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Je dobré a prospěšné nečíst jenom facebookové novinky a okamžité výlevy politiků či
ekonomů. Vysoce užitečné je podívat se třeba i na kořeny slov, jichž používáme. Můžeme
pak s překvapením zjistit, že etymologie slova bezpečí se odvozuje od slova péče, které
mělo – kupodivu – ve staroslověnštině a staročeštině význam starost, hoře, zármutek,
útrapa. Kdo je tedy pečlivý, nevyžaduje péči, může být bez péče, nachází se v bezpečí,
bez starosti. Poučné je také podívat se do historie, stačí na projekty, jež dnes zahrnujeme pod termín zážitková pedagogika. Ještě před několika málo desítkami let se běhalo
balvanovitými koryty potoka či po lese bez přemrštěných obav z odřenin a zlomenin
(= bez přileb), po lanech se lezlo neohroženě nad vodou, mohlo se pobíhat po silničním
okruhu pozadu, aniž by byla ohrožována bezpečnost silničního provozu. Netvrdím, že
všechno bylo lepší a že netřeba dbát na životy, zdraví a majetek účastníků kurzů. Jenom
se ptám, jestli pokusy o zajištění bezpečnosti jakýchkoliv aktivit nejsou v protikladu k jejich vlastní podstatě, účelu a smyslu. Jestli zkrátka příliš mnoho bezpečí není nebezpečné… Příkladem budiž koncept „psychická bezpečnost“ (jemuž se věnuje samostatný text
v rubrice Metoda), tolik se poslední dobou rozmáhající v zážitkově-pedagogických luzích
a hájích. Spojení psychiky, tedy duše, a bezpečí je samo o sobě zcela pomýlené: psyché se
projevuje individuálně (někdo má strach z pavouků, někdo ze tmy, jiný ze samoty, další
z lidí) a rozhodně nelze zajistit nějaké „objektivní“ stavy existence, které by byly (natož
pak pro všechny shodně, jak předpokládají normy, směrnice a nařízení) bezpečné. Bezpečí zkrátka nelze zajistit, protože život sám je krajně nebezpečný (zejména pak v jeho
duševních a duchovních rozměrech, nepodléhajících iluzi měřitelnosti, kvantifikace, a tudíž zajištěnosti a zajistitelnosti). Pokud bychom na takové ideji trvali, tak s jediným možným závěrem: nic, ale vůbec nic (tedy v naší oblasti žádné kurzy) nedělat. Jinak je tomu
s psychickou odolností: tu můžeme a měli bychom trénovat, zvyšovat, připravovat sebe
i druhé na nejisté okolnosti a na to, jak jim čelit. Zvládat nové situace je totiž samo o sobě
vykročením do zóny nejistoty (tedy pociťovaného nebezpečí), jak ví každý, kde se o náš
obor byť jenom krátce otře. Psychicky bezpečné prostředí prostě neexistuje, a i kdyby
ano, nemůžeme se v něm nic naučit, protože vystoupit ze sféry známého do sféry nového
je samo o sobě principem nejistoty, tedy opakem nešťastně proponovaného psychického
bezpečí. Abych nebyl nařčen z necitlivosti vůči opečovávání a individuálním potřebám:
netvrdím tím, že máme štvát každého do nezvládnutelného rizika, že máme jedince rozkládat, aniž bychom jim dovedli pomoci, že máme působit škodu a zmar. Volám pouze
po tom, abychom se přestali tvářit, že úkolem zážitkové pedagogiky je terapeutická péče
o slabé a nemocné. Odvaha, dobrodružství, nejistota, která je s tímto edukativním prostředím neodmyslitelně svázána, totiž potřebuje jen statečné a silné! (jak vědí všichni
čtenáři foglarovek)…
Ivo Jirásek
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Je suis Jeřábek

Marek Wollner

Jistý Jiří Jeřábek z Olomouce napsal 16. února na facebookovou stránku
Reportérů ČT: „Wollner se na základě pár hoaxů snaží vzbudit dojem, že
každá negativní zpráva, například o imigrantech, je hoax. Opět za všechno
může Rusko nebo Zeman. Tak se dělá propaganda na ČT. Česká televize by si
zasloužila vystřílet jak Charlie Hebdo.“
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Věta se týkala naší reportáže, která
ukazovala různé typy poplašných zpráv
na internetu (hoaxy). Byl to velmi úspěšný
díl, ačkoli vzbudil taky velmi silné negativní ohlasy, z nichž nejhorší je asi ten od
pana Jeřábka, na kterého podala Česká
televize prostřednictvím svého právního
zástupce trestní oznámení. Ukázalo se,
že byl velmi aktivní nejen na stránkách
Reportérů ČT, ale že smrtí vyhrožoval –
velmi konkrétně a s barvitou obrazotvorností – i dvěma mým kolegyním z pořadu
168 hodin. Zajímavé na jeho psaní je to,
že tento „slušný Čech“ a možná i obránce
„křesťanských hodnot“ bezděky přiznává,
jak mu imponuje čin, který 7. ledna 2015
v Paříži spáchali islámští teroristé. Jistě je
rozdíl mezi tím, kdy člověk smrtí pouze vyhrožuje a kdy smrt někomu způsobí, ale
jak poznám, že dotyčný své výhrůžky nemyslí vážně? Vyhrožování je samo o sobě
trestný čin, na který pamatuje trestní
právo snad v každé civilizované zemi.
Svoboda slova nemůže znamenat, že lidi,
kteří svobodu slova nezbytně potřebují
ke svému povolání, tedy novináře, mohu
beztrestně zastrašovat, když se mi nelíbí,
jak pracují. Přitom je to něco, co se tu už
několik let dost běžně děje a novináři si
to nechávají líbit, jakoby to byla normální
součást jejich práce. Je to jakýsi nový level zhoustnutí atmosféry, o které už zřejmě nestačí mluvit jako o „blbé náladě“.
V nedávné době se investigativní novinář setkával s vyhrůžkami od vlivných
lidí, o kterých točil reportáže, ale týkaly
se maximálně ztráty zaměstnání a kariéry v médiích. Výhrůžky smrtí jsou něco

nového, mezi novináři však velmi rozšířeného. Nepřicházejí od politiků, ale
od jisté části divácké či čtenářské obce.
Co se stalo? Začali jsme zničehonic
tak špatně pracovat? A může být vůbec
práce novináře tak špatná, aby si zasloužil smrt? Názorový extremismus jsme
se v rámci demokratických pravidel naučili považovat za zlo, ať se projevuje
fatvou nad rouhavými spisovateli nebo
hájením svatého práva na omezenost.
Pokud zůstanu u našeho pořadu, našim námětem jsou stále prohřešky nejmocnějších lidí v téhle zemi. Jejich výčet
by byl dlouhý a obsahoval by zástupce
snad všech relevantních politických stran
a hnutí. Prezidenta nevyjímaje. (Proč jej
také vyjímat? Nepluje někde na obláčku
jako nedotknutelný monarcha nebo diktátor. Je součástí demokratického režimu a jako takový podléhá demokratické
kontrole médií.) Neubyl ani počet diváků,
jejichž pokles by mohl být varovnou zprávou, že naše kauzy už netáhnou. Jediné,
co se změnilo, je právě ta „atmosféra“.
Náš olomoucký „mstitel“ to vcelku lapidárně pojmenoval: „Rusko“, „Zeman“
a – dodám za něj – uprchlíci. Ostatně kolem
tohoto tématu kroužil začátek naší zmiňované reportáže o hoaxech. A hned tu
máme pohromadě celou svatou trojici témat, které spolehlivě rozdělují společnost
do zcela nesmiřitelných táborů. O těchto
tématech v podstatě nelze psát či točit reportáže, třeba i sebevíc pravdivé, aby vás
nestihly nenávistné komentáře. Lidé na
ně reagují s obzvláštní citlivostí, jakoby šlo
o otázky života a smrti, konec konců, svým

způsobem o ně taky jde. Všechna tato témata spolu do jisté míry úzce souvisejí.
Lidé, kteří místy až nábožně podporují
prezidenta, mají i značně netolerantní postoje ohledně uprchlíků a naopak blahosklonně přehlížejí hrozby, které se zhmotnily v ruské anexi Krymu. Jsou ochotni
odsuzovat Evropskou unii za přílišnou toleranci k islámu a obdivovat autoritářský
režim Vladimíra Putina, který pronásleduje politickou opozici. Není pochyb o tom,
že mezinárodní bezpečnost se reálně
zhoršila, vlna hysterie, která se u nás zvedla především v souvislosti s uprchlickou
krizí, však nijak neodpovídá domácímu
ohrožení. Země, před pouhým čtvrtstoletím vysvobozená z klece totality, by opět
uvítala oplocení, pokud možno i ostnatým
drátem. Demokracie je v očích zděšeného
publika hodnotou, kterou lze obětovat
v zájmu bezpečí, ačkoli se při jeho hledání

|ú

vrháme do náruče jiných rizik. Miloš Zeman to při návštěvě čínského prezidenta
řekl v rozhovoru pro čínskou televizi zcela
explicitně: „Je to nový začátek, protože
mezi Čínou a bývalou vládou České republiky byly velmi špatné vztahy. Zdůrazňuji
bývalou vládou, protože ta velmi podléhala tlaku Spojených států a Evropské
unie. Teď jsme znovu nezávislá země…“
Je to skutečně tak, že země, za aktivní podpory prezidenta současného i minulého, se obrací od Západu na Východ?
Nepřeceňujeme jen politické proklamace
a virtuální šumy? Data ukazují, že jsme
nejvíce euroskeptickou zemí v rámci EU.
Věří jí jen 29 % lidí. Spojencům v NATO
50 %. Česká společnost si v posledních
letech skutečně není jistá svou identitou,
pod vlivem mnoha jevů začíná znovu hledat odpověď na základní otázku, kam
chce patřit, kterou jsme dlouhá léta

I počin vtipálka, který v městečku Dubá na českolipsku upravil cedule s názvem obce, svědčí o aktuálnosti témat.

I foto © Zuzana Martínková
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pokládali za zodpovězenou. Samozřejmě,
nejsme v tom sami. V podobném chaosu se
nacházejí i další postkomunistické země.
I ony zažívají únavu ze západní demokracie a namlouvají si, že je v tom nějaká jejich zvláštní prozíravost, citlivost a zdravý
rozum. Že naivní Západ potřebuje dostat
lekci od poučeného Východu. Spíše než
lekci zdravého rozumu ovšem pozoruju
výron populismu. Spíše než věcné návrhy řešení obrat k národním mýtům, místo upevnění demokracie její programové
nebo i bezděčné odmítání v projevech extremismu, netolerance, strachu a frustrace. Velmi v tom všem pomáhá šíření spikleneckých teorií, dezinformací a falešných
poplašných zpráv. Jejich masové sdílení
umožňují nové technologie, internet a sociální sítě, které se ostatně pro účely propagandy hodí mnohem lépe, než tradiční
média, která musí vždy dodržovat zákony
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a aspoň nějaká pravidla profese. Na podobné limity mohou konspirační weby
a „nezávislí“ blogeři kašlat z vysoka, což
taky pravidelně činí. Útočí na emoce, oslabují rozum, posilují fundamentální postoje a předsudky. Fragmentarizují společnost, která se nedokáže shodnout ani na
nejzákladnějším popisu jevů. Společnost,
která si demokracii nijak zvlášť nemusela
vybojovat, bude v následujících letech procházet dramatickým testem, zda a do jaké
míry si ji opravdu zaslouží. Uvidíme, nakolik u nás zakořenila, nebo zda se nakonec
budou radovat lidé typu pana Jeřábka.
Marek Wollner,
šéfredaktor reportážní publicistiky ČT

TEORIE
vedoucí rubriky: Ivo Jirásek
ivo.jirasek@upol.cz
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Nebezpečí dnešní doby se skrývá v příliš přeceňovaném bezpečí. Rádi bychom si zajistili jistý, ohraničený a všem nepříjemnostem vyhýbající se život. Tolik se snažíme ujařmit své prožívání do regulí bezpečnostních pravidel, do pojištění majetku
i zdraví, že chceme proměnit život v logicky utříděné přihrádky
jistot, až zahazujeme takřka jakékoliv možnosti osobnostního
růstu. Ale ono to – naštěstí – nejde. Vždycky se najde někdo,
kdo vykročí ze zajištěného pohodlí, aby poslechl a přijal výzvu, kterou uslyší či ucítí. Tím dává příklad k následování. Jde
v oceňování nejistoty ve šlépějích dávných odvážných hledačů
a odpůrců stereotypů, jakým byl třeba biblický Abrahám, který
opustil svůj dům a odešel ze své zabydlenosti do míst, o nichž
neměl žádné jisté vědomosti, pouze víru, že právě tam bude
země zaslíbená.
S radostí upozorňuji na texty této rubriky, které dovedou vyvážit sociální stereotypy poukazem na nezbytnosti druhého pólu.
Že nejistota je nejenom ohrožující, ale zejména tříbící ducha. Že
bez kroků do neznáma bychom se točili v kruhu. Že myšlenková
lenost znemožňuje samostatně přemýšlet – nad bezpečností,
blahobytem, zajištěností. A proto vám přeju, abyste tyto texty nejenom pozorně přečetli, ale zejména o nich s prospěchem
přemýšleli.
Ivo Jirásek
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Z kurzu Lepra, Česká Cesta 2015.
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Příliš bezpečná
společnost?

|T

Jan Sokol

Jsou věci, o kterých by se možná ani nemělo psát, a téma tohoto článku
možná patří mezi ně. Proč? Protože je to nebezpečné. Buď přímo, jako
když uveřejníte návod na domácí výrobu bomby, anebo nepřímo: dobrý
popis patentního zámku může zneužít zloděj. Obojí ohrožuje bezpečnost,
a to je pro člověka jedna z nejcennějších věcí vůbec. Kdo by nechtěl žít bezečně a co by člověk nedal za to, aby se vyhnul nebezpečí nebo aby se proti
němu aspoň pojistil? Jak může někoho napadnout, že by bezpečí mohlo
být „příliš“?

Moderní společnosti v tom udělaly
obrovský pokrok a v těch bohatších zemích světa můžeme žít tak bezpečně, jak
se o tom našim předkům nikdy nesnilo.
Podívejte se někdy pozorně kolem sebe
a všimněte si, co všechno děláme pro to,
abychom se vyhnuli úrazu, poranění a poškození. Zábradlí na schodech zabránilo
spoustě úrazů, stejně jako dobré osvětlení. Hygiena a dobré zásobování vodou
omezily počet onemocnění a medicína
radikálně omezila jejich hrozivost. Zdravotní pojištění zpřístupnilo i ty nákladné
lékařské postupy skoro každému a hromosvody, lepší topení nebo vyvložkované
komíny drasticky omezily nebezpečí požárů, podobně jako hráze hrozbu povodní.
Technika nesmírně rozšířila naše možnosti
a člověk v autě se může pohybovat stokilometrovou rychlostí, díky brzdám a airbagům poměrně bezpečně.
To jsou ovšem jen nebezpečí řekněme
přirozená, biologická a fyzikální. Jenže
čím víc nás na světě žije, čím těsněji žijeme
pohromadě a čím větší máme možnosti,
tím víc nás ohrožují také druzí lidé. Podle jednoho starobylého vyprávění začali
lidé žít ve městech, aby se ubránili lvům
a medvědům, jenže pak přišli na to, že
nejvíc se ohrožují sami mezi sebou (Platón, 1994, p. 27n).
Řekové byli proto přesvědčeni, že města musí zůstat malá, aby se všichni znali
a styděli se udělat nějakou ničemnost. Po-

stupem času se ale lidé naučili společnosti
organizovat tak, že můžeme bezpečně žít
v milionových městech a stamilionových
státech. I když nás noviny a televize neustále krmí zločiny a násilnostmi, americký
vědec Steven Pinker tvrdí, že pravděpodobnost násilné smrti se během celé lidské minulosti, historické i předhistorické,
snížila třicetkrát, možná padesátkrát, a to
dokonce v celosvětovém průměru (Pinker,
2011).
Jak toho naši předkové dosáhli? Nejdřív zřejmě využili a rozvinuli příbuzenské
vztahy, na něž navázala nejstarší náboženství, která postupně rozvinula základy
morálky, zejména přikázání „Nezabiješ!“.
Pro stále větší a nábožensky rozmanité
společnosti musela však nastoupit i opatření nedobrovolná, zámky na dveřích,
mříže, soudci, právo a policie. Ukázaly se
totiž dvě nepříjemné okolnosti. Člověk
předně nemá v sobě jen ty „lepší anděly“,
o kterých píše citovaný Pinker. Jako každý
živočich se musí také prosazovat, a když
při tom narazí na druhé, vzniká přirozeně
konflikt, případně nepřátelství a nepřátelé si mohou škodit záměrně, jen aby se
poškodili. Jakkoli lidé postupně vyvinuli
řadu více méně dobrovolných institucí, od
mravnosti až po zdvořilost, které konflikty mírní a které jim předcházejí, přece se
v každé větší společnosti najdou lidé, na
něž to nestačí. S těmi si pak musí poradit
instuce donucovací, jako je trestní prá-
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vo a policie, a to právě v zájmu bezpečí.
Protože jsou donucovací, musí používat
násilí nebo jím aspoň hrozit, a dají se tedy
také zneužít. A čím jsou mocnější a účinnější, tím horší bude také toto zneužití.
Se zneužitím moci mají lidské společnosti bohatou zkušenost a faktické zneužití moci státními institucemi je jednou
z námitek proti stále dokonalejším opatřením, která se ohánějí „bezpečností“
a „spravedlností“. Do krajnosti tuto námitku dovedl anarchismus, který se domáhá úplného zrušení státu. Na otázku, čím
by státní donucení chtěli nahradit, ovšem
anarchisté obvykle uvádějí jen dobrovolnou kázeň a samosprávu občanů, což
většině z nás připadá naivní. Historické
zkušenosti se zhroucením státní moci – od
Francouzské revoluce až po tak zvaný „islámský stát“ – svědčí totiž o pravém opaku a už jen velké oslabení státu znamená
zpravidla výbuchy holého násilí.
Státy, v nichž žijeme, jsou přes všechny
své vady naopak výsledkem staletého úsilí
filosofů a dobrých státníků, kteří si usilovně lámou hlavu, jak se zneužití moci co
nejlépe bránit. Tak vznikly třeba skvělé vynálezy rozdělení moci, lidských práv, nezávislých soudů nebo svobody slova a tisku,
které sice účinnost vládnutí výrazně omezují, zato omezují i možnosti jeho zneužití. Ani ta nejlépe uspořádaná společnost
se ale zřejmě nedokáže úplně zabránit
třeba korupci nebo policejním a justičním
přehmatům. Zato proti tendencím proměnit celý stát ve zločineckou organizaci
jsou už dnes jakousi pojistkou nadnárodní
instituce jako mezinárodní soudy, Evropská unie nebo OSN. Jsou sice těžkopádné
a pomalé, zato už několikrát dokázaly
zkrotit diktátorské choutky ambiciózních
politiků a některé dokonce i potrestat.
Proti všem těmto opatřením v zájmu
bezpečnosti se občas ozve prostá námitka, že to stojí hromadu peněz. To je nepochybně pravda, jenže námitka se ozývá jen
v obdobích klidu, kdežto při každé větší
katastrofě nebo i místním teroristickém
útoku naopak výrazně převládne volání
po silnějších a účinnějších omezeních, ať to
stojí, co to stojí. Poučným příkladem byla
nedávná „metylalkoholová aféra“. Ačkoliv
byla vlastně lokální a dosti omezená, hlas
lidu i médií si vynutil další zasahování státu do něčeho, co nikdy předtím nehlídal:
měl by se teď zaručovat za každou láhev
rumu. Nikdo z našich hlasitých neoliberálů
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se neodvážil nahlas namítnout, že to má
„vyřešit trh“, protože právě to „tržní řešení“ stálo pár desítek lidí život.
Nejen ze strany liberálů a libertariánů
se pravidelně ozývá námitka, že státní zásahy, jakkoli v zájmu bezpečnosti, omezují
naši svobodu. To je velmi vážná námitka
a ještě se k ní vrátíme. Abychom ji ale
mohli vzít vážně, musíme nejdřív trochu
korigovat naivní představu „svobody“,
z níž tyto směry vycházejí. Chápou totiž
svobodu jako libovůli, jak ji může symbolizovat osamělý kovboj v savaně, který
je „svobodný“ jen proto, že je tam sám.
Jenže nikdo z nás nežije jako Robinson na
pustém ostrově, o němž bychom ostatně
ani neřekli, že je nějak zvlášť svobodný,
a nemyslel si to ani on sám.
My všichni žijeme mezi lidmi, a i když
bychom své možnosti čili svobody chtěli
mít co nejširší, musíme počítat s tím, že
stejné svobody budou mít i všichni kolem
nás. To si naši spoluobčané po roce 1990
brzy uvědomili a mnozí se takové „svobody“ těch druhých začali bát. Francouzi
mluví o „svobodě svobodné lišky ve svobodném kurníku“ a našinec rychle pochopí, že v takovém případě by byl spíš slepicí
než liškou. Skutečná svoboda ve společnosti totiž samozřejmě předpokládá, že
se těch druhých nemusím bát, jinak bych
se mezi nimi nemohl ani volně pohybovat.
K tomu svobodné společnosti nutně potřebují dobrá a důsledně vymáhaná pravidla.
Svoboda a pravidla? Bude to znít méně
paradoxně, když si to přiblížíme na konkrétnějším příkladě. Čerstvého absolventa autoškoly může napadnout, že pravidlo
jízdy vpravo omezuje jeho svobodu. Pokud si ale zkusí jet vlevo a přežije to, může
pochopit, že toto zdánlivé omezení je víc
než vyváženo tím, že se může spolehnout,
že většina ostatních aut pojede také vpravo. Kdyby to tak nebylo, jen šílenec by se
mohl odvážit na silnici. Na jiné pravidlo
se denně spoléháme, když chodíme po
ulicích beze zbraně, protože ji nebudeme
potřebovat. Díky tomu máme v Evropě
daleko méně násilných zločinů než třeba
v USA, kde si hodně lidí stále trvá na tom,
že zbraň mít musí.
Přesto je představa úplně bezpečné
společnosti bez konfliktů dost nebezpečná
utopie. Konflikty totiž plynou už ze samé
povahy života, který je vždycky ohrožený,
takže se musí hájit a prosazovat, shánět

potravu a bránit se nebezpečí. Etologové
říkají, že ve společenství samých „hrdliček“ se dříve nebo později nutně objeví
„jestřáb“, a protože bude první a hrdličky
s ničím takovým nepočítaly, nedovedou se
ani bránit. Proto mohly teroristům 11. září
2001 v New Yorku stačit kapesní nože,
aby unesli čtyři letadla a povraždili víc než
tři tisíce lidí. Rakouský etolog a nobelista
Konrád Lorenz kdysi varoval, že se moderní člověk stále víc podobá domácím zvířatům (Lorenz, 2014). Je zvyklý na bezpečí
a pohodlí chlívku, kde dostává pravidelně
nažrat a žádný nepřítel ho nemůže ohrozit – dokud ho ovšem jeho chovatel nepošle na jatka. Tak se podle Lorenze moderní
člověk sám „domestikuje“, ztrácí přirozenou opatrnost a ostražitost, zato trvá na
pravidelném krmení, a kdyby nepřišlo,
propadne panice a hysterii. Stačí, když neteče teplá voda, v obchodě nemají pomeranče nebo nejezdí tramvaje.
Na druhé straně má dnes řada lidí pocit, že v dokonale organizovaném a hladce

|T

běžícím životě něco chybí. Možná se tím
dají vysvětlit i některé masové společenské jevy, například obliba hororových
filmů. Jako kdyby se člověk občas potřeboval pořádně bát, sleduje automobilové
závody, a komu nestačí jen se dívat, hledá
„adrenalin“. Leze po skalních stěnách a továrních komínech nebo skáče na gumovém laně. Někteří to berou ještě vážněji
a vydávají se s batohem do Tibetu nebo do
Arktidy, plaví se na lodičce přes oceán, jen
aby se aspoň na čas nějak vymkli z domácího pohodlí a bezpečí. Poměrně radikálně to dělají někteří bezdomovci, kteří trvale žijí v nedostatku, omezení a různých
nebezpečích a možná se ani nechtějí vrátit
mezi nás.
Pokud to tito lidé ve zdraví přežijí, připomněli si a zažili některé podstatné rysy
lidského života, které moderní společnosti spíše zakrývají. Předně si asi sáhli na
hranice svých sil a možností, zažili nouzi
a strach ze skutečných ohrožení, takže si
potvrdili, že i lidský život je riskantní,

