nic 
není, ta Lesní mysl, to je tedy pěkný výmy-
sl. Obávám se, že si čtenář udělá ukvapený 
názor. Přirovnala bych to k prvnímu setkání 
s Finskem – přijedete a nečeká vás na první 

pohled a dojem nic velkého, pompézního, 
úchvatného, skoro, jako byste byli doma. 
Ale – při bližším seznámení začínáte měnit 
názor. Ta určitá jednoduchost a funkčnost 
(nutná kvůli počasí), prostor, klid, ticho, 
respekt. To všechno neviditelné na první 
pohled si člověka získá.

A proto – doporučuji, až půjdete do 
lesa, si cvičení vyzkoušet. Protože písme-
na a slova na papíru zdaleka nepostihnou 
hloubku prožitku, která i tato jednoduchá 
cvičení nabízí. Sama je zkouším pořád do-
kola (o tom je trénink Lesní mysli) a pořád 
je co objevovat, ať už venku nebo uvnitř.

Cvičení probíhají venku, v lese (popří-
padě v parku nebo na zahradě).

vzorové cvičení – To dobré
Zamyslete se, co dobrého jste v minu-

lém týdnu udělali pro ostatní, malého i vět-
šího (úsměv na někoho, telefonát, hovor, 
večeře…). Mohou to být úplné drobnosti. 
Za každý takový čin, skutek, vezměte ze 
země jeden klacík, větvičku a poskládej je 
na sebe jako mraveniště.

Následuje reflexe, při které si můžeme 
odpovědět na otázky typu: Co vám pro-
běhlo hlavou, když jste uslyšeli zadání? Jak 
se vám cvičení dělalo a proč? Překvapilo vás 
něco? Když se koukáte na svoji hromádku 
větviček, co vás napadá (ve vztahu k sobě, 
k druhým...)?

Závěrem
Mám přání, aby se Lesní mysl zabydlela 

i u nás, v české kotlině. Jsem na začátku, 
ale věřím, že může i nám přinést mnoho 
dobrého. 

Lesní mysl (finsky METSÄMIELI, anglic-
ky Forest mind) je název vzdělávací me-
tody, jejíž autorkou (stejně jako autorkou 
stejnojmenné knihy) je Sirpa Arvonen. Les-
ní mysl v ČR vzniká v úzké spolupráci a za 
veliké podpory autorky Sirpy.

www.lesnimysl.cz

Literatura
• Arvonen S. (2014). Metsämieli. Helsinki: 

Metsakustannus Oy.

Noam Chomsky
 * 7. prosince 1928, 
Philadelphia, USA 
americký lingvista 

a politický aktivista.

Měli jsme štěstí, že se nám podařilo navázat kontakt s expertem, jehož ideje jsou 
ve společenských vědách nejvíce citovány. Zajímal nás jeho pohled na jednoduchost, na 
porozumění procesu zjednodušování v jazycích jakožto primitivizaci myšlení (který je 
patrný v proměnách pravidel českého pravopisu, ale také ve zkratkách SMS apod.), na 
jednoduchost politických odpovědí na složitá a komplexně komplikovaná společenská 
témata apod. Ale protože naše otázky byly dlouhé a jeho odpovědi krátké, rozhodli jsme 
se ponechat jen opravdu minimalistickou ukázku našeho tázání na dálku.

Je možné říci v několika jednoduchých větách něco smysluplného 
o lidském životě?

Nic smysluplného.

Hledání 
jednoduchosti

inspirace| I 

Vlastní obyvatelstvo nemůžete kontro-
lovat silou, ale můžete ho zbavit smyslů 
tím, že ho povedete k větší spotřebě.

Noam Chomsky

„Hledání jednoduchosti je přesně totéž jako pátrání po vysvětlení“: 
minimalistický rozhovor s intelektuálem maximalistického dopadu, 
s profesorem Noamem Chomskym:

Ivo Jirásek
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Noam Chomsky při debatě v kině Metropol, Olomouc 2014. 
I foto © Milada Hronová
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FENOMÉN DOTYKU 
(NEJEN V MEDICíNě) 
„Moderní medicína má k dispozici mnoho způsobů komunikace prostřed-
nictvím všemožných přístrojů, ale společně s jejich nárůstem se vytrácejí 
vztahy. A právě ty má zajistit mravní a spirituální postoj k nemocným. V mém 
pojetí ho mohou zajistit tři základní okolnosti: empatie, slovo a dotyk. 
Lékař, který nesoucítí s pacientem, nemůže být dobrým lékařem. Význam 
slova není třeba obhajovat. Jeho neobyčejný význam je nezpochybnitelný. 
Obsahem i formou. Ale právě tak velký, a po mém soudu spirituální význam, 
má v medicíně dotyk. Už od dávných časů.“ 

Josef Koutecký

I | inspirace

Běžně vnímaný význam slova dotyk 
je z tohoto pohledu nedostatečný. Jeho 
dopad na charakter života je daleko širší. 
Proto jsem začal uvažovat o dotyku jako fe-
noménu, tj. z filosofického pohledu o před-
mětu veškerého smyslového vnímání a jím 
získávaných zkušeností. Dotyk předpoklá-
dá vždy dvojici. Někdy dva subjekty, jindy 
subjekt a objekt. Dotyk je smysly vnímaný 
pocit přenesený do vědomí. Může být pří-
jemný i trpký. Jeho význam v medicíně je 
umocněný. 

Stojí za připomínku, že v medicíně je 
zásadní rozdíl mezi dotykem a pohmatem. 
Základem výuky klinických oborů je ana-
mnéza a tzv. fyzikální vyšetření – pohled, 
poklep, pohmat a poslech, ev. vyšetření 
čichem a chutí. (Chuť potu dítěte nemoc-
ného cystickou fibrózou je slaná – medici 
jsou vyzýváni při podezření na ni políbit 
dítě na čelo.) Fyzikální vyšetření je tedy vy-
šetřením všemi lékařovými smysly, včetně 
hmatu. Pohmat je ovšem něčím naprosto 
jiným než dotyk. Prostor dotyku významně 
přesahuje účel klinického vyšetření. Lékař 
se má nemocného, ale i jeho blízkých dotý-
kat i mimo vyšetření a léčebné úkony, tedy 
ve chvílích, kdy se ho nedotýká fyzicky, 
v čase jeho (a jejich) obav, strachu, úzkos-
ti a utrpení. Takový dotyk, ať s dotykem či 

bez dotyku, má pro nemocného spirituální 
význam. Takový jsem měl při svých před-
náškách na mysli. 

Vzpomínám si, jak mi v dětství „můj“ 
pan doktor voněl, když mi přiložil ucho 
a navoněnou tvář na hrudník. Vím o po-
citech, které jsem prožíval, když se ke 
mně moji malí pacienti natahovali, když 
jsem je vzal do náruče a jak mě objímali. 
Vím o vděčnosti mých nejbližších, když zle 
stonali a lékař je vzal za ruku a rozprávěl 
s nimi. A také vím, jaké to je, když jsem byl 
sám, vážně nemocen, na „druhém břehu“ 
onoho choulostivého vztahu lékař–pacient 
a byl jsem dotýkán. Nejen rukou a ne jen 
lékařem. 

Charakter dotyku, o kterém uvažu-
ji, vyjádřil kdysi výstižně chirurg profesor 
Arnold Jirásek: Nemohu se ubránit pře-
svědčení, že jsou ruce, které v ráně působí 
dobře, a takové, které tam dělají zle. Když 
si připomínám první, vždycky se mi vynoří 
ruce, které v pravém slova smyslu běží leh-
ce ranou, jako by se jí nedotýkaly, a když 
myslím na druhé, jde mi na mysl, že jsou 
lidé, v jejichž rukou květiny brzy vadnou.

Sentence profesora Jiráska symbolizu-
je příměrem „rukou lehce běžících ranou“ 
nejen dokonalou techniku, ale i mravní, až 
spirituální dimenzi dotyku, zatímco pou-

kazem na „ruce lidí, v nichž květiny brzy 
vadnou“ odkazuje na dotyk, který nese 
zmar. Příklad dotyku rukou je ovšem mož-
né zevšeobecnit, protože ostatních forem 
dotyků – somatických, psychických a spiri-
tuálních – je mnoho a zdaleka se netýkají 
jen chirurgů, lékařů vůbec, ale každého 
člověka. 

V běžném životě je velká část vztahů 
vyjádřena dotykem. Od prvních chvil po na-
rození mezi dítětem a matkou, přes pohla-
zení a náruč rodičů, podání ruky při setkání 
a při stisku ruky stvrzujícím slib v dospělosti 
(býval závazkem platným víc než současná 
notářská smlouva), objetí a polibek milen-
ců, manželů a starců a tak dál a dál až po 
dotyk zatlačující oči zemřelého. Nejsou to 
však jen ruce, které se dotýkají. Dotýkat se 
je možné i jinými částmi těla. Vzpomeňte 
na Rostandova Cyrana z Bergeracu: 

V jádru svém co políbení jest? 
Kus přísahy je v tom a určitější zvěst 
a vlídné přiznání, jež v lásce přijde vhod, 
a v slově milovat růžový na i bod, 
to sladké tajemství rtům dáno místo uchu, 
to věčnosti je mžik ve včelky ztajen ruchu, 
to přijímání je, jež po květině chutná, 
to duše azyl je, kde odpočine smutná 
a družku čekajíc, si sedne na rtů kraj! 
Polibek je pamlsek, je báj... 

Při takovém dotyku převyšuje jeho psy-
chický a spirituální dopad službu fyzikální 
(tělesnou). Takový dotyk probouzí, rozsvě-
cuje, konejší, zklidňuje a posiluje. Ovšem 
dotyky nejsou jen láskyplné. Jsou i dotyky 
chladné, lhostejné, bezcitné a dotyky smr-
tící. Dotyk je sdělením. Může navodit po-
cit blaha i zamrazit. Může být „dotykem 
kouzelného proutku“, ale právě tak se nás 
může „dotknout smrt“. 

Zatím se moje úvaha nese v rovině do-
tyku člověka s člověkem. Šíře dotyků je 
však neomezená. Dotýkáme se všeho živé-
ho i neživého a vším živým i neživým jsme 
dotýkáni. A všechny ty dotyky mohou (ale 
u necitlivého jedince nemusí) působit na 
psychiku. Ze všeho živého dominuje příklad 
dotyku zvířat. Platí-li známé „pes je nejlep-
ším přítelem člověka“, není to proto, že 
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se psa dotýkáme, že ho hladíme a že on se 
k nám lísá. Není to o „zevním“ vztahu člo-
věka a zvířete. Je to o vztahu vnitřním, 
a ten může mít i význam spirituální. Znám 
osamělé starce, kterým zůstal „jen“ jejich 
pes. Jaký rozsah má takové „jen“? Ostatně 
mám pro své přesvědčení doklad v poezii. 
V básni Září ze sbírky Měsíce Karel Toman 
veršuje:

Můj bratr dooral a vypřáh’ koně. 
A jak se stmívá, 
věrnému druhu hlavu do hřívy 
položil tiše, pohladil mu šíji 
a zaposlouchal se, co mluví kraj. 

Kolik dotyků je v krátké sloce básně! 
Dotyk čela, ruky, ale i dotyk světla a kraje. 
A básník pokračuje: „Zní zvony z dálky... 
Duch země zpívá...“. Dotyk zvuku a dotyk 
ducha. Je možné tlumočit dotyk působivěji? 

Právě tak rádi se dotýkáme i ostatních 
krás přírody – květů, kapradin a mechů, 
listů, stromů a hladíme kameny a skály. 
A všemohoucí přírodou jsme dotýkáni – 
vánkem, větrem, kapkami deště, sněhový-
mi vločkami, vodami a slunečními paprsky. 
Jak by bylo možné obejít se bez všech těch 
dotyků, které bez rozdílu všechny mají pro 
vnímavé jedince význam spirituální.

Stejný dopad má i dotyk předmětů. 
Dítě se s láskou dotýká hraček, řemeslník 
svého nářadí, hudebník strun nebo kláves, 
malíř štětce a sportovec svého náčiní. Osob-
ní, rukou psaný dopis pramení v myšlence, 
která se dotykem pera dotýká papíru do-
týkaného rukou. Takový dopis je pro mne 
projevem důvěrného vztahu. I sběratelé 
se dotýkají předmětů své vášně. Nemusí to 
být starožitnosti, dotýkáme se předmětů 
osobní minulosti, těch, kterých se dotýka-
li naši nejbližší. Dotyk s nimi, nejen rukou, 
vzbuzuje dotyky vnímané ostatními smysly. 
A tu mi znovu pomáhá k důkazu mého pře-

svědčení o spirituálním významu dotyku 
báseň, tentokrát Jeana-Arthura Rimbauda

Skříň:
To je ta stará skříň s vyřezanými pásy, 
má velmi dobrácké a milé vzezření, 
je pootevřená a čpí jak staré časy, 
když lije do stínu své vonné koření. 
Je plna směsice, dělí se na přihrádky, 
jež voní příjemně a okouzlují zrak, 
nad svazkem kraječek jsou babiččiny šátky, 
na nichž se třepotá namalovaný pták. 
Člověk tam objeví kadeře bílých vlasů, 
portréty, uschlý květ a zbytky polních klasů 
s vůní, jež mísí se s vůněmi ovoce. 
Ty skříni z dávných dob, co vše se v tobě beře! 
Znáš tisíc pohádek a kvílíš divoce, 
když otvírají se tvé velké černé dveře.

A znovu asociace. Tentokrát se zvukem. 
Dotýká se nás, mezi všemi ostatními, kte-
ré z básně doslova padají, tónem a barvou 
hlasu. Stejně jako slova, možná více, se nit-
ra dotýká melodie, hudba. Ono dotýkání 
bez dotyku. Snad až příliš drsně nás o tom 
přesvědčuje William Shakespeare v Kupci 
benátském:

Kdo nemá hudby v sobě a není dojat libým 
souzvukem, 
je schopen zrady, lsti a loupeže; 
vzruch jeho duše těžký je jak noc a city 
temné jako peklo. 
Ať nikdo takovým lidem nevěří...

Hudba nás provází celý život, při všech 
možných situacích a já bych to nedokázal 
vyjádřit lépe než mnou už citovaný pro-
fesor Arnold Jirásek: Hudba naléhá jít za 
pravdou, přátelstvím, láskou, dobrotou 
a spravedlností. Vždyť hudba je zamyš-
lením nad životem a smrtí, nad lidským 
údělem, nad smyslem našeho počínání, 
nad věčnou touhou po štěstí a snahou pro-
měnit svět ve svět lepší. Umocňuje důvěru 
a víru v člověka, spojuje lidi velmi vzdále-
né, harmonizuje svět. Hudba nás vrací do 
dětství a dospívání, dává nám vzpomínat, 
mluví v zamilovanosti i v loučení, pomáhá 
překonat životní krize a násobí jasný život-
ní pocit. Bez hudby se nedá žít, den bez ní 
je chudší.

Josef Koutecký s Allanem Gintlem na konferenci Půvab renesance, 2014. I foto © Martin Višňa

Mimochodem k potvrzení významu 
hudby v zamilovanosti mi přispěl Jaroslav 
Seifert dvěma slokami z Mozarta v Praze: 

Addio, krásný plameni! 
Nápěv se lehce dotkl čela 
a ta, již patřil, zamlčela 
to, co je k nevyslovení. 
Nerozsvěcejte! Při setmění 
slova se nezdají tak smělá. 
Addio, krásný plameni, 
nápěv se lehce dotkl čela.

Zdůraznil-li jsem na počátku, že spiri-
tuální význam slova není třeba obhajovat, 
pomíjím je s připomínkou, že slovo se také 
dotýká, obsahem i formou. Slovo dovede 
potěšit, povznést, utěšit i zničit. Stejně jako 
neurvalý dotyk ruky se dotkne křivé slovo. 

Pominout ovšem nelze dotyk pro běh 
života zásadní – dotyk času. Jeho plynutí je 
nekonečné a není možné s ním smlouvat. 
Dotýká se všech a všeho, jak hlásí starozá-
konní Kazatel (3,1–8).

Všechno má určenou chvíli 
a veškeré dění pod nebem svůj čas: 
Je čas rození i čas umírání, 
čas sázet i čas trhat; 
je čas zabíjet i čas léčit, 
čas bořit i čas budovat; 
je čas plakat i čas smát se, 
čas truchlit i čas poskakovat; 
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, 
čas objímat i čas objímání zanechat; 
je čas hledat i čas ztrácet, 
čas opatrovat i čas odhazovat; 
je čas roztrhávat i čas sešívat, 
čas mlčet i čas mluvit; 
je čas milovat a čas nenávidět, 
čas boje i čas pokoje.

Empatie, slovo a dotyk byly základními 
principy mé medicínské praxe. Byla nároč-
ná. Když jsem před půl stoletím začal v teh-
dejším Československu stavět „z ničeho“ 
do té doby neexistující obor dětské onko-
logie, umíralo 97 procent nádorem nemoc-
ných dětí. Nebyl jsem mezi nimi, ale žil jsem 
s nimi a s jejich nešťastnými rodiči. Bez spi-
rituálního vnímání tří zmíněných principů 
bych to nedokázal. 
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ZACHARY
autor: Jakub Juříček, 2011

Fyzická náročnost 1
Psychická náročnost 4
Věková kategorie 18+
Počet hráčů  6–30
Denní doba libovolná
Roční období libovolné
Čas realizace 60–90 min.
Instruktorů na realizaci 1–3
Čas na přípravu 30 min.
Instruktorů na přípravu 1
Prostředí uvnitř
Materiál: Texty příběhu – dle počtu účastníků

richard Macků

Do obnovené rubriky Fond her tento-
krát vkládáme tři hry, které mají k tématu 
Jednoduchost velmi blízko. V té první (Za-
chary) se ukazuje, jak jednoduché je mo-
difikovat osvědčené komunikační aktivity 
(patří mezi ně např. hry známé pod ozna-
čením Abigail, Srdce, AIDS, Výpověď atd.). 
Všechny tyto aktivity jsou založeny na pří-
běhu, jenž nějakým způsobem rozeznívá 
naše emoce, ale přesto nás učí racionálně 
reagovat, a to navíc na základě dohody 
s ostatními členy skupiny. Druhá hra (Smyč-

ka) nám zase ukazuje velmi jednoduchý 
herní princip jako základní kostru, kterou 
je opět možné tematicky velmi snadno mo-
difikovat. Třetí hra (Šest slov) zase ukazuje 
možnou jednoduchost vyjádření – pracuje-
me v ní s minimalistickým vyjádřením tak 
složitých věcí jako je životní příběh.