Bezpečný adrenalin, z firemního kurzu, Česká Cesta 2012. I foto © Pepa Středa
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stále ohrožený a závislý na mnoha věcech.
Možná zažili, jak se z nouze a nebezpečí
líhnou konflikty, jak to popisují ti, kdo
přežili koncentrační tábory, a jak z nich
vzácně a obtížně může vyrůst i spolupráce
a solidarita. A protože se do toho pustili
sami, mohou zažít i tu zvláštní volnost člověka, který svůj život musí vést skutečně
sám – ne proto, aby se bál, ale aby z něho
udělal příběh a dobrodružství. Něco, co se
dá vyprávět a o čem se dá psát.
Nám ostatním, kteří jsme měli štěstí,
že nás život do žádného velkého dobrodružství nevrhnul, a sami jsme si netroufli,
tito lidé přece připomínají, že život není
jen bezpečí a pohodlí, udržování a hájení
už dosaženého, ale že se chceme a potřebujeme také rozvíjet, hledat a jít dál.
K tomu ovšem jsou potřeba ještě dvě poměrně vzácné věci, totiž odvaha do něčeho se pustit a naděje, že by z toho mohlo
něco být. Kdo je v sobě cítí, potřebuje svobodu.
Mezi svobodou a bezpečím je tedy určité napětí. Svobodná společnost, která se
snaží naše možnosti co nejméně omezovat, je vcelku úspěšná a lidé v ní žijí boha-
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těji než jinde. Jenže, jak jsme viděli, čím
víc máme možností, tím víc se také dovedeme vzájemně ohrožovat. Pro ty, kdo se
jen bojí, se tak ideálem bezpečí může paradoxně stát vězeňská cela nebo klec jako
v zoologické zahradě, kde si ani sousedé
nemohou ublížit. Lidé, kteří sní o „absolutním bezpečí“ klece, bohužel přehlížejí,
že tu ještě musí být nějací dozorci, kteří
své chovance sice chrání jednoho před
druhým, ale sami s nimi mohou udělat, cokoli se jim zachce.
Tenhle obraz „bezpečného“ vězení je
sice extrémní, ale dobře ukazuje absurdnost každého snu o absolutním bezpečí.
Ani klece a vězení nemohou zrušit riskantní a ohroženou povahu každého života,
zato ho mohou redukovat na bezmocné
přežívání a zbavit jakéhokoli smyslu. A to
jen proto, že se lidé až příliš báli jeden
druhého a že přehlédli to druhé ohrožení,
které představují dozorci.
Dobře uspořádaná lidská společnost
se tedy musí vždycky pohybovat někde
mezi oběma extrémy „absolutní volnosti“
a „absolutního bezpečí“, které se nakonec ukazují jako podobně zhoubné. První

a největší starostí dobrého zákonodárce
a dobré vlády je tedy udržovat choulostivou rovnováhu mezi bezpečím a svobodou, a to pomocí spravedlivých, dobře
rozmyšlených a vymáhaných pradidel.
Jen tak totiž může pro své občany omezit
nebezpečí na únosnou míru, aby se jedni
druhých nemuseli bát, a zároveň jim nechat volné ruce, aby mohli žít jako lidé
a jedni druhým naopak prospívat svými
schopnostmi.
Když Nietzsche kdysi napsal „žijte nebezpečně“(Nietzche, 2001), chtěl tím vyjádřit podobné obavy z pohodlné „sebedomestikace člověka“ jako Konrád Lorenz.
Řekl to ale tak provokativně a nebezpečně, že se toho jedni lekli a druzí to zneužili. Ve skutečnosti totiž člověk nemusí
a možná ani nemá nebezpečí vyhledávat,
ona přicházejí sama. O to víc ale záleží na
tom, jak se k nim člověk postaví. Nebezpečí je jistě hrozba, ale také výzva přemáhat
překážky a čelit třeba i neštěstím a katastrofám. O těch tentýž Nietzsche řekl, že
co mě nezabije, to mě posílí, (Nietzche,
1995) a psychologové dnes studují podivuhodný fenomén „posttraumatického rozvoje“(Mareš, 2012). Na mnoha případech
se totiž ukazuje, že i po válkách, neštěstích a úrazech se lidé, kteří je přežili, mohou vzchopit a dokázat něco, co si předtím nedovedli představit. Takže nebezpečí
je také příležitost, podívat se mu do očí,
promyšleně mu čelit a nebát se ho víc, než
je nutné. Jenže co je to „nutné“?
O tom bude ve společnosti vždycky
spor, protože po bezpečí touží úplně každý, kdežto politickou svobodu potřebují
jen někteří. Toho v moderních masových
společnostech, kde o veřejných záležitostech spolurozhodují všichni, zneužívají
ambiciozní politici, kteří své voliče straší.
Zneužívají toho nezodpovědní novináři,
kteří straší své posluchače a čtenáře, protože to zvyšuje sledovanost. A ze všech
nejhůř toho zneužívají teroristé, kteří se
snaží vyděsit úplně všechny. Dobře totiž
vědí, že demokratické společnosti jsou
dost silné, než aby se daly zvrátit násilím
zvenčí. Mohou se ale své svobody zbavit
samy, když se jedni druhých začnou příliš
bát. Vyplašená veřejnost snadno propadne panice a chomout si ochotně nasadí
sama, jen když jí nějaký ten vůdce slíbí
bezpečí.
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Výsledek jsme my starší zažili na vlastní kůži. Najednou je nebezpečné skoro
všechno: poslouchat cizí rozhlas, vyprávět
vtipy nebo dostat pohlednici z Vídně. Za
fotku nádraží, jazzový koncert ve stodole
nebo pár dolarů v šuplíku se lidé dostávali
za mříže. Klid jako na hřbitově, ale když
se někdo pokusil něco samostatně dělat,
musel počítat s dotěrným dohledem Státní bezpečnosti, případně i s bezpečnou
klecí. A ostnaté dráty na hranicích také
nebyly jenom pro ozdobu.
Lidé, kteří svobodu chtějí a potřebují, musí se této přesile bránit, jak nejlépe
dovedou. Ne nějakými provokacemi a siláckými kousky, které zase jen ty ostatní
vystraší. Tendence omezovat svobodu pod
záminkou větší bezpečnosti je stejně přirozená, jako strach o život. Nemůže – jak
jsme viděli – nikdy dosáhnout toho, co slibuje, zato o svobodu nás může snadno připravit, jen co tomu strachu propadneme.
Svoboda zkrátka potřebuje lidi statečné
a odvážné, kdežto společnost pohodlných
zbabělců o ni dřív nebo později přijde.

Literatura:
• Lorenz, K. (2014). Osm smrtelných hříchů
civilizace. Voznice: Leda.
• Nietzsche, F. (2001). Radostná věda. Praha:
Aurora.
• Nietzsche F. (1995). Soumrak model čili: Jak se
filozofuje kladivem. Olomouc: Votobia.
• Mareš, J. (2012). Posttraumatický rozvoj
člověka. Praha: Grada.
• Pinker, S. (2011). The better angels of our
nature: why violence has declined. New York:
Penguin Group.
• Platón. Prótagoras. (1994). Praha: Oikúmené.
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Svoboda a manipulace ve výchově?
Michal Kaplánek

Jestliže uvažujeme o „bezpečí“ na outdoorových nebo zážitkových programech,
máme na mysli na prvním místě bezpečí fyzické („aby se nikomu nic nestalo“)
a hned vzápětí myslíme na bezpečí psychické – aby zážitky, které účastníci prožijí,
nevyústily v nekontrolovatelný běh takových myšlenek a emocí, s nimiž si účastník
nebude umět sám poradit. Přitom se nám může z obzoru vytratit další dimenze
psychického bezpečí, totiž dimenze etická – dimenze svobody.
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Listina základních práv a svobod v čl.
8, odst. 1 předpokládá, že osobní svoboda
každého občana je zaručena (srov. Listina
základních práv a svobod). Jak chápeme
pojem „svoboda“ není jenom otázkou
právní, ale především filosofickou. Můžeme uvažovat o svobodě „od něčeho“,
tedy o absenci příkazů a zákazů, anebo
o svobodě „pro něco“, tedy o možnosti
vybrat si jednu z více variant podle vlastního uvážení, bez nátlaku nebo manipulace. V tomto druhém případě výběr jedné
varianty s sebou často nese zřeknutí se
ostatních možností výběru. Když se třeba
mladý muž rozhodne pro sňatek s dívkou
svého srdce, automaticky to znamená (aspoň v naší židovsko-křesťanské tradici), že
se současně zříká intimního života s jinými
ženami. Takto chápaná svoboda je charakteristickým znakem lidství. Biblický příběh
o zahradě Edenu (Gn 2–3) je nejen pokusem o nalezení odpovědi na otázku po
původu zla v lidském jednání, nýbrž také
svědectvím o svobodě člověka: Hospodin
sice člověku zakázal jíst ze stromu poznání
dobrého a zlého, ale přitom mu to neznemožnil (srov. Gn 2, 17 a 3, 6). Moderní důraz na osobní svobodu v naší kultuře má
velmi staré, dokonce biblické kořeny.
Jak se však snáší myšlenka výchovy
(ve smyslu „formování“ – formatio) s požadavkem svobody? Většina pedagogů si
uvědomuje, že svoboda dětí nemůže být

bezbřehá a že vychovatel má právo i povinnost vychovávat děti určitým směrem.
To ovšem neznamená manipulaci, tedy
jednání, kterým manipulátor úmyslně sleduje skryté cíle, obyčejně zacílené v jeho
prospěch. Takto aspoň chápe většina psychologů manipulaci v sociálních vztazích.
Pokud přijmeme tuto definici manipulace, můžeme určit jasnou dělicí čáru mezi
„výchovným ovlivňováním“ a manipulací.
Jestliže je pro manipulaci charakteristická
rafinovaná skrytost cílů, takže si manipulovaný zpravidla vůbec neuvědomuje, že
nejedná svobodně, je požadavkem „nemanipulativní“ výchovy transparentnost
cílů i metod, a to nejen obecně, nýbrž
i v každé konkrétní situaci.
Za manipulaci při výchově skrze zážitek nebo při outdoorových aktivitách nepovažuji třeba moment překvapení – kdo
se totiž dobrovolně takové akce zúčastní, tak s nějakým překvapením obyčejně
počítá. Závažnější nebezpečí manipulace
v sobě skrývá skupinová dynamika. Ze
zkušenosti víme, že můžeme stokrát přesvědčovat účastníky, že všechny aktivity
jsou dobrovolné a že se musí ozvat anebo
aktivitu přímo odmítnout, pokud by pro
ně znamenala zdravotní riziko – a přece se
většinou nikdo neozve (mám v paměti kolaps jednoho účastníka adaptačního kurzu následkem nepřiznané srdeční choroby, který naštěstí neměl žádné následky).

Ovšem i v tomto případě vnímám „morální riziko“ jako vážnější nebezpečí než riziko zdravotní. V případě zdravotních obtíží
si většina lidi přece jen dá pozor. Ale co
má mladý člověk dělat, když se dostane
do situace, kdy by jako jediný chtěl vybočovat z řady, třeba jen proto, že se mu
příčí primitivní zábava nebo oplzlé vtipy.
Někdy mohou být důvody k nepřizpůsobivosti ještě hlubší: vzpomeňme na zákaz
jíst vepřové maso, který platí jak pro židy,
tak pro muslimy.
K prohloubení:
O zmíněné povinnosti hodnotově směřovat výchovu pojednává také Kaplánek, M.
(2010). Škola bez ducha je škola bezduchá?
E-Pedagogium, 2010(2), pp. 20–27.
Blíže o vztahu manipulace a výchovy:
Wróbel, A. (2008). Výchova a manipulace.
Praha: Grada.
K pojmu „agapé“ (viz dále) např. Benedikt XVI. (2006). Deus caritas est. Praha:
Paulínky.
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Každý pedagog volného času má radost, když se mu podaří motivovat skupinu k nějaké aktivitě, zejména když jde
o aktivitu náročnou. Pedagogický úspěch
také nezřídka závisí na tom, jak dokáže
vychovatel „zblbnout“ své svěřence. Ale
ani v tom případě by nemělo dojít k manipulativnímu jednání: záměr vychovatele musí být transparentní. Jakmile dobrý
pedagog postřehne příliš silný vliv skupiny nebo davu, zpozorní („rozsvítí se mu
kontrolka“), protože cítí, že by mohla být
ohrožena individuální svoboda. Předpokladem citlivosti je ovšem všímavost vůči
jednotlivcům, a to i tehdy, když pracujeme
primárně se skupinou. Pedagog, který sleduje pouze „svůj cíl“, nemůže takové všímavosti dosáhnout. Tak jako při tělocviku,
i v outdoorových a zážitkových aktivitách
musím velmi citlivě vnímat nejslabší článek řetězu.
Tím se dostáváme k dalšímu principu,
který můžeme považovat za ochranu před
manipulací ve vztahu učitel–žák, vychovatel–dítě, instruktor–účastník. Je to princip
„doprovázení“.
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Slovo „doprovázet“ evokuje představu společné chůze dvou osob, přičemž
jedna osoba (doprovázený) sleduje svůj
vlastní cíl, volí cestu, rychlost i styl chůze.
Druhá osoba (doprovázející) jde celou cestu vedle doprovázeného, drží s ním krok,
komunikuje s ním, v případě potřeby mu
pomůže překonat překážku, povzbudí jej
k rychlejší chůzi anebo jej naopak zbrzdí,
upozorní ho, když se blíží rozcestí, a zeptá
se, kam půjdou dál. Doprovodit druhého
na nebezpečné cestě je někdy nezbytné.
Je to ovšem pomoc, která stojí čas, energii
a někdy s ní souvisí větší či menší riziko.
Doprovázení člověka na riskantní cestě je
projevem agapé, tedy lásky, která se neomezuje na ty, kdo jsou nám blízcí nebo
sympatičtí, ale má základ v univerzálním
bratrství a sesterství všech lidí.
Pedagog, kterému záleží na jednotlivci (usiluje o „individuální přístup“), by neměl být „vůdcem“, který přesně zná cestu
i cíl, kam chce vychovávaného dovést. Měl
by být spíše průvodcem. S pojmem pedagogické doprovázení se setkáváme v literatuře hlavně tam, kde se jedná o nějaký
proces doprovázený pedagogem (mluví se
např. o pedagogickém doprovázení sportovců či hudebníků). Pro nás je zajímavější
pojem pedagogického doprovázení, který
se objevuje při informálním učení anebo
v nedirektivním výchovném působení. Pedagogické koncepce vyžadující partnerský vztah vychovatele a vychovávaného
předpokládají doprovázení jako jednu
z pedagogických metod. Společnými prvky těchto koncepcí je nedirektivní přístup
vychovatele a autentický vztah mezi vedoucím a účastníkem.
Tyto prvky najdeme u tří pedagogických koncepcí, které jsou u nás dosud
málo známé: jedná se o britskou koncepci
s názvem Informal Education, dále o německou koncepci Identitätsarbeit a o italský model animazione culturale.

18

Studujte dál:
Ke koncepci Informal education: Macků, R.
(2011). Informal education: Animace ve
výchově nebo sociální práce? E-pedagogium, 2011(1), pp. 9–17.
Ke koncepci identitní výchovy: Klatetzky, T.,
Rössler, J., & Winter, H. (1993). Životní fáze
mládí: prohrát, aniž jsem poražen. Éthum,
1993(1), pp. 4–16.
Ke koncepci Animazione culturale: Kaplánek, M. (2013). Animace. Praha: Portál.

teorie

Britská Informal Education je podobně jako zážitková pedagogika postavena
na principu „learning by doing“. V rámci
této koncepce se vytváří kurikulum, které není zaměřeno na výsledky edukačního procesu, ale na jeho samotný průběh.
Předpokladem efektivity tohoto přístupu
je doprovázení edukačního procesu pedagogem: adolescent zažívá zkušenost,
z které může vytěžit poučení nejen přímo,
ale hlavně díky reflexi, při níž ho doprovází informální pedagog.
Autoři koncepce Identitätsarbeit vycházejí sice z vývojové psychologie Erika
Eriksona, který označil nalezení identity za vývojový úkol adolescence, přitom
však považují vytváření identity za celoživotní proces, který „staví vychovatele,
učitele a profesionální pracovníky po bok
mladým lidem (subjektům výchovy), kteří
jsou iniciátory a tvůrci vlastního identitního procesu. V tomto smyslu autoři hovoří
o tzv. kreativní sebeorganizaci, která mladým lidem na jedné straně přináší obrovské možnosti, nicméně na straně druhé
přináší i zkušenost selhání“ (Svoboda, M.,
2007, p. 105).
Italský psycholog Mario Pollo, autor
koncepce animazione culturale, staví své
pojetí výchovy především na osobnosti vychovatele–animátora, který je reprezentantem tradičních hodnot židovsko-křesťanské kultury, do které mladí Evropané
vrůstají; díky vlastnímu příkladu, své roli
ve skupině mladých lidí a vztahům k jednotlivým členům skupiny se Pollův animátor stává důvěrníkem a průvodcem mladých lidí (srov. Pollo, M., 2004, pp. 26–27).
U nás pojem pedagogické doprovázení začal používat v 90. letech sociální
pedagog Petr Klíma (srov. Klíma, P., 2004,
p. 396). Na něj navázali sociální pracovníci sdružení v České asociaci streetwork
(ČAS), která rozvinula systém nízkoprahových klubů pro děti a mládež (NZDM).
Ačkoliv se NZDM podle zák. č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, etablovala jako
sociální služba, jsou pracovníci těchto zařízení vnitřně přesvědčeni o tom, že se jedná o „doprovázení mladých lidí procesem
utváření identity a usnadňování tohoto
procesu“ (Racek, J., 2006).
Ať se díváme na otázku míry individuální svobody při zážitkových aktivitách jakkoliv, poznáváme, že partnerský
a naslouchající přístup pedagoga (a instruktora zážitkových aktivit) je jedinou

spolehlivou ochranou před pokušením
manipulace či naivní radosti z ovládání
druhých. Jenom pedagog, který má otevřené oči pro jednotlivé členy skupiny, vidí
dobře, co skupina potřebuje, i kde je její
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„slabý článek“, který nesmí být vystaven
tlaku skupiny. Pedagog, který si všímá jednotlivce, citlivě doprovází celou skupinu,
což pozorovatel pozná z harmonie, která
je v takové skupině cítit.

Zdroje:
• Klíma, P. (2004). Pedagogika mimo zdi institucí. In Jedlička, R. et al. Děti a mládež v obtížných
životních situacích (pp. 355–402). Praha: Themis.
• Listina základních práv a svobod – zák. č. 162/1998 Sb. Dostupné na: http://www.psp.cz/docs/laws/
listina.html
• Pollo, M. (2004). Animazione culturale: Teoria e metodo. Rom: LAS.
• Racek, J. (2006). Rozhovor s Alešem Herzogem. Online: Streetwork.cz, oborový portál
o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních. http://www.streetwork.cz/index.
php?option=com_content&task=view&id=506
• Svoboda, M. (2007). Sociálně-pedagogické přístupy práce s „neorganizovanou mládeží“
v nízkoprahových zařízeních a otevřených klubech pro děti a mládež. Diplomová práce, České
Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity.

Z kurzu Klíčení, PŠL 2013. I foto © Pepa Středa
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Špatně pochopený
„blahobyt“

Marian Jelínek

Úspěch, peníze, maximální výkon, zisky, blahobyt, kariéra, vítězství... To jsou
pojmy, které se staly jakousi mantrou současné doby a honba k jejich dosažení
celoživotní náplní!
Ale co to znamená být úspěšný?! Jak lze vlastně definovat úspěch v době
charakteristické svou rychlostí, povrchností, ba nebojím se napsat
až nebezpečnou „klipovostí“?

Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné parametry
úspěchu

20

Pokud seřadíme státy světa pouze
podle toho, co lze měřit, podle určitého
ekonomického bohatství nebo podle jakéhosi „indexu blahobytu“, který je charakterizován číselným vyjádřením ekonomických, kvantifikovatelných parametrů dané
země za určité období (např. HDP), nikoho
asi nepřekvapí, že se v popředí nachází
nejvyspělejší země světa jako např. USA,
skandinávské země, Švýcarsko, Německo,
apod. Vlády těchto zemí jsou bohužel
hodnoceny pouze podle toho, kolik „vyprodukovaly“ bohatství! Cílem pravého
bohatství by však nemělo být pouze produkovat další bohatství, ale podpořit jakési optimální prospívání (flourishing) členů
společnosti, které je charakteristické určitou mírou jejich duševní pohody.
Teorie duševní pohody má pět prvků:
pozitivní emoce (Positive Emotion), zaujetí činností (Engagement), pozitivní vztahy
(Positive Relations), smysluplnost (Meaning) a úspěšný výkon (Accomplishment),
(Seligman, 2014). A o to vlastně jde! Nelze si totiž nevšimnout určité disproporce,
která nám vyvstane v okamžiku, kdy sledujeme tzv. „index štěstí“ (termín používaný v pozitivní psychologii, vychází z výše
zmíněné duševní pohody; Seligman, 2014)
těchto států, který pozvolně ale dlouhodobě klesá.

Existuje velmi zásadní rozdíl mezi
hrubým domácím produktem – dobrým
měřítkem bohatství – a duševní pohodou
v dané zemi. Jinak řečeno, žijeme z hlediska blahobytu v nejlepší době lidstva,
a přesto nám stále klesá duševní pohoda,
což se projevuje například zvýšeným počtem sebevražd, stoupající spotřebou psychofarmak, kriminalitou, rozvodovostí...
V obecné rovině to lze vnímat jako jakousi
„vnitřní nespokojenost se životem“. Obrazně řečeno se jedná o neustále pozvolné vzdalování se „krás a požitků vnějšího
světa“ od našich „stavů světů vnitřních“.

Easterlinův paradox
Této problematice se věnuje čím dál
tím více odborníků, kteří vysledovali, že
blahobyt, ve kterém žijeme, vůbec neodráží subjektivní pocity, které by ho
měly zrcadlit. Pro tento stav se všeobecně
ujal pojem Easterlinův paradox (Easterlin,
2004). Z ekonomického hlediska by se dalo
logicky usuzovat, že bohatší společnost,
která může více uspokojovat své subjektivní potřeby, také bude relativně spokojenější a šťastnější. Pro chudé lidi, lidi,
kteří „bojují“ o přežití, tento předpoklad
platí. Pokud těmto chudým lidem zvýšíme
příjem související s lepším materiálním
zabezpečením a zlepšením životních podmínek, tak se u nich tento fakt skutečně
projevuje nárůstem pocitu životní spokojenosti. Avšak od určité úrovně bohatství

už materiální blahobyt k životní spokojenosti nepřispívá, a někdy ji dokonce může
i snižovat. Ekonomický předpoklad, že
s nárůstem materiální produkce poroste
i uspokojení, se empiricky nepotvrdil.

Hédonická adaptace
Fakt, že blahobyt se od určité úrovně
neprojeví nárůstem „indexu štěstí“ se vysvětluje mimo jiné i termínem: „hédonická
adaptace“ (Gilovich & Kumar, 2015), jinými slovy, že na blahobyt si zvykáme velmi
lehce. V praxi to znamená, že to, o co jsme
léta, někdy desítky let bojovali, se pro nás
velmi brzy stává samozřejmostí. Jedná se
o potěšení, ale potěšení vyprchává a udržet se na této hédonické vlně příjemných
prožitků s sebou nese samozřejmě mnohá
úskalí.
Například v Japonsku se v letech 1958
až 1987 příjmy obyvatel zpětinásobily, ale
udávaná úroveň štěstí Japonců zůstala
po celou dobu stejná (Easterlin, 1994). Na
vzrůst blahobytu se tedy obyvatelé rozvinutých států vždy velmi rychle adaptují.
Faktem, který je důvodem mnoha problémů našich „vnitřních světů“, je to, že
lidé si fenoménů hédonické adaptace ani
Easterlinova paradoxu nejsou obvykle vědomi a obecně předpokládají, že konkrétní životní události jim přinesou trvalý vliv
na úroveň štěstí a celkové spokojenosti.
Nejen z tohoto důvodu se pomyslné
nůžky mezi „vnějším světem“ a našim
„světem vnitřním“ neustále rozvírají.

Když jde o život, není čas na
deprese...
Již Masaryk ve své práci z roku 1904
(Masaryk, 1999) dochází k závěru, že největší sklony k sebevraždám mají jedinci
šlechtického původu a lidé nevěřící. Autor
píše: „To ale dokazuje, že lidé asi mají docela zvláštní důvod pro svou nespokojenost se životem.“ Jako by již tato studie
naznačovala směr problémů, které přináší
špatně pochopený blahobyt.
Co se to s dobou, potažmo s námi,
děje, že v době zvyšujícího se blahobytu
v nás narůstají „docela zvláštní důvody“
vedoucí k nespokojenosti se životem?
20. století lze charakterizovat jako
století honby za blahobytem. Motiv pro
mnohé z nás velmi silný! Když na konci
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19. století W. I. Taylor vyslovil větu: „Čím
více dáte lidem peněz, tím více budou pracovat“, byla honba oficiálně odstartována
(Jelínek & Jetmarová, 2014). Nelze se divit,
že vidina pohodlí v době, kdy šlo téměř
o holé přežití, v době velké finanční nouze a strádání, se stala tím nejsilnějším motivem. V kontextu těchto vět mi dovolte
připomenout myšlenku ředitelky českého
UNICEFu Pavly Gomby, která říká: „Když
jde o život, není čas na deprese“ a ono
svým způsobem o život vlastně šlo (Jelínek
& Jetmarová, 2014). Výstupy z komfortní
zóny – pokud lze v kontextu doby vůbec
o nějaké komfortní zóně hovořit – byly
nutností. Kdo nevystoupil, nepřežil. Jenže postupem doby se životní podmínky
mění, sen se začíná plnit a blahobyt se
blíží, nutnost výstupů z komfortní zóny se
snižuje a naše zóna komfortu se neustále
rozšiřuje.

Jak donutit nažranou lvici
lovit?
A co dál? Jak, v přeneseném slova smyslu, donutit „nažranou lvici“ lovit? Pokud
jí dáme větší antilopu, nehne se! Odpověď
na tuto řečnickou otázku lze vidět ve dvou
rovinách. Buď lvice „vyhladoví“ a bude
opět „dohnána“ dobou vystoupit ze své
komfortní zóny a jít lovit, nebo se změní
stav jejího „vnitřního prostředí“ a lvice si
sama najde v lovu „zalíbení“. Jako by nás
tento příběh vedl k zamyšlení, inspiraci
na cestě k řešení dané problematiky. Buď
jsme okolnostmi nuceni vystupovat z našich komfortních zón, a nebo – na rozdíl
od lvice – máme dostatek morálně volních
vlastností k těmto výstupům, či jsme seberealizovaní v činnosti (v tomto případě
lovu), potažmo že nás daná činnost vedoucí k výstupům z komfortních zón baví,
ba co víc, uspokojuje!
Zde vnímám možný začátek problémů našich „vnitřních světů“ v době blahobytu. Blahobyt nás nenutí vystupovat
z komfortních zón, naopak neustále nám
je rozšiřuje. Nelze se tomu divit, vždyť je
to přeci jeho primární účel, smysl. Jak se
to projevuje v našich každodenních životech?
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Odříkání – jeden ze způsobů,
jak „odolat“ blahobytu
Jednou z charakteristik a klíčových
znaků rozšířené komfortní zóny je to, že
nám zvyšuje možnosti volby. Tak například strava. Blahobyt nám umožňuje si
daleko více a rozmanitěji vybírat, co a jak
budeme jíst. Můžeme jíst zdravě či nezdravě, střídmě, a nebo se přejídat. Jedna
cesta využívá pozitiva blahobytu – pozitiva správné volby, výběru – k „nejen fyzickému růstu“, druhá vede k nadváze až
otylosti. Jeden druh volby nám pomáhá,
druhý ubližuje. De facto záleží jen na nás,
jakou cestu si zvolíme. Ta, která souvisí
s tou „zdravou volbou“ je charakteristická
nutností výstupu z komfortní zóny do takzvané zóny učení, neboli záměrným stlačováním komfortní zóny jedincem, neboť
sama doba, v které žijeme, už to za nás
neudělá! A právě ona volba je tím, co nás
v podstatě nejvíce vyčerpává. Toužíme po
ní, neboť se jedná o určitý parametr svobody. Ale v tomto případě v sobě volba
skrývá i potencionální negativní rozhodnutí. Můžeme volit mezi „dobrem“ (což se
neobejde bez výstupů z komfortních zón),
a nebo „lákavým zlem“, neboť to často výstupy z komfortní zóny nepožaduje, proto nás tak přitahuje a naopak nás žitím
v komfortní zóně utvrzuje.
Je jasné, že čím je komfortní zóna větší, širší, pohodlnější, tím je obtížnější z ní
vystoupit a vyžaduje to větší a větší úsilí.
Je zcela zřejmé, že čím větší je zóna komfortu a čím hlubší je „zabloudění“ v ní, tím
obtížnější je výstup do zóny učení. A bez
výstupu z komfortní zóny do zóny učení
naše „vnitřní prostředí“ strádá, nevyvíjí
se!

Resilienční optimum
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Je zřejmé, že stejně tak jako extrémní
blahobyt, tak ani extrémně těžké podmínky nejsou ideálním podhoubím k růstu
psychické odolnosti. Proto mluvím o tzv.
„resilienčním optimu“, kdy hledáme jakýsi zlatý střed, kdy je určitá nekomfortní
zóna zahalena do příjemného komfortu.
Jinak hrozí to, že výstup z komfortní zóny
není již výstupem do zóny učení, ale vstupujeme pak do zóny stresu, která z hlediska duševní pohody není z dlouhodobého
hlediska optimální, spíše škodlivá. Problé-
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mem současné doby blahobytu je to, že
často nastává okamžik, kdy je zóna učení
překryta rozšiřující se zónou pohody a dotyčný není zvyklý vystupovat ze své komfortní zóny do zóny učení (díky blahobytu) a pak se pro něj stává jakýkoli výstup
z komfortní zóny určitým hrdinstvím či
dokonce stresujícím prožitkem. Zóna učení tak mizí, což má velké následky v našem
vnitřním prožívání okolního světa. A tento stav se velmi vzdálil od něčeho jako je
stav duševní pohody.
Je na každém z nás, do jaké míry jsme
ochotni si stlačovat svou konformní zónu,
ať již pomocí energií morálně volních
vlastností či v lepším případě z důvodů silné seberealizace z daných výstupů. Doba
už to za nás neudělá!
Nemusíme, když nechceme. A zde
vidím jeden z počátků většiny „chorob
z blahobytu“, sekundárně i snižování „indexu štěstí“ v současnosti.
Doba nás již do výstupů „nenutí“,
a proto o to víc záleží právě na každém
z nás, jak se k této problematice postaví.
Druhou možností, kterou jsem nastínil, je
být v dané činnosti seberealizován, chcete-li, možná stačí, aby nás to bavilo. Jenže
aby nás něco mohlo začít bavit, potřebuji
opět vystoupit z komfortní zóny a vyzkoušet to, věnovat tomu nějaký čas a úsilí, dát
tomu šanci.
V praxi to znamená, že pokud chci například něco dělat s nadváhou, buď mám
morálně volní vlastnosti, abych dodržoval
správné stravovací návyky a adekvátně
vůči tomu i určité pohybové aktivity, nebo
mě tento životní styl prostě baví, uspokojuje. To, že nemusíme, ale můžeme, má
dopad téměř na všechny oblasti našich
životů, především na naše „vnitřní světy“,
respektive na jeho růst, resilienci, kvalitu,
která se projevuje například intenzitou
a emočním nábojem daných prožitků.
Instant a easy, honba za cíli, pokud
možno s co nejmenší námahou co největší
zisky. Toto „cílové feťáctví“ má za následek změny našeho vnitřního prostředí,
které často vedou například k existenciálnímu vakuu, paralýze analýzou, psychické
entropii, zvýšené emoční hysterii, snížené
resilienci, prokrastinaci atp.
Překonávání sebe sama, odříkání, pokora, prožitky nepohodlí, překonávání
překážek ať již fyzických či psychických, to
vše nám při špatně pochopeném blahobytu mizí ze životů a v konečném efektu to

má za následek ne ekonomickou, ale jakousi duchovní krizi projevující se pochybnostmi o smyslu vlastního života.

Nová prosperita
Říká se, že špatně pochopený úspěch
zničí jeho nositele. A neničí špatně pochopený blahobyt nás všechny, naši společnost?
Pozitivní psycholog, prezident Americké psychologické asociace, Dr. Seligman
píše o možné cestě, o takzvané „Nové
prosperitě“ jako o kombinaci bohatství
a duševní pohody (Seligman, 2014).
Fridrich Nietzsche (Nietzsche, 2013)
popsal vývoj a historii lidstva ve třech
stádiích. První nazývá „velbloudem“. Velbloud jen sedí, naříká a bere věci, tak jak
jen jsou. Druhé stádium nazývá „lvem“.
Lev říká „ne“! Ne chudobě, ne tyranii, ne
moru, ne lhostejnosti. Tento postoj doposud nepopíratelně fungoval. Co kdyby
lev skutečně dotáhl své úsilí do konce? Co
kdyby lidstvo opravdu dokázalo úspěšně říci „ne“ všem ochromujícím životním
podmínkám? Co pak? Nietszche nám vysvětluje, že existuje ještě třetí stádium vývoje: „dítě“. A dítě se ptá: „Čemu můžeme
říci „ano“? Co může každá lidská bytost
s jistotou prohlásit? Ano pozitivnějším
emocím, ano většímu zaujetí, ano lepším
vztahům, ano větší smysluplnosti života,
ano pozitivnějšímu výkonu, chcete-li. Ano
větší duševní pohodě! Je to „jen“ otázkou
správné volby!
Dovolte mi závěrem malou úvahu: Dřina přestává být dřinou, respektive člověku nevadí, pokud v tom, co dělá, je seberealizován, cítí „franklovský smysl“(Frankl,
2006). Nesvoboda není nesvobodou a jedinec ji nevnímá jako nesvobodu, pokud
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pramení z činnosti, v které je seberealizován, pokud v tom vidí, respektive cítí,
vnitřní smysl. A tak je to se vším. Láska je
údajně nejsilnější energií ve Vesmíru a láska k činnosti vede k seberealizaci a k vnitřnímu růstu. A v té nejprvotnější podobě
láska k životu uvnitř nás i mimo nás je lékem na všechny „choroby blahobytu“.
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KOD

konference odvahy a dobrodružství
– chvála kroků do neznáma.
Ivo Jirásek se ptá Aleše Pokorného

„Doba totiž houstne a bezpečnost světa se stává
mantrou.“ Neznamená ale omezení rizik na
absolutní minimum i ztrátu možnosti pokroku
a sebevzdělávání? Na koferenci KOD, uskutečněné
v letech 2012 a 2013, se otevřelo téma bezpečnosti
a bylo vřele přijato.

Aleši, idea KOD, Konference odvahy a dobrodružství – chvála kroků
do neznáma, se evidentně vymyká
z celospolečenského úsilí o zajištění
maxima jistoty, o pojištění důsledků
jakéhokoliv našeho rozhodování,
o totální bezpečnost. Co PŠL a tebe
osobně vedlo k dobrodružné odvaze
vyzvednout téma vzpírající se většinovému názoru a upřít na ně zbystřenou pozornost odborníků i dalších
zájemců? A kolikrát se vlastně toto
setkání konalo?
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Primární myšlenka povstala z nápadu
podělit se o know-how řízení rizika a bezpečnosti na kurzech, které Prázdninovka
(a Česká cesta) dělá. Za dobu nějakých
12 let, po kterou se tomu věnuji, si troufám říct, že v PŠL je systém řízení rizik nastaven uspokojivě a funguje tak, abychom
co nejméně ublížili, ale přitom zachovali
potřebnou kvalitu a náročnost programu.
A to je právě druhá strana mince. Impulsem ke konferenci bylo ukázat, že to lze.
Že nemusíme vykostit program na úroveň
hyperkomfortního a nudného konzumování, ke kterému zpravidla bezpečnostní
opatření vedou. Kdybych měl vypíchnout
konkrétní startovní impuls, tak jím byl
moment, kdy firma Lesy ČR začala masivně rozvěšovat cedule při vstupech do lesa
s varováním, že hrozí pád stromů. A Český

hydrometeorologický ústav rozšířil svoji
předpověď o aktivitu klíšťat. Stupeň
č. 10 znamená nevstupovat do lesa, pohyb
pouze po zpevněných cestách! To už je
kousek od Hitchcocka, krvežíznivá klíšťata
číhají na každý náš krok… Působí to směšně, ale už jsem byl u debaty starostlivých
maminek, jestli můžou do lesa, když je osmička. Ještě k tvé druhé otázce, uskutečnili jsme to pouze dvakrát, v letech 2012
a 2013. Je to škoda a rád bych se zasadil
o pokračování, byť v trochu jiném formátu. Doba totiž houstne a bezpečnost světa
se stává mantrou, kvůli níž příslovečně vyléváme s vaničkou i to dítě. A že jde právě
o ty děti!

musíme počítat s tím, že i přes veškerou
snahu se mohou stát nehody a neštěstí.
I přes tragédii smrti mladého člověka jsou
na druhé straně mince nezpochybnitelné
hodnoty a přínosy, které bychom při zákazu a rezignaci ztratili. Mimochodem, ta
samá škola odjela během dvou týdnů na
další lyžařský výcvik. To svědčí o mimořádné osobnosti ředitele a dalších učitelů
a stejně tak o mistrném zvládnutí komunikace po takové nehodě směrem k žákům, rodičům, úřadům a okolnímu světu.
V průběhu workshopu nám ukázali, jaké
kroky je třeba učinit vůči mnoha stranám,
aby byly minimalizovány další škody na
zdraví, psychice i dobré pověsti organizace. Žijeme v mediální době, kdy drobné
pochybení může znamenat konec dlouholetého snažení. A koho bychom rádi pozvali někdy v budoucnu? Tak třeba autora
nařízení, které ukládá očistit zahrady mateřských a základních škol v České Lípě od
všech jedovatých rostlin. Na seznamu najdeme tisy, akáty, rododendrony... Ač je to
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téměř příběh z pohádky o Šípkové Růžence, chce se spíše plakat. Pochopit motivy
takových ochranitelských nařízení by nás
mohlo v debatách o eliminaci rizika posunout kousek dál. Do debaty bych přizval
i zástupce MŠMT, který prakticky zlikvidoval laboratoře chemie na středních školách, neb prý laboratorní pokusy v rukou
studentů jsou přílišným rizikem. V takhle
otráveném ovzduší chceme vychovávat
nové profesory Wichterle? A jako pozitivní světlo naděje bych pozval soudkyni
Ústavního soudu, Kateřinu Šimákovou,
která v nedávném rozsudku přiznala právo dětí na dobrodružství a samostatnost.
Navzdory společenskému diskurzu potrestat otce, který nevedl děti za ruku přes
silnici, a ony byly sraženy autem s vážnými
zraněními. Soudkyně vyhodnotila možnost prozkoumávat svět jako žádoucí
kvalitu vývoje dítěte. Fakt, že takovou věc
musí řešit ústavní soud, je smutným paradoxem doby.

Aleš Pokorný na konferenci Dobrodružství, Praha 2012. I foto © Pepa Středa

Kteří z řečníků na tebe učinili největší dojem (a proč) a které bys rád na
případné pokračování pozval?
Z těch dvou ročníků pro mne byla nejsilnější výpověď ředitele základní školy
a školní psycholožky o smrti žákyně, která
zahynula při lyžařském výcviku přímo na
sjezdovce. Byl to hojně medializovaný případ a jejich otevřené sdělení bylo přesně
tím, s čím jsme chtěli na konferenci pracovat. Veškeré vyšetřování případu prokázalo, že nedošlo k žádnému pochybení,
učitelé vyhověli všem předpisům, kterým
vyhovět měli. Přesto se to stalo. A to je
důležité si uvědomit. Jestliže chceme zachovat (dobrodružnou) výchovu v přírodě,

25
25

T | teorie
Dostali jste nějaké reakce rovněž od
účastníků? Když hodláš v sérii setkání pokračovat, tak předpokládám
odezvu pozitivní. A existuje i nějaký
publikační výstup se sděleními, aby
se s tematikou mohl seznámit i ten,
kdo se na konferenci samotnou
nedostal?
Velmi jsme stáli o ohlasy účastníků
a z obou ročníků máme zevrubně zpracovanou zpětnou vazbu. Byla až nad očekávání pozitivní, první možná o trochu více.
Převažuje především souhlas až vděk, že
jsme téma přehnaného bezpečí a užitečnosti dobrodružství ve výchově a vzdělávání nahlas pojmenovali. Naše publikum
zahrnovalo především lidi, kteří v sektoru neformálního vzdělávání pracují nebo
v něm působí dobrovolnicky. Myslím, že
k pozitivnímu vnímání přispěla i dobře
zorganizovaná příležitost se potkat a poznat. I tomu jsme chtěli věnovat cílený
prostor, třeba dlouhé přestávky a osvědčilo se to. Druhý ročník jsme obohatili
o sekci KODex, extra přehlídku zajímavých
zážitkových projektů, které dobrodružství
dobře reprezentují. Na to se sešly pozitivní
ohlasy, bylo to velmi inspirativní. Je vidět,
že téma je zajímavé a živé. Všichni to tak
nějak latentně cítí a asi i chtějí, ale mnohde jdeme na ruku předpisům a bezpečnému společenskému diskurzu. KOD navodil
atmosféru možná až spiklenecké důvěry,

teorie

že tady se o zakázaném ovoci může mluvit bez obalu. S publikačním výstupem tě
zklamu. To už bylo nad naše síly. Sám to
znám, když ze mě někdo páčí text týdny
a měsíce po akci. Vyrazili jsme módním
směrem, všechny příspěvky jsou natočeny a dodnes dostupné na portále www.
kod13.cz (jsou tam i videa a prezentace
z ročníku 2012). Zpětně přiznávám, že
sborník dobrých textů to nenahradí, ale je
to prostě otázka poměru cena/výkon.

Aleši, díky za jasná slova a inspiraci.
Závěrem osobnější téma: proč ty sám
považuješ za obohacující a nezbytné
překračovat hranice bezpečí, vydávat
se do neprobádaných končin a zažívat pocity nejistoty, či dokonce obav
a strachu? Co ti takové situace daly
a co vzaly? Můžeš vzpomenout i na
nějaký tvůj osobně významný krok
do neznáma.
Nejde o zážitky nejistoty či strachu,
i když nemůžeme pominout vliv fyziologických neurotransmiterů na pozitivní
stav mysli a vnímání sebe sama. Je to podstatná úroveň fenoménu dobrodružství,
ale trochu sebestředná. Ve své podstatě
se to příliš neliší od vyvolávání pocitů blaha prostřednictvím různých drog. Jsem
přesvědčen, že tady jde o větší, doslova
evoluční problém. Totiž že v našem civilizačním okruhu ztrácíme schopnost vyrovnat se s nástrahami života. Žijeme ve
Z konference Dobrodružství, Praha 2012. I foto © Pepa Středa
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světě bez predátorů, prostém většiny nakažlivých chorob, sterilizovaném úzkostlivou hygienou. Pohybujeme se po předem
vyznačených trasách krajin vnějších a dnes
už i těch vnitřních. Nebezpečí, riziko smrti, jsme vytěsnili mimo naše životy. Z toho
plyne bezradnost, která nás přepadá, když
k něčemu dojde. Po celou dobu historie
lidského druhu nás skokově posouvaly velké zámořské objevy, průlomové vynálezy
v technice, ve vědě. To všechno vyžadovalo ochotu riskovat, podnikat kroky do neznáma. Tento genofond ztrácíme. Jasným
příkladem jsou lety do vesmíru. Projekt
Apollo byl jeden velký experiment, který
se odehrával v atmosféře dobývání nových
met vědy i politiky, s obrovským nasazením všech zúčastněných a s obrovskou mírou rizika, které v tom bylo. A taky se ne
všechno povedlo, Apollo 1 shořelo ještě
na Zemi a celá posádka s ním. Vezmi si tu
scénu z filmu Apollo 13, kdy všichni makají
na tom, aby posádku dostali na zem, improvizují, experimentují, riskují. A teď se
přenesme do roku 2003, kdy shořel raketoplán Columbia při návratu na Zemi. Že
je plášť raketoplánu poškozen a hrozí jeho
zničení při návratu, to bylo známo hned
po startu. Za celou dobu nikdo nedokázal přijmout odpovědnost za rozhodnutí,
že kosmonauti vystoupí ven a plášť opraví, technicky to bylo možné. Ale jevilo se
to jako příliš riskantní krok, který nebyl
schválen, nebyl nacvičen a vyžadoval im-
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provizaci. Tak všichni doufali, že to dobře
dopadne. Dnes můžeme říct, že posádka
zemřela díky opatrnickému přístupu manažersko-byrokratické mašinérie, která
byla posedlá především strachem z chyby.
Je to ilustrativní příběh ztráty schopnosti
riskovat, experimentovat. Tím se vracíme
na začátek, obestírá nás strašidlo „dangerismu“. A protože nás v tomhle světě
nečekají zdaleka jen věci dobré, je užitečné kroky do neznáma trénovat. Proto je
dobrodružství ve výchově a vzdělání klíčovým prvkem, učí nás doslova životní kompetenci. A moje kroky do neznáma? Užil
jsem si toho na plavbě přes Atlantik. Bylo
nás 7 na palubě historické plachetnice,
kterou jsme si sami postavili. V živé paměti mám okamžik, kdy bez nadsázky bojuju
o život na čáře ponoru uprostřed oceánu
a nemůžu se dostat na palubu. Ale to byla
spíš hodně výchovná daň za nezkušenost.
Prozaičtějším, ale o to poctivějším krokem
do neznáma byla první konference KOD.
Přijdou lidi, vypískají nás, bude to debakl…? Povedlo se a já doufám, že ještě nějaký krok přidáme.