Všechny tři hry jsou autorské a dosud 
nikde nebyly publikovány. Chcete-li se 
s ostatními čtenáři Gymnasionu podělit 
o své autorské, dosud nepublikované, zá-
žitkové hry, neváhejte se obrátit na redakci!

cíl: Hráči zažijí problémovou situaci a budou nu-
ceni ji řešit, rozvoj vzájemné komunikace

charakteristika: Úkolem skupiny je konfron-
tace vlastních hodnot s hodnotami ostatních 
a s předloženým problémem, účastníci se v dis-
kusi formou řeky mají dohodnout na jednotném 
pořadí jednotlivých postav.

realizace: Hráčům se přečte příběh o Zachary 
Jonesovi. 

Varianta A) Prvním úkolem je, aby samostatně 
seřadili postavy z příběhu, dle vlastního mínění, 

poté se spojí do trojic, ve kterých by se měli do-
hodnout na jednotném pořadí. Znovu se zvětší 
skupina řešitelů, v poslední fázi je úkolem celé 
skupiny shodnout se na jednotném pořadí. 

Varianta B) Prvním úkolem je, aby hráči samo-
statně seřadili postavy z příběhu, dle vlastního 
mínění. Podle toho koho mají na prvním místě, 
se vytvoří skupiny lidí, které favorizují chování 
jednotlivých postav. Z těchto skupin se vyberou 
nejvýraznější jedinci, kteří budou hrát jednot-
livé role z příběhu. Ty postavy, které si nikdo 
nevybere, hrají členové realizačního týmu. 
Zastánci jednotlivých rolí mají za úkol obhájit 
své chování na základě svých hodnot. Ostatní 
účastníci hry se postupně přesouvají do skupiny 
k té postavě, se kterou v dané chvíli nejvíce sym-
patizují. Během hry se mohou ptát na to, proč 
se tyto postavy tak či onak chovali, popřípadě 
mohou tuto postavu sami obhajovat. Hra končí 
v momentě, kdy už jsou všichni hráči ztotožněni 
se svým výběrem.

Zachary (příběh)
Na nemocničním lůžku leží sedmnáctiletý 

Zachary Jones. Jeho tělo je napojeno na pří-
stroje, které udržují jeho orgány v chodu. To 
nejdůležitější, jeho mozek, však už nebude 
nikdy fungovat. Byl totiž sražen autem a po 
vážném úrazu hlavy může být dle platné legis-
lativy považován za mrtvého. Lékař Gregory 
oznamuje tuto smutnou zprávu jeho rodině. 

Čeká, až opadne první vlna nářku, aby 
mohl oznámit ještě jednu velice důležitou 
věc. V nemocnici je totiž ještě jeden pacient, 
malá dívka, která díky vrozené srdeční vadě 
potřebuje nové srdce. Právě srdce Zacharyho 
je vhodné pro transplantaci. Lékař Gregory 
počkal na správný moment a oznamuje všech-
ny skutečnosti rodině chlapce. Jelikož chlapec 
není ještě plnoletý, jeho rodiče musí dát svolení 
k transplantaci. Rodiče vše pečlivě vyslechnou. 
„V žádném případě nebude nikdo řezat do 
mého syna,“ vyhrkne ze sebe matka Zachary-
ho, zatímco otec jen mlčky přemýšlí. K matce 
se připojí i širší rodina. „Uvědomte si prosím, že 
tímto můžete zachránit život dalšímu člověku,“ 
vysvětluje lékař Gregory. V otci Zacharyho se 
mísí všechny pocity a pomalu se odhodlává ke 
svému vyjádření. „Nemůžeme dělat ukvapené 
závěry, je toho na nás všechny moc, neříkám 
resolutně  ‚ne‘, ale potřebujeme nějaký čas 
na rozmyšlenou,“ říká rozvážně hlava rodiny 
Jonesových. „Ano, to naprosto chápu, jen vás 
prosím, rozhodněte se co možná nejrychleji, 
stav druhého pacienta je kritický“. Celý tento 
rozhovor zpovzdálí vyslechne lékař Thompson, 
který má pod svými křídly Sandru Whiteovou, 
holčičku, která nutně potřebuje Zacharyho srd-
ce. „Kolego, tak jak se rozhodli?“ ptá se s nadě-
jí v očích Thompson v šatně pro lékaře. „Zatím 

nijak, vzali si nějaký čas na rozmyšlenou. A sám 
dobře víte, že pokud vyjádří svůj nesouhlas, 
nezmůžeme s tím nic,“ vysvětlí danou situaci 
lékař Gregory.

Po cestě však čeká Thompsona ještě jedna 
utajená návštěva. Zvoní na zvonek Whiteových 
a chystá se porušit mlčenlivost a oznámit rodině 
jak se věci mají. „Dobrý den pane doktore, děje 
se něco?“ otvírá lékaři otec. „Pane White, mám 
pro Vás dobré i špatné zprávy, pojďme to raději 
probrat někam, kde bude klid.“ Otec usadí lé-
kaře Thompsona do obýváku a svolává rodinu. 
„Víte, oficiálně bych tu vůbec neměl být. Ale 
máme pro Vaši dceru konečně vhodné srdce. 
Ale rodina potencionálního dárce, který je nyní 
na přístrojích, ještě nevyjádřila souhlas,“ sdělil 
Thompson rodině. Rozhovor pak trval ještě asi 
pět minut. Jedna z posledních vět, kterou bylo 
z obýváku slyšet, bylo povzdechnutí paní Whi-
teové: „Pane doktore, nevím, jestli tolik peněz 
dáme dohromady.“

Seřaďte jednotlivé postavy z příběhu (Dr. Gre-
gory, Dr. Thompson, pan Jones, paní Jonesová, 
manželé Whiteovi) podle toho, jak podle Vás 
jednali morálně správně. 

Metodické poznámky: Protože se diskutuje 
citlivé téma, je vhodné dopředu zvažovat míru 
psychické odolnosti jednotlivých účastníků. Ze 
stejného důvodu je nutné bedlivě sledovat prů-
běh celé aktivity. Moderování diskuse během 
hry můžeme ponechat na účastnících samot-
ných, nebo můžeme aktivitu moderovat sami 
– způsob záleží na edukačním cíli, se kterým ak-
tivitu zařazujeme. 

SMYČKA
autor: Richard Macků, 2012

Fyzická náročnost 2–3 (záleží na vzdálenosti)
Psychická náročnost 2
Věková kategorie 10+
Počet hráčů  6–30
rozděleni na 2 (či více) stejně početných týmů
Denní doba den
Roční období libovolné
Čas realizace 45–60 min.
Instruktorů na realizaci 1–3
Čas na přípravu 15 min.
Instruktorů na přípravu 1
Prostředí venku/uvnitř

cíl: Hráči si vyzkouší vzájemnou domluvu a ko-
ordinaci personálních sil; na základě nahrávky 
mohou být touto aktivitou uvedeni do konkrét-
ního tématu.

Materiál: Audio-smyčka s nahrávkou různých 
hlasů (známých osobností, zvířat, hudebních ná-
strojů, řeky atd.); technika pro přehrání; sady ob-
rázků původců hlasů ze smyčky + dalších obráz-
ků, které se ve smyčce neobjevují (pro každý tým)

I | inspirace inspirace | I
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charakteristika: Cílem hry je co nejrychleji ana-
logicky poskládat obrázky znázorňující hlasy 
z audio smyčky.

realizace: V místnosti běží audio-smyčka s na-
hrávkou různých hlasů (cca 20). Nahrávka kaž-
dého hlasu je různě dlouhá (od 5 sekund až po 
2 minuty). Do místnosti jsou postupně vpouš-
těni jednotliví zástupci týmů (vždy z každého 
týmu jen jeden člověk, je třeba dbát na střídání 
jednotlivých členů); vždy na 15 sekund. Zbylá 
část týmu se snaží z kartiček s obrázky (znázor-
ňujícími původce hlasů ze smyčky, ale i jiných 
obrázků) sestavit kruh, který by přesně znázor-
ňoval pořadí hlasů ve smyčce. Do místnosti, kde 
běží smyčka, se smí vydat zástupce týmu vždy 
až poté, co se předchozí vrátil (přičemž místnost 
je od prostoru s obrázky vzdálena minimálně 
50 metrů).

Metodické poznámky: 
Hlasy v audio smyčce lze přizpůsobit dle zaměře-
ní akce a jejího edukačního cíle. u dětí školního 
věku lze hru využít např. jako trénink rozpo-
znání hlasů zvířat, u rozvojového zážitkového 
kurzu pro starší hráče může jít o aktivitu oteví-

Motivace: Vypráví se, že v roce 1920 na setká-
ní s novináři byl Ernest Hemingway jako mistr 
románu konfrontován jedním z přítomných, 
zda by dokázal napsat opravdu krátký román 
či povídku. Hemingway se s vsadil o deset dola-
rů, že dokáže napsat příběh o šesti slovech. Po 
chvíli se Hemingway ke skupině novinářů vrátil 
s výsledkem. „Na prodej: dětské botičky, nikdy 
nenošené.” Sázku vyhrál.

realizace: Hráči sedí v místnosti či v příjem-
ném a bezpečném venkovním prostředí. Mají 
k dispozici papír a tužku. Instruktor přečte/pře-
vypráví libreto a zadá hráčům napsat vlastní co 
nejvýstižnější životní příběh či motto v šesti slo-
vech. Na konci určeného časového limitu si hrá-
či navzájem předčítají své výtvory, dovysvětlují 
je a vzájemně hodnotí. Volí se nejvýstižnější, 
nejvtipnější a nejvíce emotivní příběh.