To bych si moc přál. Tak ať dalšími
kroky směřuješ i nadále do neprobádaných oblastí – třeba v zájmu
zmíněného evolučního problému,
řešitelného snad jedině vyšší společenskou akceptací dobrodružství.
A veliký dík za sdílení!
Z konference KOD13, Praha 2013. I foto © Vladimír Halada
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Zdá se mi, že originální a vysoce inspirativní proces individuace, jak s ním přichází
zakladatel analytické psychologie, švýcarský lékař Carl Gustav Jung, se v prostředí zážitkové pedagogiky využívá méně, než by bylo záhodno. A přitom právě rétorika mnoha
kurzů a projektů poukazuje na impuls svých programů jako možnost osobnostně vyzrávat, tedy stávat se individualitou, sám sebou. Holistická zkušenost, kterou chtějí aktivity
tohoto odvětví na pomezí pedagogiky, andragogiky a kinantropologie záměrně vyvolávat a zprostředkovávat, může čerpat mnohé z těchto ideových impulsů: spojení pojmů
s obrazy, archetypické obsahy naší mysli, zpracování symbolů, vnitřní hlas svědomí, symbolika cesty, sejmutí masky své sociální prezentace a pohlédnutí sobě samému do tváře,
uvědomění si vlastních stínů i vztahů k druhému pohlaví – to vše se přece v té či oné podobě v projektech PŠL a dalších organizací nějak objevuje. Můžeme však s těmito tématy
pracovat ještě cíleněji a tedy smysluplněji? Určitě, jenom to chce trochu více studovat.
Díky péči brněnského Nakladatelství Tomáše Janečka máme k dispozici překlad devítisvazkového Výboru z díla C. G. Junga, stejně jako ambiciózní projekt jeho spisů sebraných, ale také dalších svazků zabývajících se specifickými tématy tohoto myslitele,
vracejícího sny, umění, mýty, pohádky i filosofii do celostního poznání lidské psychiky
v jeho vědomé i nevědomé podobě. Vydávání těchto lákavých a čtenářsky oblíbených
publikací (ať už od Junga samotného, nebo jeho četných pokračovatelů a následovníků)
se pochopitelně u nás věnují i další nakladatelé, např. Emitos, Academia, Atlantis, Vyšehrad, Pragma a další – včetně vydavatelství Portál, jež zpřístupnilo nejenom Jungovu
famózní Červenou knihu.
V této recenzní noticce si však všimněme tří publikací z literatury, která se snaží dodat
další střípky k hlubšímu kontextovému porozumění tvorbě tohoto originálního psychoterapeuta, ale také plodného spisovatele. A proč vlastně? Třeba kvůli tomuto postřehu
(z druhé recenzované knihy, p. 127): „Psychologie má také aspekt pedagogické metody
v nejširším smyslu slova. (…) Je to vzdělávání. Je to něco jako starověká filozofie. A ne to,
co chápeme pod pojmem „technika“. Něco, co se dotýká a co vyzývá celého člověka (…).“

Nezvykle výpravná kniha (velký formát, křídový papír, plnobarevné reprodukce knih a rukopisů) uvádí čtenáře nejenom do literárních světů ideových inspirací
C. G. Junga. Je na jedné straně ukázkou
literatury, kterou Jung četl, ale současně
je chronologicky uspořádanými biografickými mylníky, jež se vztahují k profilaci
jím řešených odborných témat, stejně jako
pozadím, z něhož jsou patrné hlavní ideje
celého rozvrhu studia ústícího v akcentace
kolektivního nevědomí, mytologické symboliky, psychologických rozměrů náboženství a literatury, interpretace východní
spirituality, mystiky a alchymie. Ale také
deskripcí snů, vizí a prožitků zaznamenaných v jeho Červené knize.
Knihovnu, jíž pomyslně díky knize procházíme, vybudoval s péčí systematického
sběratele, přičemž není možná od věci
připomenout, že o nádherné knihovně
(plné tlustých foliantů vázaných ve vepřovici) se mu zdál opakovaně i sen. Nevšední
vzdělanost bibliofila je patrná na rozsahu autorů, žánrů i stylů, které četl již od
dětských a studentských let – od Homéra,
Ovidia a Vergilia přes Goethova Fausta až
po Hölderlinovu poesii a následně spiritismus, hypnóza, psychologie... Z filosofie
zejména presokratici, kupodivu jej Platón
neoslovoval, zato se přes Mistra Eckharta
dostal k Arthuru Schopenhauerovi, který
byl „první, kdo mluvil jeho jazykem, kdo
uznával utrpení a vášeň světa a krutost
přírody a kdo také rozpoznával, že se to
všechno nedá vyřešit nastolením jakési konečné harmonie či prostřednictvím
řádu“ (p. 19). Ještě většího vlivu se mu
však dostalo od Kanta, na jehož kritice
rozumu založil své pojetí hranic poznatelného. A pochopitelně Nietzsche, jehož
kniha Tak pravil Zarathustra se stala stejně silným zážitkem a celoživotním zauje-

tím jako četba Fausta, k němuž se rovněž
opakovaně vracel. Na studenta medicíny
(s pozdější specializací psychiatrie) nezvykle bohatá četba, není-liž pravda?
Díky pečlivé práci Jungova znalce, londýnského profesora historie, Sonu Shamdasaniho, můžeme snadno rekonstruovat
i vlivy, které se promítají do Jungových
názorů. Tak třeba obvyklá představa, že
přebírá pojem nevědomí od Freuda, je
upřesněna, že zásadním zdrojem byla
kniha Filozofie nevědomí Eduarda von
Hartmanna, spekulující o kolektivním nevědomí jako podkladu individuálních vědomí. Můžeme postupně rozkrývat vývoj
jeho vlastních úvah a publikovaných prací,
vazbu a spolupráci s dalšími kolegy z oboru. Budování knihovny se zájmem o mytologii, náboženství, symboly, antropologii,
orientalistiku, později rovněž o gnosticismus, čínskou a indickou spiritualitu,
alchymii. Není divu, že si osvojil „široké
a hluboké klasické humanitní vzdělání;
pravděpodobně žádný psycholog 20. století se v tom Jungovi nemohl rovnat“ (pp.
57–58).
A v kontextu toho všeho pak rozklíčovávání poznámek z četby, vlastních vzpomínek a zkušeností introspekce, analýz
svých fantazií i klinické praxe a jejich vliv
na ocenění jiných přístupů ke světu než
pouze racionálních, tedy důrazu na srdce
a duši. Na doplnění exaktní vědy a studia o životní prožitky, neboť doporučoval
tomu, kdo chce poznat duši člověka, aby
„se srdcem člověčím šel světem (…), aby
ve svém těle zakusil lásku, nenávist a vášeň ve všech podobách“ (p. 79). Četbou
tak před námi stále více vyvstává postava
nejenom vědce, znalce a experta, ale také
apologeta náboženských a mytologických
zkušeností, vizí a fantazií, člověka zápasícího s interpretacemi svých snů, usilujícího
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o integraci racionálních a transracionálních výkonů člověka, o akceptaci světla
i stínu, dobra i zla, slova i obrazu, ano
i ne, vědomého a nevědomého do celosti
pochopení své vlastní existence. Lépe tak
můžeme porozumět i Jungově Červené
knize, která svojí formou podtrhuje i obsah: kaligrafické dílo dohání iluminované rukopisy středověku, dobu, kdy ještě
nebyla oddělena věda od náboženství,
a tedy symbol a duše nebyly ztraceny, či
dokonce pohlceny v racionálních interpre-
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tacích. Na obnově tohoto celku, tohoto
zvýznamnění, se Jung bezpochyby podílel měrou vrchovatou – proto zřejmě tolik
poutá zájem čtenářů i dnes.
Kniha je to festovní, je důkladně podložena zdroji, zpřístupňuje kontexty publikací a jejich myšlenkových obzorů i vlivů,
je psána jedním z největších znalců díla
C. G. Junga. Zajímáte-li se o vlivy a souvislosti utvářející Jungův myšlenkový svět,
pak ji určitě doporučuji k četbě!

Rozhovory s C. G. Jungem
editoři: William McGuire, R. F. C. Hull
překladatel: Ondřej Fafejta
nakladatel: Praha: Portál, 2015, 301 stran
ISBN: 978-80-262-0914-0
http://obchod.portal.cz
cena: 372 Kč
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Soubor rozhovorů s sebou nese jedno
velké riziko: hodně a převelice záleží na
osobnosti tazatele, na jeho znalostech,
přehledu i citu, protože hloubka otázek
může spolurozhodovat o kvalitě tématu,
k němuž se zpovídaný vyslovuje. Navíc
může být limitem i médium, pro něž byl
rozhovor pořízen – jistě bude vypadat jinak rozhovor pro noviny, pro odborné
časopisy, pro rozhlas a televizi. Zde je tázajících se celá řada, a to pro všechny zmíněné typy sdělovacích prostředků. Nicméně celkový výběr a uspořádání přidržující
se chronologického řádu téměř tří desítek
interview (od roku 1933 do roku 1961),
a tím i výsledný dojem z publikace jako
celku, je dílem editorů. Jejich zkušenost se
nezapře: jeden působil jako hlavní editor
Jungových Sebraných spisů, druhý pak byl
překladatelem jeho textů do angličtiny.
I přesto se samozřejmě řada témat, či spíše dílčích vyjádření a historek opakuje. To
může být nepříjemné pro každého, kdo si

pamatuje to, co už přečetl před chvílí, ale
na druhou stranu je to malá daň za radost
nahlížet do jemných nuancí vývoje Jungových idejí. Navíc různé kontexty zmíněná
opakování spíše nasvětlují z jiných stran,
takže se mohou i vzájemně doplňovat.
C. G. Jung se v knize vyjevuje jako nesmírně bystrý pozorovatel a glosátor i kritik moderního způsobu života. Jako originální myslitelská osobnost, která se nebojí
jít proti mělkému mínění davu, pokud mu
jeho myšlenky potvrzuje empirická zkušenost. Samozřejmě se i z rozhovorů tyčí zejména výsledky jeho vědecké práce a jím
preferované termíny, ale nesmírně zajímavé jsou i jeho psychologické analýzy třeba
vybraných evropských národů a jejich vůdců, diktátorů. Válečná a poválečná doba
tak i dnešnímu čtenáři může být zřetelněji
přiblížena. Přijmeme-li například Jungovo
vnímání Hitlera, naše historické porozumění tehdejším událostem a personálním
vlivům se výrazně rozšíří: „Existují dva

typy diktátorů – náčelník a šaman. Hitler
je to druhé. On je médium. Německá politika se nedělá, nýbrž zjevuje skrze Hitlera.
On je ústy bohů, jako tomu bylo za starých
časů. Říká slovo, které vyjadřuje rozladěnost každého člověka. (…) Je jako člověk,
který pozorně poslouchá proud návrhů,
jež šeptá hlas z tajuplného zdroje, a pak
podle těchto návrhů jedná. V našem případě, i když tu a tam se k nám naše nevědomí dostane prostřednictvím snů, je to
tak, že máme příliš mnoho racionality, příliš aktivní mozek, než abychom se řídili nevědomím. Tak je to bezpochyby u Chamberlaina, ale Hitler své nevědomí poslouchá a řídí se jím. Pravý vůdce je vždy
veden.“ (pp. 50 a 55) Trefné rozlišování
mezi osobností Mussoliniho a Hitlera vede
i k odkazům k naší zemi – v říjnu 1938 s jistotou prohlásil: „Anglie a Francie nedodrží své nové záruky Československu o nic
víc, než Francie dodržela svůj předchozí
slib této zemi. Žádný národ nedrží slovo.
(…) Právě proto se za starých časů snažili
mít krále, který měl osobní čest a povinnost držet slovo.“
Na časovosti příspěvků je krásně viditelná i proměna terminologická. Jestliže
na začátku ještě zaznívají pojmy jako libido, sugesce, neuróza apod., později se
zřetelně profiluje nevědomí, integrace
do vědomí, symbolismus, intuice, proces
individuace, archetyp, persona, bytostné
Já, synchronicita, mandala. Ale vždy mluví
jako psycholog – nezajímá jej ontologická
problematika těchto fenoménů, přísně se
vždy drží psychologické reality zkoumaných faktů.
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Témat je opravdu přehršel. Odlišnost
mužů a žen ve vzájemných vztazích („Ženy
jsou tam vespod mnohem tvrdší než muži.
Označovat ženy jako něžné pohlaví je
naprostý nesmysl.“, p. 118), diagnóza národních specifik, konflikt techniky, vědy
a jednostranné racionality s duševním
životem a duchovními či náboženskými
problémy, s přírodou a přirozeností. Ale
také moderní umění, introspekce („trávit
se sebou čas není populární, protože naše
hledisko je zcela extrovertované“, p. 128),
idea celku, duchovní předpoklady skutečné reality. Hodnota humanitního vzdělání
a interpretace snů. Gnosticismus a alchymie. A také typologie osobností založená
na odlišnostech introvertovaných a extrovertovaných postojů, typů vědomé orientace lidí myslivých, cítivých, intuitivních,
vjemových.
Je to chytré, je to čtivé, je to povznášející a podporující. „A tak vidíte, že člověk
není úplný, pokud žije ve světě statistické
pravdy. Musí žít ve světě své mytologické
pravdy a to není pouhá statistika. Je to
vyjádření toho, čím opravdu je a čím se
sám cítí. Člověk bez mytologie je pouhým
produktem statistiky, totiž průměrným
jevem.“ (p. 214) Rozhodně nemohu od
četby této knihy odrazovat – přinese vám
mnoho pozitivních a nečekaných podnětů k zamyšlení i k seberozvoji. Myslím, že
uděláte dobře, když si ji pořídíte.
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Třetí jungovská publikace, která by
neměla uniknout vaší pozornosti, rozšiřuje předchozí informace především o osobnostní rozměr autora, a to včetně témat,
jež se zdráhal popsat a publikovat ve
svých odborných, vědecky orientovaných
publikacích. Zejména taková, která jsou
již na hraně empirické evidence v modu
objektivity a dosahují metafyzických rozměrů světa.
Hlavní část je v podstatě biografická, mapující vývoj Jungových idejí na pozadí jeho
životních příběhů, a to od dětství a studia
přes spolupráci i roztržku s Freudem až po
profilaci vlastních témat. Čtenář se dozví
více také o jím samým budovaném domu-věži, včetně duchovního pozadí této
činnosti, o autorových zážitcích z cest,
i o vizích, které získával především ze snů.
Druhý rozměr je jakýsi komentář k publikovaným pracem, na nichž poukazuje vývoj svých idejí, ale také vyslovení se k tématům, jež záměrně dříve neformuloval
a nepublikoval, jako je třeba úvaha o životě po smrti. Bohatý dodatek pak rozšiřuje
celkový dojem o úryvky z dopisů, jež psal
manželce ze svých cest, ale také z komunikace s kolegy, o medailonky výrazných
osobností, o nichž se v předchozím textu zmiňuje, zpřístupňuje spisek Septem
sermones ad mortuos (Sedm promluv
k zemřelým), kterou vydal jako „hřích
mládí“ soukromým tiskem a později toho
litoval. Od autorky či editorky díla pak pochází navíc informace o širší Jungově rodině a slovníček základních pojmů.
Nu, zajímavé je to. Překlad je pořízen
skvostným jazykem a typografická úprava
je snad dokonalá, bez překlepů a chyb,
jež jsou žel v dnešní době obvyklé. Je to
nejenom zajímavé, ale také radostné čtení. O lidské duši, o rozdílech mezi nevědomím konstituovaným Freudem a Jun-

gem, o postupném zrání myšlenek, o empirických poznatcích a náboženství, o snech
a vizích, o ukotvující roli rodiny a práce
jako nutné protiváze koncentrace na fantazie, o vývoji našeho duševního života,
který není lineární, ale obchází kolem
středu bytostného Já, o tom, jak nám
vynálezy zkracují čas a urychlují tempo,
čímž máme méně času než kdykoliv dříve, o tom, jak Evropané musí být podle
náčelníka indiánů Pueblo šílení protože si
myslí, že myslí hlavou, zatímco normální
je myslet srdcem… Při četbě jsem si podtrhával nesmírně moc zajímavých idejí
krásně formulovaných, ale nemohu sem
přenést více, než několik střípků. Přitom
mi nejde ani tak o Jungův životaběh,
jako spíše o inspirace ideové, jimiž kniha překypuje. Třeba o uvědomění, že já
sám „jsem odpovědný, a záleží na mně,
jak se můj život utváří“ (p. 50), nebo že
„vnitřní říše světla je ve světle vědomí obrovským stínem“ (p. 85), že přírodní vědy
umožňují získat „nekonečně mnoha vědomostí, ale jen velmi skrovného poznání“,
protože „základem všeho je skutečnost
psýché“ (p. 94). Ale pro souvislosti našeho časopisu může být podstatná i výzva
k jednoduchosti, kterou si zvolil pro svůj
pobyt ve věži: „Nezavedl jsem si elektřinu
a topím si sám v krbu a kamnech. Večer
zapaluji staré lampy. Nemám ani tekoucí
vodu, musím si ji sám napumpovat. Sekám dřevo a vařím si jídlo. Tyto jednoduché věci dělají člověka jednoduchým.
A jak je těžké být jednoduchým!“ (p. 196)
Přečtěte si tuto knihu, nebudete litovat. Získáte nejenom znalost Jungova
ideového zrání, úvod do jeho duchovního
světa, ale také svědectví o moudrém člověku, který se nebál i přes odpor odborné
většiny zavést do vědeckého diskursu témata vizí, snů a obrazů.
Ivo Jirásek
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Bezpečnostní standardy se v posledním desetiletí staly zaklínadlem zážitkové pedagogiky. S našimi metodami si zkrátka leckdy tak trochu zahráváme… Balancujeme na hraně
schopností účastníků, které se tak snažíme rozvíjet. Pracujeme s výzvou.
Zajištění bezpečnosti se už řešilo v souvislosti s požadavky Outward Bound, nedávno
jsme zažili terminologickou diskusi o tom, zda maximalizovat bezpečí, a nebo „jen“ řídit
riziko.
Tak jako tak už asi nezměníme, že zážitkovým metodám bude veřejnost i někteří odborníci dávat nálepku „nebezpečné“ trochu neprávem. Totiž jen v málokterých činnostech,
kde se lektoři, mentoři, vychovatelé, trenéři a další kouči věnují lidem, tolik dbáme na
bezpečnost, jako na zážitkových akcích. Vezměme třeba běžnou situaci vysokoškolského
studenta před zkouškou... Kdo se stará o jeho psychickou pohodu během stresujícího čekání? Kdo dbá na to, aby namísto arogantního výroku „budete muset přijít příště“ byla
zajištěna kvalitní krizová intervence? Přitom paradoxně jsou to často právě ti členové
zkušebních komisí, kteří se o psychické bezpečí studentů nestarají a zážitkovým metodám vyčítají onu dávku nebezpečí…
Takže… nenechme se znejistět a dělejme dál dobře to, o čem jsme přesvědčeni, že je
správné. Přeji Vám bezpečné čtení o ne/bezpečí zážitkových metod!
Richard Macků
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Malá úvaha
o pravděpodobné
neexistenci psychické bezpečnosti

Allan Gintel

Vědomí je stále záhadným světem odrazů událostí, zpracovaných dle jistých
programů a s ohledem na určité cíle. Pokud tuším, že by mne mohlo potkat
nějaké neštěstí, ztráta, velká nepříjemnost či prohra, prožívám nějaký druh
strachu, který s největší pravděpodobností dokážu popsat. A pravděpodobně
si i uvědomuji, že strach mohu prožívat i v případě, že si přesně neuvědomuji,
jaká nepříjemnost mne čeká, a to především proto, že rozsah toho všeho,
co by mě mohlo potkat je obrovský a těžko předvídatelný.

Strach a tíseň permanentně aktivizují
a tonizují vědomí a tím i mobilizaci energie potřebné k akcím.
Podobné je to i v případě, že očekávám
nějaké velké štěstí, protože i v takových
případech zažívám strach, že mé očekávání něco ohrozí a nakonec zmaří. Víme,
že bezstarostně se dokáže těšit jen malé
dítě nebo senilní babička. Bylo opakovaně dokázáno, že existuje přímá závislost
mezi „závažností určité události a intenzitou příslušného prožitku“ (Hrdlička, 2010;
Paulík, 2010).
U instruktorů kurzů s intenzívním rekreačním režimem bývaly velmi oblíbenou
tělocvičnou „kratochvílí“ proslulé „Božské manévry“. Odehrávaly se u jednoho
z lipnických zatopených lomů. Instruktoři sedávali na jeho okraji, aby se potěšili
cirkusovými výkony účastníků, kteří měli
postupně absolvovat přechod nad vodní
hladinou na zavěšených lanech. Po jednom laně přecházeli a druhého lana se
drželi. Většina z nich, kteří se chystali pře-

chod absolvovat, s ním neměla žádné zkušenosti. Trápila je nejistota, zda přejdou,
aniž by skončili pod lany ve vodě, zatímco přítomní diváci měli z každého pádu
do hlubin lomu velkou radost. Dopředu
věděli, kdy nastává ten okamžik, kdy už
se nedá nic dělat a ta pro ně „radostná“
podívaná téměř určitě nastane a je jen
otázkou krátkého času, kdy to bude. Těch
„vykoupaných“ byla vždy menšina, která
měla povětšinou zase radost z toho, že
se vůbec odvážila a přechod absolvovala,
byť nakonec s neúspěchem. Ti druzí zase
pochytali libé emoce ze své podařené exhibice a diváci z nevšední podívané. Byl
to případ tělocvičné aktivity, která kombinuje nejistotu s úsilím něco nového si
vyzkoušet, posiluje odolnost vůči nepřízni
a nejistotě, navzdory okolnostem a lidské
škodolibosti a všelijakým příkořím, vytváří
zdravé prostředí, tedy nekonfliktní, zážitkové a člověka nijak neohrožující, protože je zahalené do hávu hry, která sama
o sobě je zázračným prostředkem, kte-
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rý vábí nejen, jako slavný Foglarův Alvarez, „statečné a silné“, ale dodává kuráž
těm, kteří takoví nejsou. Způsobuje, že
pak dělají to, k čemu by se nikdy neodvážili, o co by se nikdy nepokusili. Částečně
nahrazuje všelijaké „duchovní smaženice“
a je jakýmsi „roztleskávačem“ budoucího
osobnostního rozvoje.
Dění kolem nás má charakter nepřetržitého sledu dějů, z nichž automaticky
vyčleňuji některé jevy, které mají pro mne
nějaký určitý nebo zásadní význam. Tady
platí, že „intenzita mého emočního prožitku, mé nálady, je závislá na míře existenční závažnosti události“. Prvním předpokladem je, že jsem do určité míry duševně
připraven, abych byl schopen konkrétní
existenční událost poznat a současně i vyhodnotit. Vezměme proslulé Sociodrama,
hru, při níž se hraje o kongruenci, tedy
souhlasnost. Každý hráč má při ní právo,
kdykoliv zvednout ruku a na někoho konkrétního ukázat a říci: „Já si nepřeji, abys
Ty dále hrál.“ Bývá to v situacích, kdy dotyčný diskusi zdržuje, vede mírně demagogické řeči či nedodržuje pravidla hry
nebo se i jinak stává nesympatickým a nesnesitelným. Pokud se něco takového sta-

Z kurzu Klíčení, PŠL 2013. I foto © Pepa Středa
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ne, vždy to má zásadní vliv na atmosféru
hry a ukáže, jak je tento výrokem postižený člověk „silný“, zda-li je schopný odolat
náhlému propadu pověsti ve skupině, prokázat, že i na takovou velkou nepřízeň je
připraven. Posléze bývá zasažen záplavou
pomluv, neupřímností, a to i ve společenstvích, která disponují určitou noblesou.
Běžný život nás neustále staví, díky
našim chybným výkonům, nevzdělanosti,
povaze, charakterovým vlastnostem před
různé situace, které jsme nečekali, nemohli se na ně tudíž jakkoli připravit a tím
nás učí, jak nakonec obstát ve hře o lidské
štěstí (Plzák, 1982).
Život nám neustále připravuje velmi
pestrý sled možných kombinací, z nichž
lze snadno usoudit, proč lidské ladění je
ve své rozmanitosti proměnlivé a nestálé.
Z čehož plyne, že je téměř nemožné někomu zajistit něco takového, jako je psychická bezpečnost, jinými slovy jakousi
trvalou obranu před nelibými událostmi,
které mi přinášejí špatnou náladu nebo
nějaké trápení či pochybnosti, už proto, že například ve stejný den mohu být
povýšen, zažít nevěru a současně ještě
dostat zánět slepého střeva. Na druhou

stranu jde o to, být v osobní pohodě, tedy
ve stavu pozitivních afektů, emocí a nálad
a nízkou mírou emocí negativních (Blatný,
2010) a umět si nacházet její zdroje, tedy
jakési „doly na radost“.
„Vnější události [jak negativní tak
pozitivní, pozn. autora] mohou způsobit
změny v úrovni osobní pohody pouze
tehdy, pokud se vymykají běžné životní zkušenosti a svou intenzitou překročí
adaptační hranice člověka“ (Blatný, 2010,
p. 201).
Komenský říkal: „Ne ze souhlasu, ale
z pochybností se rodí pokrok“. Životní moudrosti se nedá naučit. Tu je třeba
dlouho sbírat. Pojednání o jakési psychické bezpečnosti v příručkách salonních
„bezpečáků“ bývají často ubohá. Nikdo
mě přece neubrání před tím, abych si někde nenamluvil nějakou hysterku, která
mě pak bude terorizovat žárlivými výstupy a to i tehdy, když k tomu někdo přidá
modlitební knížku.
Ideální životní strategie spočívá v tom,
nalézt odpovídající míru přiměřené citové
investice, která mne nevydá plně na pospas a na druhé straně mi dovolí něco pozoruhodného prožít (Kazantzakis, 1982).

|M

Měli bychom mít na paměti, že našimi
věčnými životními souputníky jsou a navždy budou strach a úzkost. Strach má
nějaký konkrétně sdělitelný a srozumitelný důvod, kdežto úzkost takový důvod
nemá. Úzkost vzniká aktivací limbického
systému, čili v tom oddílu mozku, který
je nejvíc angažován v emocích. Úzkost je
nejčastějším emočním jevem. Stupňuje se
s nejistotou a ta zase narůstá se selháním
informací. Není-li však úzkost velká a je-li zaměřena či upnuta k reálnému cíli, je
stejně prospěšným stimulátorem jako mírný stres. Někdy úzkost pramení z nerealistických představ, které má jedinec o sobě
a své společenské roli. Strach je výsledkem
hrozby nějakého ohrožení. Strach učí lidi
poslouchat. Reálným a zcela racionálním
zdrojem strachu je jakákoliv nejistota.
Strach nás může zaskočit, protože se váže
na pocit nejistoty a ještě se jím posiluje.
Se strachem uměl při výchově chlapců svého proslulého skautského oddílu Hochů
od Bobří řeky výborně pracovat Jaroslav
Foglar. Připomeňme si jen namátkou jeho
Stínadla, Alvarez, bobříky odvahy a osamělosti. Posiloval nejen těla chlapců, ale
i ducha v oné svízelné oblasti emoční

Z kurzu Ansvar, TF JU 2015. I foto © Richard Macků
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odolnosti. Byl přesvědčen, že trénuje-li se
člověk v tom, aby překonal jakoukoliv obtíž a že je schopen si sám nějaké trápení
navodit a pak je překonat, pak se opravdu
trénuje i ve své emoční odolnosti. Tvrdil,
že vyhlazovat ze života vše nepředvídatelné a riskantní je chybné.
Jak už jsem kdesi napsal, „poezie
lidské existence je v nevypočitatelném,
v hledání jistot a jejich prověřování a nikoliv v redukcích tenze a veškerého stresu“
(Gintel, 2013, pp. 26–27).
Co je dnes třeba opravdu trénovat
a posilovat, to je obecná lidská odolnost,
která tvoří jeden ze základů úspěšného života a mj. představuje: 1) schopnost klást
odpor a odolávat tlakům, 2) schopnost
rychlé, pružné regenerace, 3) schopnost
změny systému osobnosti spočívající ve
využití získaných zkušeností k zvládnutí
situací příštích, 4) schopnost vypořádat
se se situacemi a úzkostmi, být si vědoma
vlastní ceny.
Mnoho z lidského počínání stále ještě
plyne z myšlenek, snů, motivací, obrazotvorností a hodnot založených na atavistických principech. Jejich proměna je
u mnoha lidí problematická. Jsou i pozitivní věci. V mnoha oborech hrají důležitou roli právě výše zmíněné osobnosti, ale
není jich málo. Jsou argumentačně natolik
silné a psychicky odolné, že dokážou vybočit z odborného mainstreamu své doby.

Z kurzu Ansvar, TF JU 2015. I foto © Richard Macků
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Jsou schopny polemizovat se zažitými klišé a současně umějí formulovat a obhajovat nové přístupy.
Prázdninová škola přispěla k posilování psychické odolnosti celou svojí historií
i prosazovaným a neustále zdokonalovaným vynalézavým výchovným konceptem,
inspirována idejemi starověku a renesance, výchovou v přírodě, jakožto i výzvami
moderní doby (Jirásek, 2010).

O představivosti

|M

Aleš Pokorný

Žít a přežít dobrodružství znamená počítat s nejistotou výsledku a předjímat
jeho možné nežádoucí dopady. Že se jedná někdy o draze zaplacené zkušenosti,
potvrzuje celá řada mimořádných podniků od objevných námořních cest po éru
dobývání vesmíru.

Zdroje:
• Blatný, M. (2010). Psychologie osobnosti.
Praha: Grada.
• Gintel, A. (2013). Pedagogika útisku proti
pedagogice rozvalu. In Sborník z 3. konference o intenzívních formách všestranné
výchovy (pp. 26–27). Praha: Gasset.
• Hrdlička, M. (2010). Lipnický prožitek
v temných zrcadlech času. Sborník
z konference k 40. výročí střediska pro
výchovu v přírodě u Lipnice nad Sázavou
(p. 42). Praha: Gasset.
• Charvát, J. (1969). Život, adaptace a stress.
Praha: Státní zdravotnické nakladatelství.
• Jirásek, I. (2013). Bolest jako cesta
osobnostního rozvoje. Sborník z 3. konference o intenzívních formách všestranné
výchovy (pp. 12–15). Praha: Gasset.
• Kazantzakis, N. (1982). Hlášení El Grecovi.
Praha: Odeon, nakladatelství krásné literatury
a umění, n.p.
• Paulík, K. (2010). Psychologie lidské odolnosti.
Praha: Grada.
• Plzák, M. (1975). Hra o lidské štěstí. Praha:
Orbis.

Projekt přistání na Měsíci, Apollo, je
fascinující příklad lidské invence, koncentrace energie, nezdolné houževnosti a…
představivosti. Přitom samotný začátek
byl tragický. Posádka Apolla 1 shořela
i s vesmírnou lodí při simulovaném startu.
Když jsem četl zevrubnou zprávu vyšetřování příčin této fatální nehody, upoutala
mojí pozornost jedna věta: „… že by se tohle mohlo stát, to si nikdo z nás nedokázal představit…“ Dnes, po zkušenostech
z dlouholetého působení na kurzech PŠL,
beru tuhle větu jako jeden ze základních
kamenů toho, čemu říkáme řízení rizika.
Právě díky vesmírným letům se z řízení rizika stala exaktní disciplína, která
oplývá řadou metod a nástrojů, z nichž
drtivá většina je založena na analytice,
kvantifikovaném rozboru mnoha faktorů
a jejich vzájemné kalkulaci. Čím složitější
výpočet, tím větší váhu máme tendenci mu dávat. Pravda jsou čísla. Jak
ošidné to může být! Jednou
z nejčastěji využívaných metod je tzv. FMEA metoda,
o níž se můžeme dočíst
toto: ...výpočtem získáme tzv. rizikové
číslo označované
RPN (Risk Priority
Number). Je zřejmé, že čím vyšší rizikové číslo,
tím větší úsilí, tj.
plánování a realizaci nápravných
opatření, bychom
danému bodu měli

věnovat. Ale mohou se vyskytnout i případy, kdy sice rizikové číslo nebude z nejvyšších a přesto bude rozumné se danému
problému z nějakých důvodů věnovat.
Tím chci říci, že i při použití metody FMEA
byste měli používat selský rozum.
Tím se obloukem vracíme k obyčejnému úsudku a přiznáváme, že sebesložitější
výpočet může mířit vedle. Proto kladu na
první místo v risk managementu představivost a až za ní analytiku. Musíme umět
oba klobouky střídat a netrvat tvrdošíjně
na jednom z nich. Přísná analytika nás daleko nedostane. Einstein říkal, že logika
nás dovede z bodu A do bodu B. Kdežto
fantazie nás vezme kamkoli… Po útocích
na World Trade Centre v roce 2001 revidovala CIA svoje postupy a hádejte,
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koho přizvala ke spolupráci? Scénáristy
hollywoodských akčních filmů. Těch se
analytici začali ptát, tak nám hoši
řekněte, co si ještě umíte představit. Jak podlé a překvapivé útoky
můžeme ještě očekávat?
Kdyby to ale bylo tak jednoduché! Dnes všemi pády
skloňujeme kreativitu. Tvořivost je vzývána jako mantra
úspěchu. Ken Robinson říká,
že tvořivost je akce, konkrétní
čin, že nelze být tvořivý a přitom nic neuskutečnit, nenapsat,
nepostavit. A k tomu přidává, že
tvořivosti nutně předchází – představivost. Jako stav mysli, schopnost představovat si věci, které neexistují, které nás
normálně nenapadnou.
Představivost je podhoubí tvořivosti a je
možná právě tím puzením něco nového
vykonat. A díky představivosti dokážu
složit mapu možných i nemožných událostí, které mohou nastat. Pokud mám
odhadnout, co všechno se může během
nočního závodu stát, musím si pustit fantazii na špacír, abych se dostal za hranici
rizik nejvšednějších. Teprve tak si můžu
být o trochu jistější, že jsem něco neopomenul. A když mám dostatečnou sbírku
materiálu, můžu se pustit do nějakého třídění na málo čí více pravděpodobné, kde
už nastupují racionálnější mechanismy.
Prostě na začátku musí být otázka „Co
všechno se může stát?“ Vypnout vnitřního cenzora a užít si volný brainstorming,
nejlépe ve skupině lidí. Jinak řečeno,
nejprve namalujeme čerty na zeď a pak
je můžeme uvážlivě umazávat. Bohužel,
dnes víme, že i představivost zachází na
úbytě. Údajně už nás zasáhla epidemie
nedostatku představivosti, jeden z typů
alexitimie. Snad díky hypervizuálnímu
světu kolem nás, ve kterém si už nemusíme představovat, jak to vypadá na Marsu,
jak se daří lidem po zemětřesení, kdo jsou
hobiti a co asi probíhá při setkání antibiotika s bakterií.
Všechno tohle vidíme velmi dobře, někdy i v přímém přenosu. Vytrácí se prostor
pro představivost, možnost domyslet si
podobu, tvar, barvy, velikost… Kdo vyrostl na dramatizaci Robinsona Crusoe v ra-
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Subjektivní a objektivní míra rizika aneb

budování ctnostného „já“
Martina Pavelková

diu, ten ví, o čem je řeč. Takže obloukem
vzato, představivost je základní životní
kompetence, která nám umožňuje nejen
bohatý život plný krásy, novinek a překvapení, ale je také zárukou toho, že takový
život přežijeme ve zdraví a spokojenosti.

Na zážitkových kurzech často záměrně pracujeme s pocitem nebezpečí, které
účastníci vnímají. Riziko, které doopravdy hrozí, se snažíme do nejvyšší míry
minimalizovat (tomuto riziku říkáme objektivní). Riziko vnímané účastníky
pak nazýváme subjektivně vnímané riziko. Např. aktivity na lanových překážkách organizujeme tak, aby představovaly jen minimum reálného nebezpečí
(objektivního rizika), ale účastníky jsou vnímány jako velmi nebezpečné
(subjektivní vnímání rizika). Míru subjektivního rizika lze také dopředu snížit
racionálním vysvětlením toho, jak věci fungují; neplatí to ale u všech typů
programů. V některých situacích můžeme až zpětně, vedením k postupnému
uvědomování prostoru mezi objektivní a subjektivní mírou rizika, účastníky
dovést k vlastnímu rozvoji, učinit je lepšími, ctnostnějšími…

Etika pro instruktory
Stejně jako v životě i při organizování zážitkových kurzů si klademe otázku,
co máme dělat, aby naše počínání bylo
správné. Když si klademe otázky typu:
„Je tato hra ještě bezpečná?“, „Co máme
v konkrétní situaci dělat?“, „Jaké jednání
je správné?“, „Co je to vlastně dobro?“…
dostáváme se do oblasti zvané etika. Etika
je část praktické filosofie, která se zabývá otázkou, jaké chování je žádoucí. Jinými slovy: etika hodnotí lidské jednání na
základě správnosti. Lidským chováním se
samozřejmě zabývají mnohé další disciplíny jako např. medicína, antropologie, kriminalistika. Každá však na člověka a jeho
chování pohlíží z jiného úhlu. Např. lékaře
zajímá, zda se lidské tělo chová standardně, tj. zda dosahuje té správné teploty
a není podchlazené ani přehřáté. Lékaři
jde o fyziologickou funkčnost, která je
u všech lidí velmi podobná. Etik se naproti
tomu zabývá chováním člověka z hlediska
správnosti, a tudíž předmětem etického
zkoumání mohou být jen takové činy, kte-

ré můžeme ovlivnit vlastní vůlí. Jsou nemoci, které vůlí neovlivním. Pokud se ale
v létě celý uřícený vrhnu do vody a uženu
si zápal plic, je to plně volní jednání. Některá témata v rámci diskusních aktivit na
kurzu mohou přijít tak rychle a nahodile,
že není čas nad jejich vhodností přemýšlet,
ale jindy vhodnost rozpornějších témat,
např. s ohledem na psychický stav účastníků, zvažovat musíme. Naše jednání musí
být vědomé a dobrovolné, aby se mohlo
stát předmětem etického hodnocení.

Riziko jako fenomén etického
zkoumání
Jedním z předmětů fenoménů etického zkoumání je i fenomén rizika. Rizika,
které člověk – po zvážení všech okolností
– na sebe bere. Je zřejmé, že míra vnímaného rizika může být u různých jedinců
velmi rozdílná. Někdo se např. nebojí nočních aktivit v lese, někdo se děsí už jen při
pomyšlení na noční hru. Proto tedy mluvíme o objektivním riziku a subjektivním
vnímání tohoto rizika. Jak ale vyhod-
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notit takové situace, když je každý zakoušíme jinak? V prvním kroku musí instruktor vždy zvolit situaci, která je bezpečná,
objektivní riziko má pod kontrolou. Stále
ale má na paměti, že riziko vnímá každý
jinak. Proto mu v druhém kroku může pomoci etika ctností, která nehodnotí lidské
jednání z hlediska důsledků (co to člověku
přinese), ani z hlediska skutku jako takového. Ve středu etiky ctností stojí jednající
člověk jako takový. A nám na kurzech přeci jde o lidi, každého jednotlivého účastníka – jde nám o to, aby každý kurz působil na nitro každého z nich, aby účastník
nezískal jen konkrétní dovednosti, ale
aby odjel lepší, aby si osvojil ctnosti (etika
totiž za dobrého člověka považuje toho,
který si osvojil ctnost).

Co je to ctnost?
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Mohli bychom ji přirovnat k jisté duševní zdatnosti. Tak, jako dobrý atlet
musí trénovat, aby byl fyzicky zdatný,
tak se dobrý člověk musí snažit osvojit si
určité jednání, aby byl duševně zdatný,
tj. ctnostný. Podle filosofa Aristotela
můžeme ctnost chápat jako střed mezi
dvěma extrémy, mezi dvěma špatnostmi, kdy jedna reprezentuje
nedostatek a druhá nadbytek.
Co je však tím středem? Aristoteles rozlišuje dvojí pojetí středu. Jednak mluvíme
o středu vzhledem k věci
a jednak o středu vzhledem k nám. Střed vzhledem
k nám není jednoznačně určen; není pouhým automaticky
stanoveným průměrem, ke kterému každý vnější pozorovatel
může dospět. Střed vzhledem
k nám představuje to, co je konkrétnímu člověku přiměřené.
A z každodenní zkušenosti víme, že každý
člověk a každá situace mnohdy vyžaduje jinou míru.
Je to vlastně i věc
osobního komfortu – někomu stačí
spát např. 4 hodiny,
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někdo potřebuje každou noc 8 hodin.
Někomu extrovertnímu nevadí hovořit
k velkému množství posluchačů, introvert
se může zdráhat projevit i při hře v malé
skupině. Co se jednomu zdá přiměřené,
může být pro druhého hodně nebo málo.
Vždy tedy musíme přihlížet ke konkrétní
vybavenosti a dispozicím jedince.
Osvojování ctnosti je dlouhý a namáhavý proces. Desetidenní kurz může být
jen nástup na cestu vnitřního růstu; myslet si, že ji dokončí ještě během samotného kurzu, je minimálně naivní. Např. nemůžeme mluvit o dochvilnosti, pokud pro
účastníka kurzu není samozřejmostí být
na všech aktivitách včas ne proto, že to je
v pravidlech kurzu, ale proto, že to sám
považuje za dobré. Ctnost je schopnost
konat dobro snadno, rychle a s radostí.
Aristotelés přirovnává proces získávání
ctnosti ke hře na hudební nástroj. Zpočátku musím cvičit, nechce se mi, ale později

se pro mne hraní stane automatické, a dokonce je konáno s radostí. Mohli bychom
tedy hovořit o ctnosti jako o určitém typu
návyku. Ale vraťme se nyní k riziku.

Práce s rizikem cesta ke
ctnosti
Překonávání určitého rizika také souvisí se ctností – statečností. Tedy samozřejmě hovoříme o riziku, které je objektivně
minimální, avšak subjektivně je vnímáno
různými lidmi rozdílně. Je jasné, že každý
může být na cestě k ideálu „být statečný“
(tj. k dosažení ctnosti statečnosti) různě daleko. Někdo má blíže ke zbabělosti
(nedostatek odvahy) a někdo zase k opovážlivému jednání čili hazardu (nadbytek
odvahy). První případ bude na objektivně minimální riziko pohlížet jako na subjektivně velké riziko – pro tuto skupinu
účastníků má nabízený program rozvojový potenciál. Zatímco druhý případ bude
mít tendenci minimální riziko opravdu
vnímat jako pro sebe minimální. Taková
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situace nás však neopravňuje zvyšovat
míru objektivního rizika s cílem zvýšit růstový potenciál aktivity – to bychom totiž
podporovali spíše neřest opovážlivosti,
která může být při zážitkových aktivitách
mnohdy nebezpečnější než bázlivost. Pozor však i na situaci, kdy nepřirozeně odvážní jedinci vnímají objektivně vysoké
riziko jako subjektivně nízké – to by opět
vedlo k neřesti opovážlivosti.
Celkově tedy vnímejme práci s rizikem
nejen jako věc zajištění všech bezpečnostních standardů, ale pojďme také k jádru
věci, kterým je rozvoj účastníka. Připravit
bezpečnou aktivitu s výchovným potenciálem je jen jeden úkol pedagoga. Druhým
úkolem je dopomoci účastníkům zapracovat zažité do vlastní zkušenostní struktury
tak, aby svůj budoucí život obohatili. Skrze situace, které účastník vnímá jako nebezpečné, mu dávejme možnost budovat
svou ctnost statečnosti a také mu v tom
pomáhejme. Pomáhejme mu tak být celkově lepším člověkem!

Půjdu dál? I foto © Rozálie Jirásková
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Pod pokličky...
aneb z bezpečí
kuchyně

Petra Šustková

Donedávna jsem zastávala názor, že účastník zážitkového kurzu by do
kurzovní kuchyně nahlédnout neměl. Ani do té programové, ale ani do té
skutečné. V zájmu maximálního zaměření na program by přeci mytí nádobí
nebo škrábání brambor mohlo působit rušivě. Tohle jsem si celkem striktně
myslela jako mladá, svobodná a bezdětná instruktorka. S příchodem rodiny
přišlo období bez kurzů. Hledala jsem variantu, jak „být při tom“ a našla
jsem řešení. Podařilo se mi spojit mou schopnost navařit chutné jídlo pro větší
množství strávníků s vlastní přítomností na kurzu, a tak se mohu podělit
o změnu svého názoru ve věci nahlédnutí účastníků kurzu „pod pokličky
kuchyně“.

svém rodinném životě nejčastěji vedou důležité rozhovory se svými blízkými – s hrnkem teplého čaje a „Honzovkou“ v ruce se
rozpovídávají nad tím, proč ze hry odstoupili, co je bolí, trápí a štve. Zároveň se lidem
přirozeně lépe povídá, pokud jim zaměstnáte ruce. Jistá forma drobné služby v kuchyni je tedy skvělým prostředkem zpětné
vazby a umí-li kuchař-instruktor dobře naslouchat a dát prostor, nemusí se ani na nic
vyptávat. A zkušenost praví, že obzvláště
ti účastníci, kterým se nechce do rozhovorů ve velké skupině, často za tímto účelem
sami vyhledají soukromí kuchyně. A pokud
se kuchařovi-instruktorovi podaří na kurzu
navodit atmosféru pečující maminky, která
svým dětem (účastníkům) uvaří, co jim na
očích vidí, svěřování jde najednou samo.
Hra před chalupou je v plném proudu, zapojeni jsou nadšeně úplně všichni – účastníci i instruktoři a najednou začne malá
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bouřka, ve které se hra dá bezpečně dohrát (naopak dodá hře jisté kouzlo) a tu
náhle se jedna účastnice rozklepe a tiše vytratí zpátky do chalupy (má za sebou totiž
nedávnou zkušenost bouřky ve Vysokých
Tatrách, kde i se svými dětmi přečkala hodinu opravdové hrůzy strachu o život svůj
i svých blízkých). Naštěstí je tu kuchyně, v ní
kuchař-instruktor, teplý čaj do ruky a naslouchající ucho a všechno, co se při opravdovém zážitku v horách vytěsnilo, může
jít bezpečně ven a začít se zpracovávat...

Co všechno role ideálního
kuchaře-instruktora obnáší?
 Uvařit dobré a chutné jídlo odpovídající i speciálním požadavkům strávníků
(různé diety) a to v přiměřeném množství (aby nikdo ze strávníků netrpěl
nedostatkem, ale ani aby se potravi-

Hostina smyslů. I foto © Vladimír Halada

44

Pokud se jedná o instruktora zážitkových kurzů, platí jasné pravidlo: „Kolik
řečí umíš, tolikrát jsi člověkem!“ Ideální instruktor by měl být renesanční osobností,
Ferdou mravencem, který zvládá práci všeho druhu (nikoliv však Broukem Pytlíkem).
Když je instruktor postaven do role kuchaře, zdánlivě okrajové role celého kurzu, nabývá vše nový nečekaný rozměr.
Stejně jako zaměstnanec střediskové
kuchyně dovede „zabít“ dlouho a složitě
připravovaný program hlasitou otázkou
či poznámkou v nevhodný okamžik (např:
„A kdy že se to chystáte vyhodit ty pojistky? Já jen, aby mi dojela myčka.“ nebo
„Zítra ty knedlíky tedy dělat nebudu, když
budete celý den pryč, jo?“), tak šikovný
a zkušený instruktor dovede kuchyni povznést na oázu komfortní zóny pro účastníky i instruktorský tým. Chceme-li totiž po
účastnících kurzu, aby posouvali své zažité
hranice a rozšiřovali tak svou komfortní
zónu, musíme jim po stránce fyzické, ale
i psychické nabídnout místo bezpečí, kde

se budou cítit jako u maminky, kde si odpočinou a načerpají síly na další cestu do
diskomfortu. Kuchyně je pro to ideálním
místem. Nejen dobrým jídlem této věci poslouží.
Špatné počasí vyžaduje změnu programu?
Kuchař zapálený pro „Vaši věc“ dokáže
předem naplánovaný LAND–ART přetvořit
na FOOD–ART. Nemá problém flexibilně
poskytnout materiál a vybavení z kuchyně,
zapojit se do vtipné motivace a domyslet
využití „výtvorů“ u slavnostní večeře....
Pokud kuchyně na kurzu není hermeticky uzavřenou tajnou laboratoří, kam nikdo
nesmí, přitahuje vždycky lidi svým teplem
a vůní a kuchař-instruktor je sběratelem
zpětné vazby a často prvním, kdo poskytne krizovou intervenci. Obzvlášť dospělí
účastníci kurzů hledají ve složitých chvilkách útočiště v kuchyni – v místě, které důvěrně znají ženy i muži, jako místo, kde i ve
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nami neplýtvalo). Samozřejmostí dnes
již bývá běžná nabídka vegetariánské
i nevegetariánské verze jídelníčku.
 Obrovskou výhodou je pečení různých
druhů buchet a pečiva, které svou vůní
a teplem přilákají do kuchyně a zároveň zajistí přítomnost kuchaře, který
pečení hlídá, má tak prostor pro všechny příchozí. Pozor ale na křehkou hranici mezi přívětivým prostorem kuchyně a místem, které neudrží tajemství!
Někdy je potřeba vyhlásit nenápadně:
„NEVSTUPOVAT!“, aby účastníci kurzu
sami sebe nepřipravili o kouzlo nečekaného.
 Je dobré zpestřit jídelníček o pokrmy
spojené s tradicemi – ať už se jedná o roční období, kdy se kurz odehrává (Svatomartinské rohlíčky, Velikonoční Jidáše), nebo požadavky vyplývající z dramaturgie kurzu (třípatrový dort pro tetičku Amaldu, která slaví narozeniny).
 Je potřeba, aby kuchař byl důkladně seznámen s aktuální verzí programu a rozuměl dramaturgii kurzu. Ideálně by se
měl zúčastnit některých týmových porad v průběhu kurzu (z důvodu předání zpětné vazby jak od týmu – co se na
kurzu aktuálně děje, tak i od účastníků
– jak o aktuálním dění referují v kuchyni).
 V neposlední řadě by kuchař měl být
jistou formou supervizora pro instruktorský tým. Podávat mu svou zpětnou
vazbu zvenčí a poskytovat podporu.
I pro ně je kuchyně místem bezpečí
a načerpání sil. Vzpomeňte, jak často
na kurzu postáváte v kuchyni a pokaždé utrousíte svůj úhel pohledu na aktuální dění na kurzu.
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Zpětnou vazbou by na kurzu neměla být
jen obligátní diskusní review, různé typy
pocitovníků, všemožné dotazníky a „ukazovátka“, ale i zcela obyčejné pozorování účastníků zkušeným okem instruktora
v průběhu kurzu – rozhovory s nimi jen tak
mimoděk, bytí s nimi... Kuchaře-instruktora v tomto velmi podporuje jeho neformální role i neformální prostředí, ve kterém
pracuje.
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Vezmu-li v potaz pravidlo, že zážitkový
kurz z jedné třetiny vytvoří práce instruktorského týmu, z jedné třetiny skladba
a nasazení účastníků a z jedné třetiny kuchyně, určitě by stálo za to, dát si na kuchyni záležet. Dát si záležet na výchově
kuchařů-instruktorů, kteří po své vlastní
zkušenosti v této roli budou později v roli
instruktorů, či šéfinstruktorů vnímat kuchaře nejen jako technickou podporu, ale
jako „maminku“, v jejíž kuchyni se dotváří vše důležité, hojí se rány a kam si každý
na kurzu rád přijde pro pohlazení. Pokud
chcete se svou instruktorskou prací popojít zas o stupínek dál, vylepšit kvalitu svých
kurzů, zkuste to. A poznáte sami, že to stojí
za to. Pokud to tedy už náhodou nevíte...
Dobrou chuť a příjemné zážitky.
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vedoucí rubriky: Adéla Dvořáčková
dvorackova.adela@gmail.com

P

 Pohráváme-li si s posouváním hranic
komfortní zóny účastníků, musíme jim
zajistit bezpečný návrat zpět, kuchyně
v tomto může být nápomocná – např.
dobrým jídlem, pohlazením, chápajícím
rozhovorem...
 Kuchyně musí být nedílnou součástí
instruktorského týmu, ideálně už v období příprav kurzu – kuchyně může pomoci neformální zpětnou vazbou, částečnou supervizí týmu z venku.
 Kuchař-instruktor musí být na kurzu
pro všechny bez rozdílu – nediskriminuje.
 Kuchař-instruktor musí mít otevřené
oči a uši a pohotové ruce a mozek.
 Kuchyně nesmí upadnout v prostou
„drbárnu a pomlouvárnu“ – kuchař-instruktor si musí zachovat odstup, nezaujímat černobílá stanoviska.
 I kuchař-instruktor má své lidské limity
– nenechte si ho padnout, může vám
s kvalitou kurzu hodně pomoci.