Metodické poznámky: Hra je velmi jedno-
duchá, bez specifického zaměření na určitou 
věkovou skupinu. V každé věkové skupině 
bude mít trochu jiný efekt. Velmi zajímavá by 
asi byla sehrávka se seniory – mají odžito, „sta-
rá škola“ navíc obvykle umí velmi dobře psát 
a formulovat. Hru lze použít v úvodu jako se-
znamovací, ale lepší vyznění možná bude mít 
v průběhu kurzu. určitou pozornost je třeba 
věnovat psychickému bezpečí – umím si před-
stavit, že se někdo může pěkně rozstřelit.

K uvedení hry je kromě libreta možné využít 
i pár příkladů z knihy:

• Longed for him. Got him. Shit. - Margaret 
Atwood

• Gown removed carelessly. Head, less so. - 
Joss Whedon

• Computer, did we bring batteries? Compu-
ter? - Eileen Gunn

• We kissed. She melted. Mop please! - James 
Patrick Kelly

• Failed SAT. Lost scholarship. Invented rocket. 
- William Shatner

• Cursed with cancer, blessed with friends. 
• I still make coffee for two.
• Business school? Bah! Pop music? Hurrah!
• I like big butts, can’t lie.
• Alone at home, cat on lap.
• Still lost on road less traveled.
• Cheese is the essence of life.
• Wandering imagination opens doors to pa-

radise.

• Dancing through life in sensible shoes.
• I just hope there’s a sequel.
• The slot machine, my reverse ATM.
• Wake. Bath. Work. Eat. Sleep. Repeat.
• Girfriend is pregnant. Said my husband.

rající téma, se kterým bude dále během progra-
mu pracováno. Stejně dobře lze aktivitu využít 
k tréninku a rozvoji komunikace v týmu.

ŠEST SLOV
autor: Michaela Picková, 2010

cíl: seznámení skupiny, bližší poznání jednotli-
vých členů; procvičení vlastních literárně tvoři-
vých schopností; zamyšlení nad vlastním živo-
tem

Materiál: papíry a psací potřeby pro hráče

charakteristika: Komunikační aktivita kombi-
nující vlastní literární minitvorbu se zamyšlením 
nad vlastním životem a s poznáváním ostatních 
ve skupině.

Inspirováno hrou Inzeráty autorů Jiří Gregor, 
Antonín Rosický na námět Eduarda Beneše 
a knihou Not Quite What i Was Planning: Six-
-Word Memoirs by Writers Famous and Ob-
scure.

90
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Oko do hlavy: JEDNODUCHOST 
Richard Macků

Jednoduchost nás v každodenním životě často klame. Kolikrát se nám 
stalo, že na první pohled jednoduchá rozhodnutí či situace ve výsledku ne-
měly jednoduché řešení a naopak? Myšlenková rozcvička tohoto čísla nám 
nabízí jednoduchá cvičení (opravdu jsou jednoduchá?), abychom poznali, 
jak zdání jednoduchosti může mást. 

Cvičení 1
Vycházejme z toho, že doporučená 

doba spánku je minimálně 8 hodin.
Vendelín šel spát ve 22.00. usnul až po 

30 minutách. 2 hodiny se mu zdálo o tom, 
jak trhá pomeranče. V 1:30 se probudil a šel 
na záchod. usnul opět v 1:45. Ve dvě hodiny 
se posunul zimní čas na letní. Od 4 hodin do 
5 hodin se mu zdál sen o tom, že je vzhůru. 
V 6:45 původního zimního času mu zvonil 
budík, protože ale věděl, že došlo k posunu 
času, zůstal ještě hodinu v posteli. Naposle-
dy se Vendelín probudil 8,5 hodiny po tom, 
co šel spát.

Úkol: Rozhodněte, zda Vendelín dodržel 
doporučené množství spánku

Cvičení 2
Představte si, že se nacházíte v místnosti 

bez oken, ve které není nic více než na pro-
vázku zavěšený zvoneček klasického prove-
dení. Dále jsou k dispozici nůžky, zapalovač, 
svíčka, fén, vysavač, zrcadlo, nabíjecí bate-
rie.
Vaším úkolem je rozeznít zvoneček, aniž 
byste se jakoukoliv částí svého těla nebo 
nějakým předmětem dotkli provazu nebo 
zvonečku.

Reflexe:
Promyslel/a jsem si dopředu jednotlivé kro-
ky řešení? Podle čeho jsem rozlišoval/a rele-
vantní informace od nepodstatných? Dáva-
l/a jsem při řešení dobrý pozor na to, abych 
se nenechal/a unést prvním, co mě napadlo?

Řešení:
Cvičení 1: Rozhodující pro řešení je po-

slední věta; odečteme-li od 8,5 hodin 45 
minut (než usnul a přestávku na záchod), 
dostaneme čas menší, než je doporučené 
množství 8 hodin. Veškeré další informace 
v textu jsou nadbytečné a často i matoucí.

Cvičení 2: Na Vánoce jsme zvyklí vídat 
zvonkohru založenou na pohonu ze sví-
ček, tento mechanismus však u obyčejného 
zvonku uplatnit nemůžeme. řešení přesto 
ve využití zapalovače nebo svíčky spočívá, 
zdroj tepla může roztavit provázek a zvo-
nek se pádem rozezní. Napadlo Vás rozhou-
pat zvoneček proudícím vzduchem (vysa-
vač, fén)? Za určitých okolností by to bylo 
možné řešení, ale uvažovali jste, že je vel-
mi pravděpodobné, že v místnosti není ani 
elektrická zásuvka?

Cvičení 3
Tzv. vědecká přísloví jsou ukázkou toho, 

jak to vypadá, když z jednoduchého udělá-
me složité. Jak by to vypadalo, kdyby se lidé 
začali domlouvat jen jazykem odborným? 
Níže vybíráme několik přísloví přeložených 
do tohoto odborného jazyka – z důvěrně 
známých moudrostí se stávají obtížně srozu-
mitelné, jindy zábavné slovní hříčky – říká 
o vědeckých příslovích autor knihy 140 čes-
kých přísloví „vědeckou češtinou“ Pavel Jed-
lička.

Úkol: Přeložte přísloví.
1) Silně emocionálně podbarvená bilate-

rální relace je pokryta aktivními eflorescen-
cemi bez ohledu na dobu prvního zanesení 
evidenčních údajů zúčastněných osob do 
matričních knih.

2) Informace záměrně nekorespondující 
s realitou se archetypně determinuje hypo-
trofií dolních končetin.

3) Praktická využitelnost činnosti reali-
zované v kratším čase, než by odpovídalo 
jejím technologickým nárokům, je nízká.

4) Příznivé životní podmínky, které se 
z definice vyskytují v jakémkoli bodě vše-
homíra, dosahují svého optima v místě, kde 
jsme hlášeni k trvalému pobytu.

5) Používá-li jedinec ornici k inicializaci 

pěstování procesu vyrovnání hodnot atmo-
sférického tlaku mezi dvěma místy, vypěstu-
je výrazný atmosférický úkaz charakterizo-
vaný elektrickými výboji v atmosféře.

Řešení:
1) Láska kvete v každém věku. 
2) Lež má krátké nohy.
3) Práce kvapná málo platná.
4) Všude dobře, doma nejlépe.
5) Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Zdroj:
Jedlička, P. (2010). 140 českých přísloví / 

90 ilustrací „vědeckou“ češtinou. Havlíčkův 
Brod: Hypertenze.eu.

Cvičení 4
Poslední cvičení nám umožňuje rozvi-

nout konkrétní dovednost kritického myšle-
ní – totiž odlišovat kontext. Vyzkoušejme si 
to na příkladu hodnotícího výrazu „jedno-
duchý“.

Navrhněte kontext (rozhodněte, za ja-
kých okolností) může být daná situace jed-
noduchá a kdy nikoliv:

 Jednoduché

 ANO, když…. NE, když…

uklidnit rozzuřeného psa

Vyběhnout na Sněžku

Přestat se hádat

Nadávat 

Přemýšlet

Krást 

Zabít vosu

Prosit o odpuštění

uzdravit se

Opustit svou vlast

SITuACE
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autor: Pavel říčan
nakladatel: Portál, Praha, 2013, 174 stran
ISBN 978-80-262-0343-8
http://www.portal.cz/
cena: 207 Kč

Autor, který knihu napsal je zkušený 
psycholog, sám už dědeček. V předmluvě 
tvrdí, že psychologie je věda dvojí tváře. 
Na jedné straně laskavá a rozumějící, na 
druhé straně mazaná s návody, jak životní 
problémy co nejlépe zmáknout. 

První její tvář je tvář srdce. Nejlepší 
vychovatelé jednají většinou spontánně, 
živelně, spíše citem. Ta druhá v nejvyos-
třenější podobě je pak rozumová, vykal-
kulovaná, nepružná, výchova „inženýrů 
lidských duší“. K tomu je ještě potřeba si 
uvědomit, že každé dítě je originál. Tak ja-
kápak příručka, prosím vás? 