Pozn. Autorka má konkrétní kuchařskou
zkušenost z kurzu PŠL Vyhlídky 2014
a z kurzů pro studenty PVČ na TF JU
v Č. Budějovicích.
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Vážení a milí čtenáři,
Václav Břicháček v roce 1992 napsal o lipnické škole všestranné výchovy, že vznikala „škola, kde se scházeli mladí lidé a pod vedením mladých instruktorů hledali pravdu. V první
řadě hledali pravdu o sobě – kdo jsem, co dokáži, zda překonám strach, malověrnost,
nejistotu. Zda najdu své pravé já, zda překročím hradby, které jsem kolem sebe nastavěl,
a dokáži z nich vyjít ven či pozvat ostatní k sobě. Zda přijmu korektivní zkušenost života v
novém prostředí, s novými lidmi, s novými poznatky i novými výhledy daleko za horizont
mých omezených pohledů…“ Mohli bychom, milí čtenáři a realizátoři zážitkových akcí,
překračovat vlastní hradby bez výzvy, nebezpečí nebo dobrodružství?
V našich zážitkově rozvojových kurzech se míra rizika vždy (a často záměrně) objevuje a
objevovat bude. Proto se v rubrice praxe zaměříme na to, proč a jak se řízením rizika zabývat, najdete i praktické právnické rady, na co si dát na našich kurzech pozor. A těšit se
můžete i na rozhovor dvou představitelů organizací zabývajících se výukou první pomoci
zážitkem, kteří otázku (ne)bezpečí řeší ve své profesní rovině dennodenně.
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Svůj vstup uzavřu slovy spisovatele Ray Bradbury: „Intelekt nás pomáhal chránit, abychom se například nezřítili ze skály, nebo abychom se vyhnuly špatným vztahům, ale
pokud se z intelektu stane středobod života, vytratí se všechna radost a zábava.“
Příjemné čtení vám přeje

Zdroj:
• Břicháček, V. (1992). Jabné aneb poslání
univerzity. Metodické listy, XVII(1), pp. 3–4.
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Výuka první pomoci zážitkem,
rozhovor s lídry organizací ZDrSEM
a PrPom čtěte na straně 55.
foto © z archivu PrPom

Proč a jak se řízením
rizika zabývat

Aleš Pokorný

Dobrodružství ve výchově je ohroženým druhem, který vymírá s tím, jak
narůstá atmosféra strachu ve společnosti. V našem zájmu bychom měli míru
pocitu ohrožení snižovat tím, že nehod bude co nejméně. V následujícím
textu se chci zastavit u několika základních prvků, na kterých řízení rizika
v zážitkových programech stojí. Vycházejí ze zkušeností Prázdninové školy
Lipnice a Outward Bound International. Jsou tedy nevyhnutelně poplatné
kontextu fungování organizace a jejich konkrétní aplikace jinde může
vyžadovat jisté úpravy. Nemáme prostor na vyčerpávající přehled, proto se
zastavím u věcí, které mají největší význam.

Adéla Dvořáčková
Na začátku budiž řečeno to nejdůležitější: řízení rizika je komplexní systém
mnoha aktérů, prvků a jejich vzájemných
vztahů. Ten nemůže prosperovat ve vzduchoprázdnu a vyžaduje jistou kulturu společenství, které ho chce rozvíjet. Řízení rizika vyžaduje kulturu sdílení chyby, nikoli
hledání viny. Ta stojí na důvěře, vzájemném respektu a toleranci. Velká slova, kterým musíte dát praktický význam, konkrétní obsah. Na samotném začátku formulujte
poslání risk managementu ve vaší organizaci. V PŠL to je jednoduchá věta: „umožnit náročné výzvy a zachovat zdraví všem
zúčastněným“. Jasně pojmenujte, proč má
smysl se tím zabývat, nechcete přece produkovat mrzáky a mrtvoly. Všichni to, co
děláme, chceme přežít (vyjma vzácných
kandidátů na Darwinovu cenu). Účastník se
chce posílen vrátit z kurzu a vzít pořádně
do rukou svůj život. Instruktor to chce také
přežít, ve zdraví a na svobodě (neočekává,
že skončí ve vězení). A přežít to chce i organizace, pokud možno bez ztráty reputace. V dnešní mediální době dokáže i letitá
značka zajít na pár nepovedených a patřičně medializovaných kousků. V širším kontextu pak hrozí zánik celému oboru dobrodružné výchovy. Každý průšvih je vodou
na mlýn nějakého regulátora, který sváže
obor takovými restrikcemi a hrozbami, že

nevyjedete ani pod stan na Lipno.
Ekosystém řízení rizika stojí na čtyřech
základních kamenech. Jejich praktický význam si můžeme vysvětlit na bezpečnosti silničního provozu. V anglické verzi jde
o akronym 4E (čtyři Elementy):
E1: education, osvěta: dopravní hřiště
pro děti, osvětové akce pro řidiče apod.,
E2: engineering, infrastruktura, mechanismy, nástroje, opatření: dopravní
značení, předpisy, STK apod.,
E3: enforcement, vynucení dodržování
systému: pokuty a jiné formy negativní
motivace,
E4: encouragement, povzbuzení: kladné body, gentleman silnic roku a jiné
formy pozitivní motivace.
Rozdělení se může zdát trochu školometské, ale zpřehledňuje mapu krajiny řízení rizika. A ještě jedna věc: jestli chcete
řídit, musíte měřit. Letitá manažerská poučka má i tady svoje místo. Jestliže neměříte kvantitativně, pak alespoň kvalitativně,
zpětnou vazbou. Tu potřebujete, abyste
mohli systém průběžně vylepšovat a rozvíjet. A tady se dostáváme zpátky k důvěře
a chybám, tedy lidským strachům a jiným
emocím. Potřebujete totiž zpětnou vazbu
pozitivní i negativní. To je kámen úrazu,
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s vlastní chybou se do sdílení zpravidla málokomu chce.
Pojďme si nyní ukázat několik užitečných příkladů každého Elementu z praxe.

Osvěta, ta pomalejší sestra
pokroku
Vysvětlujte, vysvětlujte, vysvětlujte.
Vaše cesta k řízení rizika začíná právě tady.
Trpělivě vysvětluje co, jak, ale především
proč. Sdílený smysl vašeho počínání je na
začátku cesty k jeho přijetí. Mluvte o tom
se všemi, kterých se to týká. Ukazujte příklady praxe dobré i špatné. Hrůzostrašné
historky potěší stejně jako příběhy se šťastným koncem. Neomezujte se na váš obor,
paralely najdete ve světě sportu, průmyslu,
vědy, kultury. Informujte o známých mediálních případech a jejich rozuzlení. Hlavním
sponzorem řízení rizika musí být vrcholné
vedení organizace, které vás nevnímá jen
jako další položku v rozpočtu. Máte pravidelná setkání, kde řešíte finance, program
apod.? Hleďte, ať se dostane stejné priority
i bezpečnosti. Nebojte se rozehrát strunu
pocitu ohrožení. Nemusíte vždy bombardovat racionálními argumenty, naopak někdy postačí inspirovat k zamyšlení.

Tip: vezměte několik vašich incidentů
(viz dále) a představte si, k jak špatnému
konci by při trochu jiné konstelaci okolností mohlo dojít. Opatřete je křiklavým titulkem a přepište je ve stylu černé kroniky.
Dotáhněte grafiku a tisk tak, aby to celé
připomínalo skutečné výstřižky z novin
a pak vyvěste na nějaký poster při společném setkání. Je to drobný posun od suché
zprávy, ale vzbudí pozornost. Otevře vám
to debatu o smyslu řízení rizika ve prospěch
všech aktérů, včetně organizace samotné.
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Engineering: když mají lidé
něco udělat, musí přesně
vědět jak
Sem patří celá řada věcí, vyberu tři: incident report, pravidla a interní review.
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Incident: vlastní chyby k učení nestačí
Incident report je proces zpětné vazby,
díky němuž získáváte zprávy o událostech,
které se tak úplně nepovedly. Nezajímají vás však pouze nehody (accident), ale
i „skoro-nehody“ (incident). Právě ty jsou
užitečné. Statisticky je jich vždy významně
více, než dokonaných nehod. A že neskončily průšvihem, může být jen díky souhře
šťastných okolností, které však příště mohou chybět. Oblast incidentů tedy skýtá
zásadní zdroj informací pro prevenci, odhalení chyb ještě před tím, než se projeví
nějakým fatálním způsobem. Tady skeptici
obvykle namítají, že žádná situace se neopakuje dvakrát a kombinace různých okolností představuje nekonečně širokou škálu
možných průběhů. A že tedy nemá moc
smysl se minulými incidenty zabývat. Vidím
to jinak ze dvou důvodů. Zaprvé možných
průběhů nebude nekonečně mnoho, spíš
to jsou velmi blízké odvozeniny několika
typických jevů. V nočním lese zabloudíme,
protože nemáme mapu, neumíme s mapou, nemáme baterku, máme nesvítící baterku, propadneme panice. S tím se někdy
příště nechá obvykle pracovat. Významnější je však možná druhý důvod: fungující
zpětná vazba zásadně posiluje kulturu sdílení chyby, o níž jsme mluvili výše, a vede
k vyšší ostražitosti. V praxi se jedná o jednoduchý, uživatelsky dobře strukturovaný
a blbuvzdorný formulář, který umožní popsat danou událost. Jeho součástí by měly
být i otázky na příčiny a návrhy prevence.
Ty jsou velmi výchovné a autora posouvají z role „původce“ do role „spolutvůrce
řešení“. Éru papírových formulářů máme
za sebou, elektronický je standard, ale
budoucnost bude patřit on-line řešením,
která umožní zachytit všechno tady a teď,
vložit fotografie, video, nahrát audio komentář (paměť zkresluje skutečnost v řádu
dnů). Pokud má incident report fungovat,
je kruciální, co se s informacemi děje dále.
V organizaci musí panovat jistota, že nepadají do černé díry. Incidenty se musí někde
shromažďovat, třídit, ukládat, vyhodnocovat, být přístupné všem. Na ty významné je
třeba reagovat hned a nenechávat věci bez
odezvy. Jednou do roka ze všech incidentů
sestavte sborník a pošlete ho všem ke čtení
na dlouhé zimní večery.
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Z kurzu Lepra, Česká Cesta 2015. I foto © Pepa Středa
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Tip: incident report je jedna z kapitol
závěrečné zprávy z kurzu. V jejím záhlaví je
věta „Potvrzuji, že na našem kurzu k žádnému incidentu nedošlo“, kterou musí šéf
kurzu potvrdit. Tato drobnost je křižovatkou k rozhodnutí, jestli budu vědomě něco
zamlčovat (tedy lhát) nebo budu s ostatními sdílet svoje pochybení. Je to malý, ale
významný příspěvek k budování kultury
vzájemné důvěry.
Pravidla: méně může znamenat více
Nesepisujte prováděcí předpisy. Zážitková pedagogika, resp. dobrodružství,
vyžaduje zachovat mnoho stupňů volnosti, pokud nemá být vykostěna na spotřebu
banálních a veskrze umělých zážitků. Nikdy
nebudete schopni popsat vyčerpávajícím
způsobem všechny možné varianty různých her a programů. Smysl má definovat
rozumný výčet praktických pravidel pro
jednotlivé typy aktivit, která vycházejí ze
zkušenosti v oboru i mimo něj. Pokud takovou zkušenost nemáte, postavte pravidla
na nejbližší možné nejlepší praxi. Jestliže
nejsou systematicky zpracované postupy
pro lezení na stromy, podívejte se do oblasti skalního lezení. Vyloženě technické
pokyny třeba právě z oblasti lezení ponechte pouze v rukou specialistů, s nimiž se
rozhodnete spolupracovat. Po těch musíte
naopak vyžadovat odpovídající kvalifikaci.
Součástí pravidel by mělo být i obecnější
vymezení vztahů a odpovědností mezi vedením organizace, vedoucím instruktorem,
ostatními instruktory apod. Vedle pravidel
pro typické programové bloky nezapomeňte na tak všední činnosti, jako je např.
řízení aut. Doprava se opakovaně jeví jako
nejvíce ohrožující činnost. Smyslem není
suplovat zákonnou vyhlášku, ale formulovat praktická doporučení, která jsou relevantní pro vaši činnost.
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Tip: zajistěte, aby se aktualizovaná verze pravidel dostala do ruky opravdu všem.
V PŠL je to tzv. žlutá kniha, sešit A5, který
se vejde od kapsy. Pokud má plnit roli praktického průvodce, nemůže to být objemný
šanon. Navíc po sezóně je hned vidět, do
jaké míry nese otisk terénního použití.
Správný manuál je ohořelý, politý pivem
a slepený klistrem.

praxe

Dobře míněná šťára: důvěřuj, ale prověřuj
Report je fajn, ale ještě lepší je přímá
zkušenost. Nenechte si ujít návštěvu přímo
v terénu. Uzavřete v organizaci dohodu,
že kdykoli se může někdo na kurzu objevit
a v rozumném časovém úseku být pozorovatelem dění na kurzu. Nejde o to někoho
nachytat při chybách. Jde o vzájemnou inspiraci, poznání a zpětnou vazbu, prostě
učení. Účel sahá daleko za hranice řízení rizika. Na vlastních kurzech býváte tak zataženi do dění, že si nevšímáte běžných věcí,
natož skrytých vzorců chování, které vás
posouvají k průšvihu. Jeden či dva dny postačí. Je dobrým zvykem, že svoje poznatky
proberete s instruktorským týmem přímo
na místě a pak z celé akce pořídíte krátkou
zprávu. Ta je opět dostupná všem členům.
Cenný vhled získáte debatou s účastníky,
jak vnímají program a s ním spojená rizika. Buďte přátelským návštěvníkem, který
se skutečně zajímá o kvalitu programu,
to i notoričtí podezíravci dříve či později
ocení. O co všechno se lze zajímat uvádím
v okénku inspirace OBI.
Tip: objevte se bez ohlášení. Vyžaduje
to už hodně velkou míru důvěry a pochopení na všech stranách, ale obrázek je potom mnohem čistší. A zkuste do takového
review přitáhnout větší skupinu lidí, typicky šéfinstruktory kurzů, ať mají možnost
nahlédnout vlastní práci jinýma očima.

Jistě je to citlivá záležitost, ale jedna z nejhorších věcí, které můžete udělat v neprospěch vašeho snažení je pokrytecké přecházení nepravostí, které vidíte vy a velmi
pravděpodobně je vidí i všichni ostatní.
Tip: v PŠL kdysi bývala udělována cena
za nezdar roku, v některých firmách se
uděluje „fail roku“. Dovedu si představit,
že podobný přístup by se mohl uplatnit
i u řízení rizika. Nesmí se z toho však stát
nástroj veřejného pranýřování či vyřizování
účtů a musí to být vnímáno jako vykřičník,
který nabádá k odpovědnému zacházení
s rizikem. Proč to nezkusit.

Encouragement: dobré
příklady a příběhy táhnou
Veřejné díky a jiná ocenění si zaslouží
všichni, kdo do systému přispívají. Posilujte jejich kredit uvnitř i vně organizace,
zahrňte je do výchovy a rozvoje juniorních
kolegů. Buďte kdykoli k dispozici těm, kdo
na kurzech reálně působí. Diskutujte o bezpečnosti, pomáhejte s praktickým řízením
rizika na kurzech. Buďte zkrátka oporou.
Může to být vyčerpávající, ale jestli to chcete nějak povzbudit, sami jděte příkladem.
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Tip: v blížící se kurzovní sezóně nemá
nikdo náladu a prostor na nějaké schůzování nad rizikem. Hodinový konferenční
hovor se ale zvládnout dá. Pozvěte všechny
šéfy na pokec, rozehrajte téma rizika šikovně mířenými otázkami, diskutujte o možných přístupech. Vsaďte na energii společenství, které chystá „velkou věc“ a které
v důsledku ocení, že jim někdo věnuje hodinu svého času a péči, resp. podporu.
Dostali jsme se k popisu jen několika základních věcí, které smysluplné řízení rizika
podmiňují. Je jich více. Žijeme v poněkud
paranoidní době, kdy máme tendenci vidět
nebezpečí nejrůznější povahy za každým
rohem. Řízení rizika by nemělo přilévat
oleje do ohně a ještě více strhávat lavinu
dangerismu (tak se ta společenská hysterie
odborně nazývá). Naopak byste měli racionálním přístupem rozbouřené vody vzrušených emocí uklidňovat. Na samotný závěr
nabízím ještě jednu radu: na vašich kurzech
do toho otevřeně zahrňte ty, pro které to
děláte především – účastníky. Nebudete na
to sami, ale navíc posílíte důležitou životní dovednost, totiž odpovědnost za sebe
sama a své činy.

Enforcement: když to nejde
tahem, musíte umět přitlačit
Obecně dosti nepopulární disciplína
a obtížně proveditelná v dobrovolnické
organizaci. Bylo by však zjednodušující vnímat např. možnost finančního postihu (pokuta, srážka ze mzdy, neproplacená faktura apod.) za jediný univerzální vynucující
prostředek. Ostatně právě peněžní tresty
často vedou k opačnému efektu, nákupu
odpustků. Vraťme se opět k tomu základnímu, kultuře společenství. Jestliže je pevně postavená na úctě k dohodám a pravidlům, pak jasné pojmenování nežádoucího
přístupu a chování může být samo o sobě
dostatečným nástrojem vynucení nápravy.
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Pod lupou
Outward Bound
International
Všechny organizace používající licenci Ooutward Bound (dále OB) musí každé
dva roky projít bezpečnostním auditem,
tzv. Program Review. To provádí Review
team, který vede proškolený a dostatečné seniorní spolupracovník OB, typicky
se jedná o současné či bývalé ředitele některé z organizací po celém světě. Během
3–4denní návštěvy tým reviduje celou řadu
procesů od základního fungování organizace až po zcela konkrétní práci v terénu
na kurzech. Vedle prověrky administrativy
se staví především na rozhovorech s in-

Předmětem zkoumání Review teamu
jsou tyto oblasti:
1. Systém řízení rizika: postavení vůči vedení a jiným složkám organizace, systémová
práce s incidenty, přístupnost informací
o incidentech, popisy činností jednotlivých
pozic v řízení rizika, celková kultura řízení
rizika aj.

4. Programové aktivity: povědomí o nejčastějších příčinách nehod, standardy odpovídající nejlepší praxi v oboru, poměr
počtu účastníků a instruktorů aj.
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Výuka první
pomoci zážitkem

Adéla Dvořáčková se ptá Roberta Pleskota a Ondřeje Koudely

Prostřednictvím metody zážitkové pedagogiky se můžeme zaměřit i na
výuku první pomoci. To dokazují dva představitelé organizací zaměřujících
se právě na tuto oblast. Na straně jedné Robert Pleskot, odborný garant
a spoluzakladatel ZDrSEMu (1996), a na straně druhé poměrně mladý hráč
na trhu Ondřej Koudela, hlavní osoba PrPomu založeného roku 2012. Oběma
děkujeme za rozhovor směřující k představení jejich přístupů, inspiračních
zdrojů, práce s bezpečím a nebezpečím a za poskytnutí i praktických rad,
na co si jako instruktoři našich zážitkově-rozvojových akcí dát pozor.

2. Vzdělávání, rozvoj a schvalování kompetencí instruktorů: jasné a odpovídající standardy, procesy k ověření jejich dodržování,
pravidelný trénink instruktorů, mechanismy pro získávání zpětné vazby (incident
report) aj.
3. Screening účastníků a jejich příprava:
práce se zdravotním prohlášením, dostatečná informovanost účastníků před kurzem,
briefing účastníků před programem aj.

struktory i účastníky v terénu. Výsledkem
je velmi zevrubná zpráva, která uvádí výčet
doporučení, na které musí licencovaná organizace reagovat. Nutno podotknout, že
od zralosti a zkušenosti Review teamu se
odráží i nutná dávka tolerance k lokálním
kulturním a zákonným rámcům. Největším
prohřeškem tak nejsou nejrůznější dílčí
technické záležitosti, ale nedostatečné
podchycení řízení rizika jako funkční součásti organizace.
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5. Připravenost na mimořádné události:
krizové a postkrizové scénáře a faktická
schopnost jejich naplnění, schopnost poskytnout první pomoc včetně nutného
vybavení, postupy pro vnitřní vyšetřování
nehod aj.
6. Střediska, vybavení a dodavatelé: kvalita
stravování a skladování potravin a jiné sanitární záležitosti včetně nezávadnosti pitné vody. Vybavení používané na kurzech:
množství, kvalita, údržba. Protipožární
opatření aj.
7. Doprava: kvalita využívaných vozidel,
oprávnění a kontrola řidičů, správa údržby
vozidel, spánkový režim řidičů aj.

www.zdrsem.cz

www.prpom.cz
MUDr. Robert Pleskot

Mgr. Ondřej Koudela, DiS.

Na jakých metodách stavíte? Jak pracujete se zážitkovou pedagogikou?
Používáme nácviku, modelových situací
(simulací), demonstrací (lektorem hraných
akcí), reálných i hraných videí či audionahrávek. Všechny tyto techniky považujeme
za zážitkové. Samotný nácvik některých
technik (resuscitace dětské figuríny, zástava krvácení) může být velmi silným zážitkem.
Nejsilnějším nástrojem je modelová situace u motivovaného studenta. Nestačí
jen vymyslet a namaskovat, mnohem důležitější je studenta připravit a natrénovat.
Samotná simulace je adrenalinový koktail,
který může vyvolat euforii i kocovinu.
Základní součástí simulace je motivačně vedený rozbor, který potvrzuje úspěšné
akce studenta a pomůže pojmenovat příčiny neúspěchů.