Jenomže někdy potřebujeme dodat jis-
totu v tom, jak dokážeme řešit a také pro-
žívat těžké životní situace, kdy skutečně 
o něco jde. Nebo jak podporovat i v této 
rychlé době silné, pevné, hluboké a inten-
zivní citové vztahy uvnitř rodiny. Potřebu-
jeme si ujasnit, jak široká je vlastně ta naše 
rodinná smečka? Kteří lidé jsou ti naši, 
které pouštíme do niterného světa, kde se 
vaří naše originální recepty života a v tom 
lepším případě na kotlíku vře náš tvořivý 
život? Tuto knihu napsal člověk s bohatý-
mi životními zkušenostmi, kromě znalos-
tí v problematice výchovy vybavený také 
selským rozumem. To podstatné prý se 
odehrává po celou dobu, kterou v rodině 
trávíme spolu s dětmi. Kámen úrazu je, že 
„nejvíc vychováváme, když nevychovává-
me“. A tak nezbývá než se spolehnout na 
svou přirozenou schopnost vyjádřit příběh 

své rodičovské lásky, svůj bytostný, exis-
tenciální vztah k druhému, a tedy zralou 
lásku. Doopravdy milujeme jen celou svou 
bytostí, kdy milovaný je pro mne stejnou 
bytostí jako já sám. Bolestivé pak je, že 
tato milovaná bytost mi nepatří, není má 
a největší mou obětí tedy je, že jí dávám 
prostor, volnost podle věku, ve kterém se 
nachází. Tím si intenzivní vztah zasluhuje 
úctu, která přichází automaticky, protože 
se v něm vyjevuje dvojí energie – touha po 
splynutí a touha po svobodě nespoutané 
osobnosti. Bojím se sice o druhého, ale zá-
roveň důvěřuji jeho duši.

Obsah knihy se týká těchto témat: Vý-
chova je láska, láska je něha; Výchova je 
řád; Odměny a tresty; Výchova je komuni-
kace; Partnerský přístup; Jak to chodí v ro-
dině; V rodinném doupěti; Rodina a škola;  
Aby se dítě naučilo; Aby se mu tam dobře 
žilo; Výchova jídlem; Chytře a moudře s pe-
nězi;  Mediální výchova; Pozitivní možnos-
ti; Odměřujte; Dívá se celá rodina; Sexuální 
výchova; Spirituální výchova; Etická výcho-
va; Kulturní výchova; Filosofická výchova; 
Desatero pro rodiče předškolního věku.  

Na závěr bych ráda uvedla, že pokud 
jako rodiče přijmeme svou nedokonalost, 
budeme také snadněji snášet nedokona-
lost druhých. Ať se nám to daří i díky ta-
kovým podařeným knížkám, které nás do-
káží upozornit na to, že ve výchově ještě 
máme co zlepšovat a dohánět.

Miroslava Jirásková

S dětmi chytře a moudře
Psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče

fotohádanka
Schválně, co to je? 
Rozluštění najdete na straně 108.
foto © Pepa Středa
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z oblasti IT, resp. jaké principy v reklamě 
a marketingu volí. Z tohoto pohledu jsou 
stránky popsané autoritou nejvyšší, pří-
mým účastníkem, kreativním ředitelem 
agentury vytvářející pro Apple reklamní 
kampaně. Nepochybuji o jeho kreativi-
tě, o schopnosti rozmnožovat bohatství, 
o úspěchu, jaký je dopřán jenom nemno-
ha. Přesto na mě slova padala často jako 
snůška samolibých sebechvál o úspěších, 
jako soubor poutavých triků, jejichž pod-
stata je však často úplně vedle. Např. (s. 
139): „V době, kdy nás PC nutila myslet 
jako stroje, Macintosh vše změnil, proto-
že nám dovolil myslet jako lidé.“ To jsou 
zkrátka nehorázné (raději bych použil slo-
vo „stupidní“) plky, které nemohou být 
myšleny vážně, ale pouze jako líbivá při-
rovnání a obrazy, které mají čtenáře zau-
jmout jistou formulační neobvyklostí. 

Nechci zahazovat vše, raději zopakuji, že 
základní nastavení, totiž zdůraznění hod-
noty jednoduchosti, je interesantní. Obá-
vám se však, že Ken Segall nepoužil toho-
to principu na svá vlastní slova příliš dů-
sledně. uzavřu tedy upozornění na knihu 
autorovými slovy, která sice vztahoval na 
texty druhých lidí, ale měl je důsledněji 
uplatnit i u svého produktu (s. 195): „Ještě 
jsem neviděl odstavec textu, který by ne-
snesl zkrácení o několik slov – i když byl 
revidován již několikrát předtím. Budete-li 
se více snažit a dívat se pozorněji, vždy na-
jdete něco, co je možné odstranit. Až když 
se dostanete k samému jádru své myšlen-
ky, budete mít výsledek, na který můžete 
být pyšní.“

Ivo Jirásek

tak co, steve, stálo to za to?

autor: Ken Segall
nakladatel: BizBooks, Brno, 2013, 220 stran
překlad: Zdeněk Mužík
IsBn: 978-80-265-0048-3
www.albatrosmedia.cz
cena: 254 Kč

Protože web hlásí, že kniha „je zábav-
ným a chytrým čtením“, a protože splnila 
očekávání čtenářů (alespoň těch, kteří se 
o svůj pohled na netu podělí) na 100 %, 
pak můj pohled na ni znamená jediné: ne-
patřím mezi vhodné čtenáře, na něž pub-
likace míří. Kniha pilně surfující na zájmu 
o Steva Jobse a jeho manažerský styl mně 
nepřišla ani jako zábavná, ani příliš chytrá. 
Spíše trochu vychytralá. 

Zajímavá a podnětná je základní idea, 
která však měla být vyslovena stručněji. 
Na můj vkus je totiž příliš upovídaná, moc 
rozředěná, ideově povrchní a plochá, příliš 
prvoplánově stavějící na příbězích z Applu 
– je to prosté marketingové působení na 
davy čtenářů. Stejná myšlenka by byla dů-
raznější, protože jednodušší, kdyby byla 
podaná na desetině rozsahu. Autor horlí 
pro jednoduchost, ale utápí se ve složi-
tých žvanivých popisech. Bez historek bych 
se často obešel, bez nadměrné adorace 
Steva Jobse rovněž. Stačila by mi analýza 
principů a jejich argumentační podpora. 
Ale každý je jiný a vy třeba zrovna naopak 
nejvíce oceníte popisy toho, jak byl někdo 
vyhozen z porady. A možná vám nebudou 
vadit ani takové přehmaty vydavatele, 
jako je jiný podtitul na obálce a jiný uvnitř 
knihy (posedlost, která pohání Apple 
k úspěchu), protože to samozřejmě není 
na knize to nejdůležitější.

Struktura je dána trochu násilně deseti 
obrazy, jak máte myslet: myslete brutálně, 
v malém, minimalisticky, akčně, v symbo-

lech, ve správných slovech, neformálně, 
lidsky, skepticky, bojovně. Co příměr, to 
kapitola, která vždy opakuje to nejpod-
statnější, totiž že jednoduchost může být 
obtížnější než složitost, ale je to ta správná 
cesta k úspěchu. Proti tomu nenamítnu je-
diné slovo. Začátek mě pohltil: hůl jedno-
duchosti je ústřední hodnotou Applu; ve 
firmě je zakotvena vášeň a téměř nábožná 
víra v síly jednoduchosti – je to prostě po-
sedlost; jednodušší může znamenat i více 
času, více peněz a více energie; jednodu-
chost je dítě lásky chytrosti a zdravého 
rozumu; spokojit se s druhým nejlepším je 
porušením pravidla jednoduchosti; pracuj-
te s malými skupinami chytrých lidí; tvrdost 
a respekt se vzájemně nevylučují; inovace 
znamená odmítnout tisíce věcí. A tak dále. 
Na začátku velmi hezká přirovnání a me-
tafory, razantní názory. Slova, která by se 
opravdu měla tesat do kamene, jako třeba 
ta o nutnosti nespokojovat se s kompromi-
sy (s. 23): „Odevzdáváte-li a schvalujete-li 
pouze dílo, kterému stoprocentně věříte, 
máte něco, co vám nikdo nevezme: osobní 
integritu.“ Mám však ve zvyku zatrhávat 
si v knihách ideově podnětné pasáže (inu 
ano, každý máme trochu toho barbarství 
v sobě), ale míra používání tužky se snižo-
vala – od třetí kapitoly už jsem si nepozna-
čil skoro nic, protože se stále dokola opa-
kuje, byť jinými slovy, takřka totéž.

Zajímavé to může být pro toho, kdo 
hledá případovou studii, jak je na tom 
jedna firma v porovnání s jinými firmami 
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Šíleně jednoduché: posedlost 
jako základ úspěchu Apple
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Neratovský kostel. Znovu cítím ten úsměv
 ve mně, když jsem se po delší době napi-
la studené pramenité vody u něj. Ten den 
byl tropický a bez vody v kopcích bylo zle, 
trápil nás úžeh. Poslední pramen selhal, 
a tak jsme sešli do nejbližšího údolí. Byla to 
zkrátka náhoda, ale v Neratovském údolí 
jsem našla to, co jsem hledala. Ba, mnohem 
víc. Nejen vodu a přijetí. 

Tato kulturní i architektonická památka 
je zajímavá především proto, že část stře-
chy je skleněná a nám se tak uvnitř stěn 
otevírá výhled na nebe a ptáky nad námi. 
Dostat se k sobě, posedět v tichu a nechat 
myšlenky plynout. 