Zásadním nástrojem je cílená zpětná
vazba. Na rozdíl od běžné zpětné vazby se
v první pomoci dá ale jasně ukázat na nějaký moment a říci „toto je špatně“ nebo
„toto je správně“. Tlakový obvaz prostě
buď funguje, nebo ne. Takže lektor kličkuje mezi dvěma rolemi: a) lektor, který facilituje, přijímá, ošetřuje emoce, b) mentor,
který jasně říká, co je správně a co nikoliv.
Také vedeme účastníky k tomu, aby si
zpětnou vazbu mezi sebou dávali sami. Na
našich kurzech se během modelové situace dostává účastník do tří rolí: 1) zachránce, 2) figurant, 3) rozhodčí. Pokud je v roli
rozhodčího, tak modelové situaci přihlíží
a pak dává svým kolegům zpětnou vazbu.
To má dva skvělé efekty:
1) Účastník v roli rozhodčího zažije
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Ve ZDrSEMu používáme tradičně výraz
simulace, v jiných výukových organizacích
se používají výrazy jako modelové situace,
scénáře, muláže (z francouzského moulage
= odlitek, používáno ve významu umělého
napodobení zranění, která byla dříve odlévána z vosku). Přes známou pravdu „Das
ganze tschechische Volk ist einen Simulantenbande“ (Jaroslav Hašek, Dobrý voják
Švejk), může výraz simulant navodit nepříjemné pocity.
Tak už jim teď raději říkáme figuranti…

praxe

jednu simulaci v klidu a pozoruje ji z nadhledu.
2. Chyba řečená jedním účastníkem jinému, je přijímána mnohem lépe než od
lektora.
Zmíním ještě práci s komfortními zónami. Cílem je dostat účastníka do takového
diskomfortu, jako by skutečně dával první
pomoc. A pak mu pomáháme ten prožitek
zpracovat. Zasahující jsou pod značným
stresem – klepou se jim ruce, potí se, jsou
zmatení, mají tunelové vidění, panikaří…
Skupinu na to ladíme už od začátku kurzu a od první hodiny s nimi děláme drobné „výlety“ do zóny diskomfortu. Tímhle
„otužováním“ se také zvyšuje psychická
bezpečnost účastníka.

Kde jste brali/berete inspiraci pro své kurzy?
Klíčovým setkáním se zážitkovou výukou první pomoci byl kurz Wilderness
Medical Associates v Belgii roku 1996. Instruktorům Prázdninové školy Lipnice (PŠL)
nebylo zapotřebí nic dalšího vysvětlovat.
Společně s dalšími lékaři jsme zážitkovou
výuku začali ihned aplikovat na výuku
první pomoci. PŠL nám dala schopnost
pracovat se zpětnou vazbou, znalost dra-

Zdrojů, ze kterých čerpáme, je spousta.
Zkusím to nějak srovnat.
1. Lektorský tým. Ten náš je dost pestrý,
je to jako v nějakém vtipu: „To se takhle
sejdou medik, záchranář, sestra, hasič,
policajt, operátorka ZZS, sociolog, lektor
a preventistka...“ Tahle pestrost je zdrojem
neustálé inspirace. Třeba před půl rokem
Eliška (typografka, divadelnice, maskérka

Inscenovaná autonehoda je standardní velkou úlohou pro účastníky. I foto © Ondřej Skypala, ZDrSEM
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maturgie, snahu ujasňovat si cíle a rozvíjet
aktivně metodiku. To vidím dnes jako zásadní při srovnání s některými medicínskými profesionály, kteří používají zážitek jako
něco naprosto nového, čemu se nedá zcela
porozumět, natož s tím experimentovat.
Kreativita a současná snaha o přesný popis
metodiky jsou velká dědictví PŠL. Odnesli
jsme si i manipulativní přístup a přesvědčení o vlastní výlučnosti, ale zbavujeme se
jich. Osobně považuji PŠL za zásadní zdroj
naší práce.
Učíme se stále hlavně z našich chyb
i úspěchů. Vycházíme ze simulací a tréninků, které jsme zažili a sami za dvacet let
naší existence uspořádali.
V poslední době se inspirujeme i postgraduálními kurzy pro zdravotníky (ALS,
ATLS), které integrálně používají zážitkových technik. Jsou to kurzy již více let
probíhající v zahraničí a nyní se postupně
zavádějí u nás. Jejich přínosem je detailní
zpětná vazba, většinou podporovaná video a audio nahrávkou. Slabinu často cítím v málo kreativním přístupu ke tvorbě
scénářů a přílišné soustředění na techniku. Profesionální simulace používají high-tech figuríny v ceně jednoho až několik
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poranění, fotografka, saunová tanečnice)
vymyslela skvělou resuscitační hru. Od té
doby ji používáme na všech kurzech. Když
vyvíjíme nový vzdělávací modul, na začátku se nás sejde víc a debatujeme o cílech
a o tom, jak je naplnit. Na školeních lektorů
to pak na sobě vzájemně zkoušíme.
2. Účastníci a fanoušci. Hodně komunikujeme, hlavně na sociálních sítích. A pečlivě si bereme zpětnou vazbu od účastníků
kurzů. Účastníci mají často inspirativní poznámky a neustále nás posouvají kupředu.
Nikdy nejsou všichni 100% spokojení. A to
je dobře.
3. Konkurence. Málo firem učí první pomoc se zapojením zážitkové pedagogiky.
Zejména když si uvědomíte, že do této skupiny nepatří Český červený kříž, pochopíte,
jak je ten náš rybník vlastně malý. Skoro
všichni se tu známe. Takže různé výměny
jsou úplně běžné – ať už jde o nápady, lektory, metody, klienty, cokoliv. Vnímám to
pozitivně, je to užitečné nejen pro nás, ale
hlavně pro účastníky kurzů. Když se dozvím, že od nás někdo nějaké triky převzal,
beru to primárně jako kompliment.

Inscenovaná autonehoda může vypadat tak věrně, že je třeba zpravit o akci záchranný systém,
aby zbytečně nevyjela opravdová záchranka. I foto © z archivu PrPom
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milionů korun. To samozřejmě odsunuje
lektora do pozadí. Jenže kvalita zpětné
vazby zůstává pro zážitkovou pedagogiku
klíčová. Sami používáme velmi jednoduché
situace i v tréninku profesionálů – a s úspěchem.
Inspiraci pro naše simulace bereme
i z praxe záchranky, urgentního příjmu či
outdoorových organizací (dobře zpracované incident reporty jsou klíčové). Materiálu
je, bohužel, pořád dost.

Jak vnímáte bezpečí/nebezpečí v kontextu toho, co děláte?
Každá dobře inscenovaná modelová
situace je konfrontace s vlastní smrtelností
a bezmocí. Psychické bezpečí zajišťuje především dramaturgie kurzu, kombinace tréninku a postupného zvyšování náročnosti
simulací. Demotivace je snadná, stačí jen
přepálit maskování a hereckou akci a/nebo
necitlivě odvést zpětnou vazbu. Motivace
studenta k dalšímu studiu a především zásahu ve skutečné události je hlavním smyslem kurzů. Samozřejmě dbáme i o fyzickou
bezpečnost, inscenace modelových situací
v oblasti dopravy a horolezectví je nutno
pečlivě zvažovat.
Obecně jsou nebezpečné situace součástí života a rizika je nutné zvažovat a přijímat. Smyslem výuky první pomoci je hlavně prevence. Nemusí se o ní příliš mluvit,
stačí nabídnout metody, jak zůstat naživu.
Otřásáme obecnou lidskou důvěrou ve
vlastní nesmrtelnost a nezranitelnost.
Představa studentů, že s dokonalou první
pomocí se dá přežít i roztříštěná pánev je
velice častá. Zážitková výuka svým emočním působením velmi podporuje přesvědčivost suchých informací jako „náraz nad
60 km/h chodce nejspíš zabije a rychlost pod
40 km/h chodec pravděpodobně přežije“.
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Téma bezpečí se táhne celou naší prací
v několika rovinách.
1. Bezpečí při poskytování první pomoci.
„Bezpečí zachránce je na prvním místě“ je to první pravidlo, které učíme.
Vyskytuje se ve všech simulacích i během výuky. Když zachránci ulpí na kůži
umělá krev, jde si pak z našeho Huberta (model lidské lebky) vylosovat, jakou
nemoc chytil.
2. Bezpečí účastníka na kurzu. Fyzické
bezpečí účastníků řešíme většinou
technicky. Při simulacích na ulici používáme varovné cedule, obrušujeme střepy používané do ran, apod. Psychické
bezpečí ošetřujeme více způsoby:
a) Prevence. Hlídáme, aby každý účastník
předem věděl, co má na kurzu očekávat. V přihlášce na kurz monitorujeme
rizikové faktory a s účastníky, kteří mají
např. traumatizující zážitky se skutečnou první pomocí, to řešíme ještě před
začátkem kurzu.
b) Pravidla. Na začátku kurzu nastavujeme nejen pravidla typu „nemačkejte
hrudník živým lidem“, ale také dáváme
účastníkům jasné návody, jak si hlídat
své hranice (pravidlo STOP a další).
c) Výcvik týmu. Lektoři se trénují ve vedení zpětné vazby. Učí se ošetřit silné
emoce, poznat krizového účastníka
a pracovat s ním.
3. Bezpečí na silnicích. Zkoumáme kvalitu výuky první pomoci v autoškolách
(a z výsledků jsme naprosto zděšení),
vytvořili jsme Chytrou autolékárničku
a v lednu 2016 spouštíme nový kurz
s názvem Chytrý řidič.

Kurs Vodák je rozšířen o tématiku záchrany „za mokra“. I foto © Barbara Nižnanská, ZDrSEM

Další z mnoha inscenovaných modelových situací. I foto © z archivu PrPom

59

P | praxe

|P

Jaká doporučení byste navrhli pro instruktory zážitkově rozvojových kurzů
z hlediska bezpečí/nebezpečí na jejich akcích?

Jaké další projekty chystáte nebo možná, kam vaše semináře tendenčně
směřují?

Nad krajinou zážitkové pedagogiky se
stále vznáší SUP. Spěch, Únava a Podcenění
jsou součástí proběhlých neštěstí. Specifickým nebezpečím je touha inscenovat „velké divadlo“. Naše instruktorská fantazie
nás zavede na scestí. Nejlepší je probírat
hry či aktivity v týmu a bedlivě poslouchat
a vnímat pochybující skeptiky.
Instruktor vždy musí uvažovat o riziku
pádu, tonutí a dopravní nehodě. Dříve či
později se setká s úrazem hlavy, epileptickým záchvatem a těžkou opilostí. Povrchová zranění, natažení svalu, poranění
kotníku jsou častá – možná by k nim vůbec
nemuselo dojít. Rozcvičení je nutná součást adrenalinových aktivit.
Nakonec si přihřeju vlastní polívku.
První pomoc u závažných stavů nelze navždy umět, dá se jen pravidelně trénovat.
Po roce si s bídou vzpomínáte a po dvou
letech je vhodné trénink dovedností zopakovat.

ZdrSEM byl založen k rozvoji a šíření
metodiky zážitkové výuky. Od počátku
se snažíme o kvalitní vzdělávání lektorů
a od roku 2007 pořádáme školitelské kurzy. Metody naší práce jsou popisovány na
veřejném metodickém serveru www.metodika.zdrsem.cz. Rozšiřování tohoto serveru
a tvorba metodické učebnice je naším prvním projektem do budoucnosti.
Chceme prosazovat ZP v oblasti odborného vzdělávání zdravotnických profesionálů. Náš kurz „Není tu někde lékař?“ je
určen pro lékaře a profesionály prvního
kontaktu s pacientem.
Inspirovali jsme použití ZP v Zdravotnické Záchranné službě hlavního města Prahy
a 1. lékařské fakultě. Medici musí první pomoc nejen umět, musí jí také kvalitně učit.
Peer to peer vzdělávání je správný směr nejen na lékařských fakultách.
Chceme rozvíjet spolupráci s dalšími organizacemi, iniciovat změnu zákonů a vyhlášek v oblasti vzdělávání v první pomoci.
Domníváme se, že je vhodné experimentovat v oblasti blended kurzů – kombinace zážitků a kvalitních forem e-learningu. Spolupracujeme s Asociací Záchranný
kruh a sdružením Ve škole i mimo ni.
Samozřejmě budeme nadále dělat dobré a ještě lepší kurzy. Dvacet let naší historie říká jasně – první pomoc se učí zážitkem!

„Veselá“ historka z praxe
Tým zážitkové akce premiérově uvádí
Labyrint Světa a Ráj Srdce. Účastníci prožívají celoživotní úděl člověka během několika hodin. Plní úkoly (představující práci
a osobní zájmy) a instruktor-osud jim postupně přidává omezení a handicapy. Stojím nad lomem, po kterém plují tři kánoe,
a najednou mi v hlavě blikne představa VYŠETŘOVÁNÍ:
„Můžete nám vysvětlit, proč došlo k incidentu? Proč účastník neměl záchrannou
vestu? Proč měl svázané nohy? Proč měl
druhý člen posádky zavázané oči? A propájána, k čemu měl na zádech batoh s třemi těžkými poleny?” Zůstalo bohudík jen
u děsivé představy a Labyrint je nyní plnoprávnou součástí zlatého fondu her.
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Zkusím nahodit pár bodů, na co bych doporučil připravit se každému instruktorovi zážitkově rozvojové akce:
1. Mějte dobrý tým. Nejde jen o to, abyste byli dobře sehraní a měli kvalitní výcvik. Nám se osvědčilo mít na kurzu aspoň jednoho člověka, který „vlastně nic
nedělá“ nebo se ze své činnosti může
uvolnit. Je to ten, kdo si pak může vzít
krizového účastníka stranou, a vy můžete pokračovat ve zpětné vazbě se
skupinou.
2. Očekávání a obavy. Buďte pečliví v informování účastníků o tom, co se bude
dít. A mapujte si jejich očekávání. Krize
se na kurzu snadno vytvoří jen tím, že
tenhle proces podceníte.
3. Snažte se poznat účastníky ještě před
akcí. Někteří účastníci jsou tak trochu
„časovaná bomba“ už jen kvůli tomu,
co mají v životě za sebou. Snažte se je
odhalit včas a otevřeně si s nimi řekněte, jak budete společně fungovat.
4. Mějte plán B. Při náročných kurzech
v horách máme většinou v rezervě
člověka s nabitým telefonem, autem
a s přístupem do vyhřáté chaty. Zahrajte si před kurzem tzv. „ďáblova advokáta“ a vymýšlejte průšvihy, které vás
můžou potkat. A připravte si předem
plán, co s tím pak uděláte.
5. A hlavně se z toho nepo***te! Průšvihů
na zážitkových kurzech už jsem pár zažil. Vždycky to dobře dopadlo. Největší
potíže ve vypjaté situaci způsobí vystresovaný lektor. Když stresuje kvalitně,
stáhne s sebou celý tým. Takže klídek.
Mně to poprvé naučila Evka Reitmaierová. (Díky, Evko!) :-)

Plánujeme hned několik novinek — nejdřív vysvětlím, podle jakého klíče postupujeme. Když běžný občan ČR dospívá, čekají
ho tři místa, kde má někdo povinnost naučit jej první pomoc. Nejdřív je to škola, potom autoškola a nakonec nějaký zaměstnavatel. Sledujeme situaci v ČR už několik let
a víme, že všechny tři body selhávají. Takže
se snažíme postupně všechny řešit.
Firmy už umíme plně uspokojit. Tam
máme nabídku kompletní.
Co se týče škol, máme odpilotované
programy pro mateřské školy a 1. stupeň
ZŠ. Pro druhý stupeň připravujeme kompletní výuku OČMU (ochrana člověka za
mimořádných událostí), kam spadá i první
pomoc. Spousta škol si s tím neví rady, tak
doufám, že jim naše pomoc přijde vhod.
A co se týče autoškol, tam nám běží jeden výzkum a pilotujeme kurz Chytrý řidič.

Jak vnímáte ZDrSEM?
ZDrSEM je ten nejlepší konkurent, jakého jsme si mohli přát. Na rozdíl od většiny ostatních umí dobře své řemeslo a dělá
kvalitní kurzy. Díky tomu, že nejsme na
trhu jediní, neusínáme na vavřínech, ale
motivuje nás to jít neustále kupředu.

Jak vnímáte PrPOM?
PrPom je mladý aktivní hráč na trhu
výuky první pomoci. Podle jejich mediální
prezentace se rovněž snaží o zážitkovou
výuku a to považujeme za velmi přínosné.

>

Dokonalé namaskování například krvácející rány
pomáhá simulovat realitu.
I foto © Barbara Nižnanská, ZDrSEM
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Praxe a právní
předpisy aneb právní
předpisy v praxi

Alice Kluzáková

Účastníci i pořadatelé zážitkově-rozvojových kurzů prochází různými
rizikovými situacemi. Nejjednodušším způsobem, jak zajistit bezpečnost, by
bylo rizikové aktivity zcela vypustit. Pak by ale taková akce musela probíhat
ve školních lavicích a těžko by splnila svůj účel. Pokusíme se v tomto článku
zaměřit alespoň na základy práva, s kterými by měl být seznámen každý, kdo
takovou akci pořádá.
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Před začátkem každé akce by měli být
účastníci informováni o průběhu takové
akce a případných rizicích a měli by podepsat souhlas, že s takovými činnostmi
souhlasí, a vyplnit dotazník o svém zdravotním stavu. Pokud účastníci budou vystaveni větší fyzické či psychické zátěži,
měl by je pořadatel na tuto skutečnost
výslovně upozornit a při fyzicky extrémně
náročných aktivitách doporučujeme vyžádat si i potvrzení o jejich zdravotním stavu.
Součástí kurzovného by mělo být pojištění
účastníků proti úrazu. Toto pojištění musí
zajistit pořadatel. Žádoucí je pak i pojištění
jednotlivých instruktorů.
S tím úzce souvisí povinnost pořadatele
takové akce nakládat se získanými osobními údaji v souladu se zákonem. Problematiku osobních údajů upravuje zákon 101/200
Sb. o ochraně osobních údajů. Pro některé
případy zpracování není potřeba souhlas
účastníka, jinde je tento souhlas zákonem
vyžadován. Zpracováváním osobních údajů je jakákoliv operace, kterou pořadatel
(správce osobních údajů) systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním
osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací,
zpřístupňování, vyhledávání, používání,

předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna atd. Pořadatel musí mít vždy na
paměti, že osobní údaje jsou součástí života a soukromí účastníků a měl by s nimi nakládat citlivě, zejména pak zamezit jejich
zneužití nebo poskytnutí třetím osobám,
které by tyto údaje mohly použít k jiným,
než původně zamýšleným účelům.
Zákon o ochraně osobních údajů §10
Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů
neutrpěl újmu na svých právech, zejména
na právu na zachování lidské důstojnosti,
a také dbá na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního
života subjektu údajů.
Před konáním akce je třeba si uvědomit,
že je potřeba dodržet i právní předpisy týkající se míst, kde se bude taková akce konat. Pokud se akce koná v budově, je nutné
dodržet vnitřní předpisy budovy a pokyny
majitele či provozovatele. Za bezpečnost
budovy však odpovídá její provozovatel.
Obdobně je třeba dodržovat zákon o lesích, vodní zákon nebo zákon o provozu na
pozemních komunikacích. Tyto zákony specificky stanovují povinnosti, které je potřeba dodržet, mohou se týkat rozdělávání
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ohně, zákazu plavby na řekách v určitých
obdobích nebo vstupu do určitého území.
Většinu těchto povinností splňujeme, aniž
bychom se s právním předpisem museli seznamovat, avšak platí zásada, že neznalost
práva neomlouvá.
Lesní zákon § 20 Zákaz některých činností
v lesích
(1) V lesích je zakázáno
a) rušit klid a ticho,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo
označených zákazem vstupu,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy
jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo
na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená
místa,
l) odhazovat hořící nebo doutnající
předměty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně je zakázáno také do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.
Podle občanského zákoníku se může
vlastník domáhat ochrany proti každému,
kdo neprávem do jeho vlastnického práva
zasahuje nebo je ruší jinak. Toto ustanovení může působit dojmem, že takové chování je všem zřejmé a není potřeba o něm
mluvit, lidé si ale už často neuvědomují, že
stačí přespání na cizím pozemku, aby došlo
k zásahu do cizích práv. Právní ochrana samozřejmě směřuje proti dlouhodobějšímu
a závažnějšímu rušení vlastnického práva,
ale i tak je potřeba se vždy domluvit s konkrétním vlastníkem.
Občanský zákoník § 1042
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Vlastník se může domáhat ochrany proti
každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než
tím, že mu věc zadržuje.
Žádný účastník kurzu nemůže být nucen k zásahům do své fyzické či psychické
integrity. Přestože zákon má na mysli zásahy určité intenzity, musíme mít na mysli, že
nikdy nelze nikoho k ničemu nutit.

praxe

Občanský zákoník § 93
(1) Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity jiného
člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných
následcích. Souhlasí-li někdo, aby mu byla
způsobena závažná újma, nepřihlíží se
k tomu; to neplatí, je-li zásah podle všech
okolností nutný v zájmu života nebo zdraví
dotčeného.
Základem pořádání kurzů by vždy měla
být prevence. Občanský zákoník uvádí,
že vyžadují-li to okolnosti případu nebo
zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby
nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě,
životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.
Tato povinnost se bez výjimky vztahuje na
každého – tedy jak na instruktory, tak i na
účastníky kurzu.
Z pohledu instruktorů mějme na paměti, že akci je vždy potřeba přizpůsobit aktuálním podmínkám a okolnostem. Nelze
neměně postupovat pouze podle připraveného postupu, byť by byl připraven sebelépe. V potaz je potřeba brát zejména vliv
počasí, psychický i fyzický stav jednotlivých
účastníků, ale i nepředvídatelné chování
třetích osob. Například pokud v rámci hry
necháme ležet u silnice několik osob, které
předstírají zranění, můžeme u třetích osob,
které se hry nezúčastní, způsobit nebezpečí dopravní nehody či riskovat bezdůvodné
přivolání záchranné služby. Občanský zákoník mimo jiné také stanovuje, že újmu
způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal
ze své viny k náhodě podnět, zejména tím,
že poruší příkaz nebo poškodí zařízení,
které má nahodilé újmě zabránit. Těmto
náhodám je v rámci kurzu pokud možno
potřeba vždy zabránit a v nejvyšší možné
míře je eliminovat.
Občanský zákoník zakládá povinnost
organizátorů i jednotlivých instruktorů zakročit na ochranu jednotlivých účastníků
akce.
Občanský zákoník § 2901
Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvo-

řil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má
kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha
poměru mezi osobami. Stejnou povinnost
má ten, kdo může podle svých možností
a schopností snadno odvrátit újmu, o níž
ví nebo musí vědět, že hrozící závažností
zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.
V krajních případech mohou na organizátory i jednotlivé instruktory dopadnout
normy trestního práva. A to pokud osoba
svým jednáním naplní znaky určité skutkové podstaty trestného činu. Přestože zde
máme na mysli opravdu krajní případy, je
třeba zmínit například trestný čin usmrcení z nedbalosti, za který bude potrestán
ten, kdo jinému způsobí z nedbalosti smrt,
nebo trestný čin těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti či trestný čin ublížení na zdraví
z nedbalosti, za který bude trestně odpovědný ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží
na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou
mu podle zákona.
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Trestní zákoník §143 Usmrcení z nedbalosti
(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt,
bude potrestán odnětím svobody až
na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest
let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že
porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu
podle zákona.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm
let bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního
prostředí nebo zákony o bezpečnosti
práce nebo dopravy anebo hygienické
zákony.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset
let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt
nejméně dvou osob.
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Trestní právo řeší nejzávažnější důsledky krizových situací. Za tyto důsledky
bude vždy odpovědná konkrétní fyzická
osoba. Častěji se však v těchto situacích
použije právo soukromé, které řeší případnou majetkovou či nemajetkovou újmu.
Takovou újmu lze způsobit porušením zákonné či smluvní povinnosti. Za porušení
smluvní povinnosti bude primárně odpovědný organizátor akce, tedy osoba, která
je s účastníky ve smluvním vztahu. Tento
organizátor však může dále žádat náhradu škody po osobách, které pro něj činnost
vykonávaly a které škodu způsobily. Není
vyloučena ani odpovědnost za škodu konkrétní fyzické osoby (vedle organizace),
která škodu způsobila. Opět tedy platí zásada předcházet těmto škodám.

praxe

Bezpečnost a ochrana života, zdraví
a majetku účastníků by měla být při pořádání zážitkových akcí na prvním místě
a měla by být zabezpečena i za cenu, že se
akce nevydaří nebo bude předčasně ukončena. Lepší je nebezpečí předcházet než
řešit jeho důsledky. V opačném případě
nenastupují jen důsledky právní, ale také
důsledky na psychice ostatních účastníků
a instruktorů, které mohou být mnohdy
závažnější než důsledky právní.

|P
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Občanský zákoník § 2913 Porušení smluvní povinnosti
(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy,
nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo
splnění ujednané povinnosti zjevně
sloužit.
Občanský zákoník § 2914
Kdo při své činnosti použije
zmocněnce, zaměstnance
nebo jiného pomocníka,
nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji
způsobil sám. Zavázal-li
se však někdo při plnění
jiné osoby provést určitou činnost samostatně,
nepovažuje se za pomocníka; pokud ho však
tato jiná osoba nepečlivě
vybrala nebo na něho
nedostatečně dohlížela,
ručí za splnění jeho povinnosti
k náhradě škody.
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Je vůbec bezpečné
tvořit? Aneb jak
nebezpečné je tvořit?