„První zmínky o obci (pův. Bärnwald) 
pocházejí z roku 1550. Neratov se stal pout-
ním místem v 17. století poté, co farář P. Kryš-
tof nechal podle svého snu vyřezat sošku 
Panny Marie, po jejímž přenesení do Nera-
tova se zde uzdravila jedna nevyléčitelně 
nemocná žena. Zázračná moc uzdravení 
pak byla přičítána jak sošce, tak zdejšímu 
prameni. Pověst o zázračnosti Neratova se 
mezi lidmi šířila. Popularita místa stále stou-
pala, a proto v roce 1723 započala stavba 
nového – současného – kostela. Architekt 

stavby je neznámý. Na konci druhé světo-
vé války kostel zasáhla střela z pancéřové 
pěsti vojáka Rudé armády. Německé oby-
vatelstvo se pokusilo kostel alespoň pro-
vizorně opravit. Roku 1955 se lidé z okolí 
znovu pokusili kostelní střechu obnovit, na 
opravu se ale nenašly ani peníze, ani pod-
pora státní správy. Provizorní krovy a po-
bití střechy se v roce 1957 propadly a vli-
vem počasí postupně zchátral celý interiér 
kostela. V roce 1973 byla zamítnuta žádost 
o zapsání kostela mezi státní památky a na 
kostel byl vydán demoliční výměr. Zbourán 
nebyl jen proto, že veškeré finance určené 
na demolici byly vyčerpány. Díky tomu se 
kostel dožil roku 1989, kdy započal příběh 
jeho obnovy i možnosti spočinutí.” 

www.neratov.cz.

uBytování
Chata Neratov: 38 míst + 14 přistýlek
provoz: celoročně
společenský sál: ano
kontakt: www.chataneratov.cz
pitná voda: ano, a u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie dokonce léčivá

99

Kostel je nepřehlédnutelnou dominantou na pozadí Orlických hor (stav 2012).
Obloha je úchvatnou freskou stropu (stav 2015).  I foto © Pepa Středa
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Antonín Rosický
 (16. 10. 1943 – 20. 9. 2015)

„Hasiči, v létě musíš jet na Lipnici na 
Projekt!“ přesvědčoval mě Martin Matou-
šek s Petrem Pelkou na Jizerce v zimě roku 
1982. Tak jsem tedy jel. Nicméně s Tondou 
jsem se poprvé potkal ještě dříve, na jaře 
toho roku na 24. Stezce Turistického akade-
mického klubu, který Tonda zakládal a ten-
krát jej po řadu let též úspěšně vedl. Byla to 
vůbec první Stezka, které se účastnila naše 
trasa ekonomů, dnes působící pod číslem 
18. A Tonda strávil se svým psem Edou celé 
čtyři dny s námi místo se svou domovskou 
trasou jedna, aby nás náležitě zasvětil do 
TAKového společenství. O dva měsíce poz-
ději Tonda vedl výše zmíněný Projekt, kurs 
určený vysokoškolákům, který kombinoval 
týdenní pobyt na Lipnici s dalším týdnem 
v horském prostředí Roháčů. Byly to neza-
pomenutelné dny, díky Tondovi i celému 
týmu, a já jsem se tím dostal k Prázdnino-
vé škole i k velkým horám a dnes už vím, 
že můj život by bez toho vypadal úplně 
jinak. Byl to začátek dlouhého přátelství, 
neboť v následujícím roce jsem s Tondou 
chystal obdobný kurs již v roli eléva, spo-
lečně jsme působili řadu let ve vedení Lip-
nice, potkávali jsme se na dalších Stezkách, 

v pražských bytech, na VŠE, kam se Tonda 
brzy po našem seznámení přesunul, i v kul-
turních stáncích. A sdíleli jsme společnou 
vášeň pro hory a horské toulky, mimo jiné 
jsme prošli vrcholy norských hor a zdolali 
ledovec Jostedalsbren. Přestože se Tonda 
nevěnoval aktivně skalnímu lezení, stál 
i u zrodu horolezeckého oddílu TAKu a má 
na svém kontě několik alpských čtyřtisíco-
vek, většinou v roli vůdce výpravy. K dalším 
jeho vášním patřila fotografie, které se 
věnoval prakticky na profesionální úrovni 
a jeho fotografie dodnes zdobí řadu publi-
kací TAKových, Lipnických i jiných. Vzpomí-
nám si na náš rozhovor, kdy jsme se shodli, 
že víceméně má cenu fotit jen dvě témata 
– ženy a hory.

Tonda byl vždy neúnavným organizáto-
rem. Rád vzpomínal, jak počátkem 60. let 
zakládal TAK na strojní fakultě ČVÚT a jak 
se o něco později podílel na zvolení ame-
rického básníka Alena Ginsberga Králem 
majálesu. Lipnická „Prázdninovka“ vznik-
la na konci 70. let a v 80. letech se v jejím 
vedení sešlo několik silných osobností. Rád 
vzpomínám na vzrušené noční diskuse, ze-
jména mezi šéfem Prázdninovky Allanem 

třetí zářijovou neděli tondovo srdce 
dotlouklo. Jeho intelekt nás opustil 
vlastně již po té nešťastné mozkové 
příhodě v prosinci 2012, ale tondův 

zápas se smrtí nebyl ještě dohrán, to 
nastalo až teď. píšu tedy toto zamyšlení 

nad někým, kdo více než třicet let 
výrazně ovlivňoval mé myšlenky 
i jednání. tondova charismatická 

osobnost bude stále nerozlučně spojena 
se dvěma ostrovy „pozitivní deviace“ 
v předrevolučních časech, s lipnickou 
prázdninovou školou a s turistickým 

akademickým klubem.

Gintelem, Tondou a Otou 
Holcem, které byly vždy 
věcné a nikdy osobní, 
a učily nás všechny dělat si 
vlastní názor na problémy. 
Vzpomínám si na veselé 
historky z léta 1989, kdy 
jsme na Lipnickém kursu 
diskutovali o petici Něko-
lik vět, kterou se nám po-
dařilo sestavit z několika 
čísel Rudého práva i na 
Tondův kulturní pořad, 
věnovaný progresivním 
ruským autorům, citují-
cím Leninovu prorockou 
a později zapomenutou 
větu „Nás komunisty ne-
může nikdo zkompromi-
tovat, pokud se nezkom-
promitujeme sami.“

Po revoluci se Tonda 
věnoval změně poměrů 
na VŠE a stal se prvním 
předsedou jejího Aka-
demického senátu a ve-
doucím katedry. Jeho 
hlavní pedagogické úsilí 
bylo naučit studenty sys-
témovému myšlení, a to 
na praktických případech 
a studiích spojených s reál-
ným životem, což nás při-
vedlo k společnému semináři věnovanému 
analýze kuponové privatizace.

Porevoluční nadšení vystřídalo určité 
vystřízlivění a skepse z vývoje v Česku i ve 
světě, ale Tondovi to nikdy neubíralo na 
činorodosti. Obdivoval jsem jeho schop-
nost jasně formulovat problém a rozebrat 
argumenty pro i proti. Tonda se vrátil na 
přelomu tisíciletí nakrátko do Lipnického 
vedení a z této doby pochází jeho úvaha 
„Jak (ne)překročit vlastní stín“ věnovaná 
Karlu Jaspersovi a odpovědnosti jednotliv-
ce. Tonda se opět objevuje častěji na TAKo-
vých akcích, ale hlavním těžištěm byla jeho 
pedagogická práce.

Naše poslední setkání proběhlo 20. lis-
topadu 2012 a osud chtěl, aby tomu bylo 
právě na Lipnici, na konferenci o všestran-
né výchově k poctě Václava Břicháčka. Asi 
to bylo Tondovo poslední veřejné vystou-

AR přednáší na konferenci PŠL Zážitková peda-
gogika, Praha 2007. I foto © Pepa Středa

AR na kurzu PŠL Projekt 1984. I foto © Radek Bajgar

pení mimo akademickou půdu, nazvané 
„Co váží jedno slovo“ a věnované řadě 
hodnotných úvah, které Tonda pokládal za 
klíčové a mnohé z nich jej trápily. Celé vy-
stoupení zakončil citátem Alberta Einstei-
na „Rozdíl mezi mnou a většinou takzva-
ných ateistů je pocit naprosté pokory před 
neuchopitelným tajemstvím a harmonií 
kosmu“ a svým vlastním závěrem: „Porozu-
mění přirozenému prostředí a svému místu 
v něm, či alespoň respekt k němu, a po-
rozumění svému já na základě reálných 
prožitků patří ke stěžejním cílům výchovy 
a snad i k cílům našeho usilování.“ K tako-
vému mementu pro nás není co dodat. 

Petr Kříž (Hasič)
29. září 2015
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Doc. Jan Neuman (1938)
Vystudoval FTVS uK, kde ho nadchly sporty v přírodě a turistika. Pracoval ve Výzkumném 
ústavu tělovýchovném a v současné době působí na VŠTVS Palestra, FTVS uK a spolupra-
cuje s Tu Liberec a FTK uP v Olomouci. Podílel se na rozvoji studijních programů, podporo-
val turistiku a aktivity v přírodě v dobrovolných organizacích, prošel řadou stáží v různých 
zemích, mimo jiné i dvouletou zahraniční stáží Outward Bound. Odborně se zabývá out-
doorovým a zážitkovým vzděláváním (Outdoor education, Outdoor adventure education, 
Outdoor and Environmental Education, Outdoor leasing, Outdoor pedagogy, Erlebnispä-
dagogik, Experiential education, Experiential learning a Zážitkovou pedagogikou). Svou 
činností v praxi i teoretickými úvahami se snaží přesvědčovat o všestranné prospěšnosti 
pobytu a pohybu v přírodě, které musí jít ruku v ruce s poznáváním a rozumným využíváním 
přírodního prostředí.

?

Myslíte, že se v zážitkově laděných 
programech daří udržet jednoduchost 
a přímočarost? Pokud ano, v čem? 

Domnívám se, že některé programy 
se stávají spíše složitější. Zdá se, že pro-
gramy s náročnou dramaturgií jsou pova-
žovány za „zážitkovější“. 

Jako studenta mne při didaktice učili, 
že nedá-li se určitá aktivita recyklovat 
vícekrát, tak si mám hodně rozmyslet, 
zda stojí za to, aby příprava trvala déle 
než daná aktivita. Platí to i v oblasti 
vzdělávání zážitkem? 

Tato zásada mě poněkud unikla. My-
slím, že podmínky pro účinné působení 
některé z aktivit (programových bodů) je 
třeba připravovat určitě delší dobu. Vrá-
tím-li se k počátkům, pak je zřejmé, že 
tzv. experimentální akce, které byly del-
ší dobu připravované, pomohly k výběru 
a aplikaci vhodných programů v dalším 
období PŠL.

Máte v úctě Kurta Hahna a jeho koncept 
výchovy (trénink, služba, projekt, expe-
dice a později dodané sólo) pro rozvoj 
osobnosti. Myslíte, že se na tomto 
konceptu výchovy dá stavět dodnes?

Trénink, služba, projekt, sólo, expedi-
ce to jsou základní prvky klasických kurzů 

Outward Bound konajících se v přírodě 
a v málo obydlených částech toho které-
ho státu. Délka kursů aspoň 3 týdny. Bez-
prostřední kontakt s přírodním prostře-
dím. Tedy zdánlivě jednoduchý program 
vyžadující odolnost, zvládání přírodních 
překážek a řešení vlastních kladných 
i chybných rozhodnutí. To je ideál, za kte-
rý se přimlouvám; mohl by to být iniciač-
ní rituál, který by pomohl mladým lidem 
znovu najít důležité životní hodnoty.

V přemíře informací ztrácejí studen-
ti a někdy i učitelé dějinné souvislosti, 
to platí nejen pro Outward Bound. My-
šlenky K. Hahna žijí. Jeho pojetí výuky 
aplikuje po světě několik desítek škol. 
Připomněl bych jeho přístup k hodnocení 
školních předmětů, včetně tělesné výcho-
vy. Dobrou známku by měl dostat i ten 
žák, který sice nesplnil limity, ale snaží se 
zlepšovat, bojovat a překonávat vlastní 
hranice a pochopí širší význam tělesné 
výchovy i jiných „výchov“.

Jste odborník na outdoorovou 
pedagogiku, sporty, pohyb a hry 
v přírodě. Vidíte mezi těmito oblastmi 
a zážitkovou pedagogikou rozdíl? 
Případně by mě zajímalo, do jaké 
míry využíváte principů zážitkové 
pedagogiky.

Jedna z agentur sledující trendy na trhu zdraví a wellness si na podporu trendů 
jednoduchosti a ryzosti půjčila citát, jehož autorem má být Leonardo DaVinci: 
„Jednoduchost je nejvyšší formou sofistikovanosti“. 
Také Steve Jobs říkal, že jednoduché může být někdy složitější než komplexní 
a dle něj se musí tvrdě pracovat, abychom očistili své myšlení a vytvořili 
jednoduchost. I v ekonomické sféře se stále více prosazuje myšlenka 
soběstačnosti a udržitelnosti. Jednoduchost je tedy téma k zamyšlení. 

J. Neuman
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Na kurzu. I  foto © z archivu JN Pobyt v přírodě je přínosný pro pohodu a kvalitu života. I foto © z archivu JN

Je to složité jednoduše odpovědět. 
Ono to ve výše uvedených okruzích nejde 
jinak než využíváním vlastní zkušenosti 
a vytvářením situací, které mají prožitko-
vý náboj (daly by se nazvat výzvovými či 
dobrodružnými). Téměř vždy jde o spolu-
práci ve skupině. Plně se využívá přírod-
ního prostředí, které není jen kulisou, 
ale spoluhráčem. Více se nechává prostor 
účastníkům, aby zpracovali získané pro-
žitky. Nechává se více času pro vstřebá-
vání prožitků (dle zásady „nechť hovoří 
hory samy za sebe“), neboť si uvědomu-
jeme sílu nepřímého výchovného (učeb-
ního) působení. Ovlivňujeme situace, do 
nichž se účastníci dostávají, a ti by měli 
z logiky situace uvažovat o svém jednání 
a postojích.

Co se týče principů, ty nejsou v zá-
žitkové pedagogice popsány jednotně. 
Pokud je hlavním principem využívání 
zážitků ze hry k předem stanoveným 
pedagogickým cílům, pak jsou uvedené 
oblasti na podobné rovině jako zážitková 
pedagogika.

Co vlastně chcete své studenty naučit? 
V přednáškách se snažím o to, aby si 

uvědomili širší souvislosti i historickou 
návaznost. Např. učitelské působení Edu-
arda Štorcha mělo už na počátku 20. sto-
letí řadu rysů moderní pedagogiky (tedy 
i zážitkové pedagogiky). Jeho přihlášení 
se ke koncepci Eubiotiky (žití v souladu 
s přírodou) předběhlo dobu téměř o sto-
letí. Hrdí by měli být i na původní koncep-
ci české turistiky. V praktických lekcích 
a kursech se snažím o to, aby studenti 
pochopili význam pohybu v přírodě a vý-
znam přímého kontaktu s přírodou. Měli 
by pochopit, že vzestup lidského rodu 
byl založen na odvaze pronikat do dosud 
nepoznaných končin, na kreativním řeše-
ní situací, které jim příroda předkládala. 
Nešlo to bez vzájemné komunikace a dů-
věry ve vlastní síly.

Snažím se vše, co hlásám, také prová-
dět (i když je to stále těžší). Věřím na sílu 
učitelova vzoru.

Co zásadního může pedagogika stavící 
na přírodě a prožitku přinést dnešní 
době?

Aktivity v přírodním prostředí mají při 
správném vedení velkou účinnost v učení 
a výchově. Je to setkávání s reálným ži-

votem. Bude to stále potřebnější, aby se 
mladá generace vedle moderních techno-
logií dostávala do kontaktu s živou pří-
rodou. Bude to nutné z mnoha hledisek. 
Nesmíme nechat zmizet malá i velká dob-
rodružství při překonávání a poznávání 
přírody.

Aktivity v přírodě musí být přizpů-
sobovány principu udržitelnosti. Pobyt 
v přírodě je přínosný pro pohodu a kva-
litu života. Musíme si uvědomit, že kon-
takt s přírodním prostředím podporuje 
i zdravý rozvoj dětí. určitě by se měla 
vrátit školní nabídka několika kursů ko-
naných v přírodě.

Zdá se mi, že se pomalu neustále 
slevuje z fyzické náročnosti programů 
učení zážitkem. Samotné „vyprázdnění 
se, vydání se“ výkonu není běžnou 
součástí těchto programů – místo 
toho se protežují aspekty zábavy či 
psychologizování. Jak tento posun 
vnímáte?

Nároky na výkonnost a odolnost kle-
sají v rodinách, ve školách i organizacích. 
Vidím to více než 50 let i na studentech 
tělesné výchovy. Ten pocit vlastní síly, 

prožívání dobrodružství se transformuje 
do aktivit, které jsou sociálně nepřijatel-
né (dobrodružný svět pod vlivem drog, 
rychlá a bezohledná jízda na vozidlech 
všeho druhu, střelba po lidech, šikana 
slabých, starých, nemocných atp.). Je to 
éra vyžadující co nejvíce zážitků, s co 
nejmenším výdajem sil. Je to výslunní 
tzv. adrenalinových sportů (např. bun-
gee jumping, čtyřkolky, free riding všeho 
druhu...).

Účastníci by se neměli vymlouvat na 
svojí zbytnělou komfortní zónu. Mělo by 
se zdůrazňovat, že odolnost a zdatnost 
každého z nás poroste pravidelným cvi-
čením a ne krátkodobými akcemi. určitě 
k tomu nepřispějí ani sázky o uběhnutí 
různých typů maratónů bez náležité pří-
pravy.

Hlásíte se k tradici sportů v přírodě, 
turistiky, skautingu, trampingu, 
zkrátka pohybu a prožívání toho, co 
příroda může přinést. Dnes se ale mladí 
lidé spíše než na dobrodružnou výpravu 
vydají do světa počítačových her či 
společenských sítí. Nepřipadáte si, 
že nabízíte něco, co je pro většinovou 
společnost již dávno „out“?



106 107

štafeta osobností | ŠŠ | štafeta osobností komix II
Ano, může to tak vypadat. Musíme se 

jako učitelé, vedoucí, instruktoři i rodi-
če naučit přivádět děti na dobrodružné 
výpravy. Třeba bude zase někdy zájem 
o 13 bobříků, dnes mohou zajímavé pod-
něty ukrývat „kešky“, můžeme se ubírat 
cestou „dronů“. Někde se určitě vrátí 
určité náročné iniciační rituály. Můžeme 
využít i návratu různých typů „parcours“.

Široké veřejnosti jste znám jako 
autor „Dobrodružných her a cvičení 
v přírodě“. Je nějaký typ her, které vás 
osobně baví více než ostatní?

Stále více mě okouzlují hry a cviče-
ní, které se opírají jen o to, co nalézáme 
v přírodě. Jít lesem a loukami a stále udr-
žovat účastníky v herní náladě. Fascinuje 
mě vše, co je spojeno se stromy – lezení, 
dotýkání, měření, hra s listy atp. Stále 
mě baví sledování řešení týmových úko-
lů u různých populačních skupin. Kolik 
informací o těch účastnících získám! To 
se snad v dnešní době nesmí ani zveřej-
ňovat. 

Hry si mnozí lidé spojují s jednoduchým 
způsobem, jak prožít stav flow, radosti, 
sounáležitosti. Je to tahle jednoduché 
nebo v tom může být nějaký háček?

Háčků je několik. Prvním z nich je na-
jít klíč, kterým otevřeme „říši her“. Pak 
se musíme naučit v této „říši“ orientovat, 
kam až můžeme jít, co můžeme říkat a co 
nesmíme dělat. Potom na nás čeká výběr 
vhodného klíče otevírajícího dveře k ná-
vratu do „obyčejného“ života. To je těžký 
úkol, který se obvykle plně nedaří. Spoju-
jeme ho s reflexí a s transferem.

Na výběr klíčů a cest není obecně 
platný recept. Musíme se stále učit. Ně-
kdo dokonce tluče na bránu do „říše her“ 
marně.

Skoro bych se nechal inspirovat bás-
níkem, abych mohl říci „Kdo otvírá brány 
do říše her, jej ctěte víc než sebe, neb Bůh 
Vás tak miloval, že poslal Vám ho z nebe“.
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Adaptační kurz pro 1. ročník gymnázia Chotěboř. 
foto © Richard Macků
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Bc. Šimon Grimmich (1987), studuje 
filosofii ve Freiburgu a zabývá se feno-
menologií pozornosti. Pracuje jako pře-
kladatel z francouzštiny a němčiny. Vy-
dal básnickou sbírku Zámlčí. Působí jako 
instruktor v PŠL. Soustředí se na propo-

jení zážitkové pedagogiky s rozvojem vnímání a všíma-
vosti.

simon.grimmich@gmail.com

Mgr. Vladimír Halada (1960), grafik, 
dnes více farmář a správce střediska Osi-
nalice. Instruktor Prázdninové školy Lip-
nice. V PŠL stál u zrodu kurzů GO!, Deja-
Vu, DoNitraZeMě a Quo Vadis?. 

vlha@vlha.cz

Ing. Miroslav Hanuš (1969), předseda 
představenstva Mikenopa a.s., pracující 
v hotelovém sektoru v Evropě a Asii, 
spolumajitel Outward Bound – Česká 
cesta, s.r.o. vzdělávací společnosti, in-
struktor Prázdninové školy Lipnice, před-

seda správní rady Nadace Pangea, zakladatel Nadační-
ho fondu Gymnasion, člen Veteran Green z.s.

mirek.hanus@mikenopa.com

Mgr. Martina Holcová (1978), pracuie 
v oblasti vzdělávání a rozvíjí metodu 
Lesní mysli.

m.holcova@gmail.com

prof. Noam Chomsky, Ph.D. (1928), 
americký filozof, kognitivní vědec, ling-
vista (autor teorie generativní gramati-
ky, která je některými považována za 
největší přínos na poli teoretické lingvis-
tiky 20. století), emeritní profesor lingvi-

stiky na Massachusettském technologickém institutu 
(MIT). A také společenský kritik, levicově orientovaný 
politický aktivista – anarchista, známý svým kritickým 
vztahem ke globalizaci a jejím dopadům, k válečným 
konfliktům, k zahraniční politice uSA a dalších vlád. 
Patří mezi nejvlivnější a nejcitovanější globální inte-
lektuály.

Miroslava Jirásková (1971), postgra-
duální studentka na Katedře psycholo-
gie na PdF uP v Olomouci. Zabývá se 
možnostmi transracionálních přístupů 
(např. metoda systemických konstelací) 
v osobnostním růstu.

miroslavajiraskova@seznam.cz

Mgr. Jan Kolář (1985), psycholog, lek-
tor v oblasti zážitkové pedagogiky a ne-
formálního vzdělávání. Je instruktorem 
Prázdninové školy Lipnice, Outward 
Bound - Česká cesta, a školitelem v pro-
gramu Erasmus + Mládež. Rád chodí na 

procházky a sedí na místech s dalekým výhledem.

honzakolik@seznam.cz
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Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. 
(1930), český lékař, chirurg a zakladatel 
dětské onkologie v Československu, zna-
lec hudby a výtvarného umění, člověk 
renesančního ducha. V letech 1990–1997 
a 2000–2006 děkan 2. lékařské fakulty 

uK, v letech 1997–2000 prorektor pro vnější vztahy 
univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 obdržel hlavní 
Národní cenu projektu Česká hlava za celoživotní dílo 
a výzkum v oboru dětské onkologie. Zakládající člen 
učené společnosti ČR, které byl předsedou v letech 
1998–2002. Je autorem stovek vědeckých publikací 
a desítek učebnic a monografií.

fischelovi@seznam.cz

Petr „Hasič“ Kříž (1962), auditor, eko-
nom, horolezec, dlouholetý instruktor 
a bývalý funkcionář PŠL, t.č. prezident 
Federace evropských účetních. Spoluza-
kladatel Lipnického stipendijního fon-
du, působí ve vědecké radě FFÚ VŠE Pra-

ha a správní radě university Karlovy. 
petr.kriz@cz.pwc.com

 
Mgr. Eva Lichková (1986) Absolventka 
oboru Pedagiogika volného času na Teo-
logické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Organizovala 
adaptační a zážitkové programy pod TF 
Ju, DO SVěTA a Život trochu jinak. 14 let 

pracuje jako vedoucí dětské organizace.

eva.lichkova@gmail.com

Helga Synnevåg Løvoll, PhD Candi-
date (1969), asistent profesor zabývající 
se friluftsliv (výchovou v přírodě) na Vol-
da university College. Jako výzkumnice 
se zaměřuje na porozumění stavům vší-
mavosti v přírodním prostředí, jako vyu-

čující realizuje různé kurzy v norské přírodě, se sou-
středěním na dovednosti a bezpečnost. Rovněž jak 
zapojit různé skupiny do cíleného smyslu s termínem 
„friluftsliv“.

helgal@hivolda.no

MgA. Bob Stránský (1970), designer, 
vedoucí ateliéru Digitální design na Fa-
kultě multimediálních komunikací uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně (a postgra-
duální student tamtéž). V letech 
1988–2009 působil jako instruktor PŠL 

(kursy Archa, První Poslední a další) a lektor OB ČC.

bs@uh.cz

 Mgr. Michaela Šedová, Ph.D. (1982), 
vystudovala matematiku na MFF uK, 
pracuje jako statistička v oblasti klinic-
kých studií. Je členkou spolku užitečný 
život, kde dříve působila jako instruk-
torka zážitkových kurzů, nyní pořádá 

víkendové kurzy zaměřené na ztišení a meditaci.
misedova@seznam.cz

lidé
Redaktoři (vedoucí rubrik)

Teorie » prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 

(1964), přednáší na Fakultě tělesné kul-
tury uP (filosofickou antropologii, zá-
klady religionistiky aj.), zabývá se – kro-
mě výchovy prožitkem a zážitkovou 
pedagogikou – filosofickými aspekty 

pohybové kultury (hra, prožitek, tělo, pohyb), v po-
slední době se zdůrazněním spirituality pohybových 
aktivit a spirituální dimenze zdraví.

ivo.jirasek@upol.cz

Metoda » Mgr. Richard Macků, Ph.D. 

(1981), odborný asistent na Katedře pe-
dagogiky Teologické fakulty v Českých 
Budějovicích. Nadšený cyklista a přízni-
vec lyžování, sněhu a zimy obecně; dříve 
aktivní, nyní neregistrovaný skaut. Na 

odborné úrovni se věnuje pedagogice volného času 
a zážitkové pedagogice. Jako pracovník Centra Filo-
zofie pro děti při Ju v Českých Budějovicích se podílí 
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Jedna z ilustrací z knihy Objevy bez konce, kterou společ-
ně napsali Jan Schmid a Miloš Zapletal, jež zdobí druhý 

svazek Edice Gymnasion – ZET.

fotohádanka ze str. 89:
DOPRAVNí ZNAČKA
Oficiálně E02a – dodatková tabulka: tvar křižovatky. 
Ano, patřila by spíše k tématu Složitost a nikoli 
Jednoduchost, to už bych z téhle křižovatky snad 
udělal kruhový objezd. Každopádně nastartovala mou 
pozornost a od té doby jsem ty značky – jednodušší 
i složitější – začal sledovat a fotit. Nikdy předtím jsem 
nevnímal, jak rozličné mohou být...

Když už jsme u těch kruhových objezdů, které mají za 
cíl zjednodušit dopravní situaci a zajistit její plynulost, 
tato sada „kruháčů“ zvaná The Magic Roundabout 
(Kouzelný kolotoč) v anglickém Swindonu tak na první 
pohled nepůsobí. Jak tím projet? Můžete to brát jako 
přídavek fotohádanky a myšlenkové rozcvičky.
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Zdroje: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Ma-
gic_Roundabout_%28Swindon%29
http://yff.myy2y.co.uk
Google Maps: snímky © 2015 Infoterra Ltd & Bluesky.
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