Miroslava Jirásková

Moji milí čtenáři, dosavadní redaktorka Inspirace Martina Turečková se tématem Jednoduchosti
s námi rozloučila. Pozvala nás k setkání někde na „Horských pláních“… a ty, jak víme z minulého
čísla, díky Ibsenově lyrické baladě, mohou být i v podzemí. Věděla jsem dlouhou dobu, že se místo
v rubrice uvolní, až jsem dostala odvahu se o něj přihlásit. Myslela jsem při tom na smysl snu, který
na mne už více jak dva roky působil.
Jela jsem v něm pomaloučku na bytelném starším kole s dětmi, které jsem vezla spící v košíku,
prosvětleným lesem přes pařezy po pěšince, až jsem dojela k divokému domečku. Vstoupila do něj
a uviděla vyhaslá kamna. U nich v koši na dřevo ležel tlustý bílý mrtvý had. Tehdy v tom snu mě
jím nenapadlo zatopit a mnoho úsilí jsem věnovala tomu, abych našla sekyrku a poohlédla se po
dřevě. V chaloupce ale žádný otop nebyl. Vše bylo útulné a prosté, a tak jsem si sedla a koukala,
co tam vlastně dělám. Najednou se z různých koutů začali slézat ke mně blíž a blíž malí bílí hadi,
jako by je má tělesná teplota přitahovala, a napětí v chaloupce stoupalo tím více, jak sílil můj odpor
z hadů. Nebylo mi to příjemné, začala jsem couvat, ale jeden malý a šikovný hádek se ke mně přisál
a kousnul mě do ruky. Pak jsem cítila, jak jeho jed ve mně putuje
k srdci, a čekala jsem na smrt. V tom snu přišel život… Byl sladký
a opojný, koloval v mých žilách a naplňoval mě radostí. Trvalo to
pak ještě mnoho měsíců a sen stále působil, než mě napadlo se
do něj vrátit, zatopit v kamnech tím hadem a ucítit postupně výhřevnost a sílu prosté chaloupky. PERPETUM MOBILE světa lesa…
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A tak bych sama sobě chtěla popřát, abych dokázala v pomyslné
chaloupce INSPIRACE udržet dlouhodobě život tak, aby její teplo
přitahovalo naše přispěvatele k vyjádření svého názoru pro časopis, ve kterém vás v této rubrice duše pozve k procházce do lesa
za vším inspirativním z oblasti zážitkové pedagogiky. A nejen z ní.
Vám, všem čtenářům, přeji hezké čtení.
Miroslava Jirásková

>
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Lvice, svařované železo, 2013. Rozhovor s jejím autorem, Janem Dostálem,
čtěte na straně 73. I foto © z archivu autora

Když jsem vyjela na konferenci v Lipnici nad Sázavou, pořádanou UP Olomouc
a Nakladatelstvím Gasset, na téma „Démon tvořivosti“ v říjnu 2015, cítila
jsem v sobě dráždivost tohoto významového spojení a těšila se na jednotlivé
prezentace vystupujících. K dispozici je už také sborník z konference,
s možností jeho objednání jen za poštovné
a balné (http://gasset.cz/userdata/knihy/
demon-tvorivosti.jpg). O tématu Tvořivosti
jsem se dozvěděla mnohem více než
o Démonu. Je vůbec bezpečné tvořit, či je
celý proces ne/bezpečný? Jung to vyjadřuje
takto: „Mít vůli znamená, že máte hodně
hnací síly. Tvořivost je hnací síla! Tvůrčí
nadání je jako daimonion, který může
v určitých případech někomu zničit celý
život.“

To mě přivedlo k vlastnímu zamyšlení
nad tématem. Tvoření je proces, ke kterému je potřeba jasně planoucí ohnivý pohon v srdci, aby člověk měl sílu jít přes element vody, emoce, hloubku. Tam nachází
vnitřní sílu, slast, obrazy, které jsou k životu důležité, aby on sám vyzařoval vnitřní naplněnost. Démonický je celý proces
v tom, že čím silnější a koncentrovanější je
tvoření v nás, tím větší je jeho nadvláda,
ponor. Může to být velmi vyživující, ale
i destruktivní, a jenom v této oblasti zkušený a moudrý člověk dokáže dávkovat
míru tohoto procesu. Tato tvorba zušlechťuje a obnovuje náš svět.

Pak jsem si dovolila oslovit všechny
účastníky konference a položit pro Gymnasion otázku: Co se vám vybaví při slovním spojení „démon tvořivosti‘ aneb
v čem je proces tvoření démonický? Vás
čtenáře bych ráda seznámila s odpověďmi
některých statečných, kteří byli ochotni jít
s kůží na trh. V tiskové verzi Gymnasionu
citujeme vybrané ukázky, názory ostatních můžete najít na webu www.gymnasion.org.
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PhDr. Allan Gintel CSc.,
psycholog a nakladatel.
Zprvu se mi vybaví básník, spisovatel
a imunolog Miroslav Holub, který rád
o tvořivosti moudře rozjímal a psal. Posléze se mi vybaví Holubovo pojednání
o Maxwelovu démonu a jeho řešení, kdy
Maxwell popíral druhý termodynamický
zákon a vyvolal proslulou Schroedingerovou metaforu o podstatě života jako sání
negativní entropie z prostředí. Zmíněný
Maxwellův démon je něco jako operační
metafora. Jde o myšlené maličké stvoření
„měnící nepořádek na řád a nepoužitelnou energii na energii použitelnou, tedy
stvoření tvůrčí“, přičemž přitom dochází
k permanentní změně a permanentnímu
přírůstku. Podstatné a zvláštní na tomto
démonu je, že není.

inspirace

Vadim Petrov,
hudebník, kouč,
pedagog, odborný
garant Akademie žurnalistiky a nových
médií, člen Akreditační komise MŠMT pro
vyšší odborné vzdělávání.
Tvorba je putování po božích stezkách,
obcování s múzami nebo vymýtání ďábla.
Vidím drama – zápas, peklo a nebe, tmu
a světlo, dobro a zlo. Démoni k nám přicházejí v podobě zátěží, ať už vrozených
nebo získaných. Chyba ve výrobě nebo vir,
který si stáhneme ze sítě. Vrozená imaginace je něco jako antivirový program
v základní výbavě. Kreativita démony nevyléčí, ale zmírní utrpení ze vzájemného
soužití. Tvůrčí proces je očistný. Přináší
úlevu. Démon je surová energie, tryskající
pramen, chrlící sopka. Tvorba je způsob,
jak pekelného koně alespoň na chvíli zkrotit a osedlat.
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Ing. arch. Marek
Štěpán, architekt
(Ateliér Štěpán).
Proces tvoření by neměl být démonický.
Pro mě osobně je spíše místem přiblížení
se k něčemu, co je za hranicí vnímatelné
skutečnosti, tedy ke Stvořiteli. Hledání je
bolestivé, čekání na správný okamžik někdy dlouhé. Proces je však pro tvůrce důležitý, nezbytný, naplňující. Nezávisle na
výsledném díle, vždyť i cesta může být cíl.
Pokud se přibližuji za hranicí popisované
skutečnosti démonům, je proces destruktivní a vzniknout může kreatura. A s tím
se nemohu ztotožnit, jako tvůrce si proto
osvojuji stále jemnější rozlišovací schopnost. Tvorba je mi Světlem.

PhDr. Lída Karlachová, překladatelka, absolventka FF
UK, obor překladatelství a tlumočnictví.
Démon tvořivosti? Divné spojení. Dráždivé, horečnaté, zimniční. Nevím, co si pod
tím představit. Že by uříznuté van Goghovo ucho, zmrzlé kuře v dívčím klíně, trenky
nad Hradem? Je snad posedlá i tvořivost
lidová? Jeden by řekl, že ne, když vzniká
z čisté, spontánní radosti. Žádná tvůrčí
muka se tu nepředpokládají. Ani ďábloďasí časová tíseň. Místo pro démony nenacházím ani v hlavách stavitelů chrámů…
Nebe, země, tvůrčí posedlost…

Prof. PhDr. Marek
Blatný, DrSc., psycholog, vědec, vysokoškolský učitel a ze
záliby hudebník.
Schopnost tvořit je dána všem lidem, jen
v různé míře. A taky v rozmanitých oblastech. Nejčastěji si ji spojujeme s uměleckým dílem, ale kreativní může být učitel ve
výuce, manažer v řízení podniku, státník
v budování mezinárodních vztahů. Snad je
to spíše antický „daimon“ tvořivosti, který nám napomáhá uplatnit náš potenciál
a stát se, jak to označil humanistický psycholog Carl Ransom Rogers, plně rozvinutou osobností, fully functioning person.

MUDr. Michal
Maršálek, CSc.,
psychiatrická nemocnice Bohnice.
Typů démoničnosti může být víc. Ta, kterou popisuji, mi připadá nejnebezpečnější. „Jestliže tvořím, jsem tvůrce.“ K tomu
je nutné nadání a schopnost vzdálit se od
ostatních lidí, nenechat se jimi ovlivnit,
nejlépe všechno, co bylo přede mnou v té
chvíli zapomenout. Výsledkem tvoření
by měl být vznik něčeho, co tu ještě nebylo. Zůstat na úplném začátku a stvořit
nový svět. Jestliže tvůrce vidí svou tvorbu a sebe v ní tímto způsobem, zůstává
až příliš často se svým problémem tvorby
sám a jeho samota uprostřed díla nahrává
pocitům pýchy a titánství. Tvůrce vidí svou
neomezenou moc příliš zblízka. A pýcha
je tím démonem, který jeho tvorbu začne provázet. „Jestliže tvořím, jsem

Jeden démon je obzvlášť proslulý. Sedí v Treťjakovce, navždy zaslíben Lermontovově Poémě. Malba Sedícího
démona zešílevšího Michaila Vrubela z roku 1890. Démon svržený z nebe, strádající, pochybující, občas nenacházející odpověď. Krásný. Tak to bude on, démon v nás?
I inspirace: Lída Karlachová, zdroj reprodukce: https://commons.wikimedia.org/wiki/
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tvůrce,“ říká tvůrce. A co když to není
pravda? Co když v inspiračním zkratu to,
co se tvoří, nevzniká, ale vyjeví se? Tvůrce je ten, který je připravený. Neví, co má
přesně dělat, ale udělá to. Položí v pravou
chvíli správnou otázku. Na takovou otázku se může čekat staletí. Odpověď je však
připravena odjakživa. Tvůrce pak své dílo
nevytváří, ale objevuje. V tom je obrana
před démonem pýchy – tvůrce, který není
stvořitel, který je objevitel.

MUDr. et Mgr. Aleš
Pokorný, lektor
a konzultant
v oblasti profesního vzdělávání, instruktor Prázdninové školy Lipnice, člen Správní rady PŠL 2003–2008.
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Není démon tvořivosti padlým andělem,
který se vzpírá výkladu světa a tradičnímu řádu věcí, nabourávajíc naši představu, naši jistotu bytí? Našeptávačem, který
říká, že všechno může být jinak. Přichází
nezván a nečekán ve chvílích, kdy ho spíše nepotřebuji, a dokáže život komplikovat. Nemyslím, že si lze démona tvořivosti
ochočit a vycvičit jako tvora domácího,
příkazů poslušného. A jakkoli potýkání se
s ním má svoje stinné stránky, buďme rádi
za jeho občasné kousnutí a notorickou nespolehlivost. Když nebo až démona spoutáme třeba do molekul tvořivého agens,
přijdeme o veškerou radost z dobrodružství tvoření světa kolem nás.

Literatura:
• McGuire, W., & Hull, R. F. C. (Eds.). (2015).
Rozhovory s C. G. Jungem. Praha: Portál, p. 90.

Démon tvořivosti bylo téma 5. lipnické konference, 2015. I foto © Martin Višňa
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Můj
démon
tvořivosti

Miroslava Jirásková se ptá Jana Dostála

„Naprostá volnost, kterou bych ani nenazýval
povoláním, spíše vášní,“ svěřuje se mi Jan Dostál
v rozhovoru, ve kterém volně navazuji na předchozí
článek o „démonu tvořivosti“.
Jak bys charakterizoval „démona
tvořivosti“ ty?
„Démon tvořivosti“ je pro mě moment,
kdy se ve svém ateliéru zanořím do tvorby
sochy a přestává pro mě existovat okolní
svět a čas. V tu chvíli jsem ve svém vlastním světě, ve kterém jsem pouze já a socha. Možná pro mě je „démon“ v tom, že
když začnu zhmotňovat svou myšlenku

Jan Dostál

a převádět ji do materiálu, po čase začnu
konfrontovat původní představu s novými
nápady, které vznikají v průběhu tvorby
díla. Tento boj vize proti stále tryskajícím
novým pramenům aktuálních nápadů,
kde musím vždy rozhodnout, zda zůstanu
u původní myšlenky, nebo ji naopak posunu jiným směrem.

Anděl – maturitní práce, dřevo (topol) 200×350×140 cm, 2012. I foto © z archivu Jana Dostála.
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Anděl, železo, 2015. I foto © z archivu Jana Dostála.

>

Mohl bys uvést svou vzpomínku na
své první výtvory, které stály za to,
a kolik ti bylo let?
Mou první větší sochou, při které jsem se
dostal ke tvoření a chytl mě „démon tvořivosti“ (smích) byl asi hejčínský anděl, kterého jsem tvořil jako maturitní práci a reflektoval jsem v něm svůj pocit z tohoto
ústavu. Toto byl asi první moment, který
bych považoval za počátek mé sochařské
tvorby.

Kdy vidíš ve své práci smysl?
V počátečním nápadu? V procesu
tvorby? Nebo když máš před sebou
výsledek?
Ve vývoji myšlenky a jejím postupném měnění až do finálního díla.

Proč sis vybral sochařinu jako své
budoucí povolání?
Naprostá volnost, kterou bych ani nenazýval povoláním, spíše vášní. Je to hrozně kreativní a různorodá práce, při které
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potkávám velmi zajímavé lidi i místa. Zažívám momenty, které jsou pro mě absolutní a před dvěma lety by byly pro mě
naprosto nereálné.

Cítíš v tom něco jako poslání?
Nevím, jestli přímo poslání, ale je určitě
naplňující, že tu po mně něco zůstane a že
realizované sochy vyvolávají v lidech pocity, ať už jakékoliv.

Na co by ses zeptal sám sebe, kdybys
byl Múzická redaktorka?
Na nic.

Proč muži potřebují ženy?
Protože jsou krásné.

A pokud odpovíš, k čemu potřebují
ženy muže podle tebe?
To ať si odpoví ženy samy. Určitě to bude
mít hlubší smysl, než moje předcházející
odpověď (smích). Ale já to tak cítím.

Po zamrzlé řece
do nitra Himálaje
autor: Martin Mykiska
nakladatel: 2004, 208 stran, B5
ISBN: ISBN 80-903044-5-1
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Kniha nejen o kuriózní a nebezpečné cestě
horami po zčásti zamrzlé řece do civilizace,
ale i o životě obyčejných lidí, se kterými
autor strávil mnoho chvil v jejich zapadlých
vesničkách, samotách či klášterech skrytých
v nitru severoindického Himálaje.
Více o této knize i o ostatních knihách autora najdete na www.mykiska.cz.
Rozhovor s autorem je na dalších stranách.
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Po zamrzlé
řece do srdce
Himaláje
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Miroslava Jirásková se ptá
Martina Mykisky

Martine, v noci jsem nad tím naším rozhovorem pro Gymnasion přemýšlela…
vzpomněla jsem si na Nevrlého Karpatské hry...
Z muže musí vanout duch a síla myšlenek, a pak si může třeba šlapat po roztrhaných
kalhotách, a přesto ho hluboké lesní duše s temně lesklýma očima a divokou vůní
budou obdivovat. Život by za něho položily, budou toužit vedle něho usínat. Není jich
možná mnoho, jedna ze sta, ale stojí za to kvůli nim žít, ostatní jsou jen prach a popel.

Jste ten typ?
Rád bych takový typ byl. Jestli ale ze
mne vane duch a síla myšlenek, si netroufnu posoudit. To musí druzí, případně druhé... V roztrhaných kalhotách mě vidět ale
asi nebude nijak vzácné...

Cestujete právě proto, že to není
bezpečné?
Rozhodně necestuji za nebezpečím
a adrenalinem. Nikdy jsem to tak neměl.
Cestuji za poznáním, za sepětím s přírodou
(dříve), dnes za sepětím s cizím prostředím

„Čhadar“, pro místní nutnost, pro cestovatele výzva, poznání. Čhadar (v ladačtině znamená něco jako „zima,
když ze stromů padají zmrzlí ptáci“) je domorodý název pro "pěší“ trasu po řece Zanskar, asi 100 km dlouhou,
v létě neprůchodnou, která vzniká každoročně uprostřed zimy zamrznutím řeky, v tom období jediné spojení
s civilizací. Řeka je zamrzlá jen zčásti, ve zbylých úsecích se musí jít po kluzkých ledových rantlech nad prudkou
vodou, plazit se po ledu pod skalními převisy, přelézat skalky nebo se brodit ledovou břečkou. Čhadarem lze do
Zanskaru dojít zhruba od konce prosince do začátku března. Pak musí obyvatelé Zanskaru čekat do července,
kdy se zprůjezdní silnička do města Kargil. Tuto dvoudenní spojnici mohou užívat obvykle do půlky září, kdy její
nejvyšší pasáže zapadnou sněhem. Pak se musí čekat do konce prosince, kdy zamrzne řeka...
I foto © Martin Mykiska

Martin Mykiska v oblíbené Jižní Americe. I foto © z archivu MM
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obecně, za sžíváním se s ním, to mě na cestách baví nejvíc. Ať už s přírodou v pustině
nebo s lidmi ve velkoměstě. Když se někdy
něco adrenalinového vyskytne, tak si to
vychutnám asi jako každý normální zdravý
mužský, ve kterém je něco z dávných dob,
kdy se život neodehrával u blikajících obrazovek a nákupních supermarketech. Jinak
ale cestuji s rozvahou, nicméně míru místního nebezpečí opravdu můžete poznat a vyhodnotit až na místě. A podle toho je třeba
se zařídit. Tím že mám pocit, že umím být
v úzkém kontaktu s místními – a oni jsou
také lidi, kteří nechtějí umřít – tak jsem se
nebál jet například do Afghánistánu. Když
vás tam vezmou mezi sebe, tak vás i varují
před nebezpečím, a oni tam normálně žijí,
takže se s nimi nebojím. Respektive tím, že
s nimi žiji, žiji i jejich rizika. A to mi přijde
fér. Opravdové.

V čem vám to dává smysl?
Smysl cestování vidím v možnosti osahat si opravdově náš svět poměrně zábavnou formou, takže je to vlastně taková škola života hrou. Nad jiné formy poznávání
světa ale ten můj nijak nenadřazuji a třeba před zkoumáním světa pomocí fyziky
a matematiky stojí v tichém pokorném úžasu. Každý během života sbírá nějaký typ
zkušeností, které pak rozšiřuje a prohlubuje, u mě je to na poli cestování. Třeba ještě
někdy budu dělat něco jiného. Ale teď mi
dává smysl tohle a víc nad tím nehloubám.

Je váš styl života přitažlivý?
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Můj životní styl je asi určitě založen na
dávkách nových a nových vjemů a změnách, a tak nějak mi to vyhovuje nebo jsem
si na to určitě zvykl. Zevšednět to asi nemůže. Možná unavit. Nicméně jsem našel
zálibu se v cizině vracet na stejná místa a ta
poznávat a sžívat se s nimi. Říká se, že kolik umí člověk jazyků, tolikrát je člověkem.
A na cestách si to pak prožívá v praxi. Nejvíce jezdím do Jižní Ameriky, se španělštinou, kterou mě „naučila ulice“, nemám
problém. Takže po těch letech když se vždy
vrátím do Jižní Ameriky, mám pocit, že se
ze mne na chvíli stává částečně Jihoameričan. To je to sžívání, to je to „tolikrát člově-

inspirace
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kem“ v praxi. Je to skvělý pocit, jako bych
měl víc životů. V Asii se většinou našinec
domluví také anglicky, váží si ho, ale vždy
je tam „ten bílej“, sáhib. Proto asi jezdím
nejradši do Jižní Ameriky... A mít těch životů víc doopravdy, učil bych se nové a nové
exotické jazyky. Zatím umím bohužel jen
z několika pouze pár zdvořilostních slovíček.

Zanskar – ledová cesta – putování
mravence po dně rokle... Jaká je
podstata této vaší výpravy?
Na cestu po zamrzlé řece jsem přišel
při letním pětiměsíčním pobytu v Himálaji. Jednou jsem narazil na údolí, kterým se
nedalo v létě projít. Měl jsem na to místo
typ z nějakého vyprávění. Takže po návratu z letního Himálaje jsem začal shánět
parťáka pro zimní putování a hned jeden
blízký kamarád měl stejnou tužbu, takže
jsme v zimě odjeli. Podstata této výpravy
byla opravdu „putování mravence na dně
rokle“. Při cestování se rád dostávám do
nových a nejraději ještě do zvláštnějších
prostředí, takže toto ta casta naplnila na
100 %. Naprosto nezvyklé prostředí, divoká příroda, nutnost být závislý na svých
silách, sám na sobě a třech přátelích – na
jednom z Čech a na dvou místních. Vidět
něco nového na vlastní oči, to je asi podstata přínosu cestování. Tady to bylo něco
absolutně neobvyklého, na vlastní oči...

Led je neuvěřitelně různorodý. Jednou zlehka kloužeme po ledu průsvitném jak sklo, jindy klopýtáme po kluzkém, ale hrbolatém povrchu pak se zase boříme do vzduchových bublin uvězněných v ledu. Na takovém úseku
lámající se led pod nohama rachotí, jako bychom se brodili hromadami rozbitého porcelánu...
Také jsme se bořili přímo do vody, lavírovali na úzkých a kluzkých ledových krajích nebo se plazili pod převisem
po proužku ledu těsně vedle proudící ledové vody. Opakovaně jsme se brodili – až po pás v ledové břečce či dokonce řeku v příznivém místě brodili napříč… I foto © Martin Mykiska

A co vzrušení a humor na cestách?
Fungujete i bez nich?
To nevím... Vzrušuje mě (kromě biologicky přirozených záležitostí) pohled na
krajinu s krásnou kompozicí, na živočicha
pozorovaného v přirozeném prostředí, poznávání něčeho neznámého. Humor mám
rozhodně rád a bez něho bych nerad fungoval...
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Pavel Jedelský

Motivace až na hranici mých tělesných a duševních možností, hodně vysoký cíl.
Změna prostředí, jiné podnební podmínky, velká kulturní odlišnost,
nutná znalost alespoň základů japonštiny a změna stravy. A v neposlední řadě
fyzická a časová náročnost. Je třeba ujít denně pěšky 10–25 km s desetikilovým
batohem. O přípravě, která trvala půl roku, jsem měsíc před odjezdem začal
psát internetový blog Pouť po Šikoku (http://kilianova-cesta.blogspot.cz)
a vydržel jsem denně zaznamenávat průběh své cesty
i s následnou reflexí po návratu.

V Japonsku je poutní cesta stará 1200
let a dlouhá 1200 km, vedoucí přes osmaosmdesát klášterů, založená buddhistickým mnichem Kukaiem, posmrtně zvaným
Kobo Dajši (774–835). Po studiích buddhismu v Číně založil tenhle mnich japonskou
buddhistickou školu Šingon. Tento náboženský směr je založen na přesvědčení, že
osvícení lze dosáhnout už v pozemském
životě, k čemuž má sloužit i poutní cesta
po ostrově Šikoku. Čtvrtý největší ostrov
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říše Slunce je rozdělen na čtyři prefektury – Tokušimu, Kóči, Ehime a Kagawu.
Odtud pochází i jeho název: Ši (čtyři) koku
(země). V každé zmíněné oblasti je umístěna přibližně čtvrtina chrámů, zaměřených
na „spirituální probuzení“, „asketický trénink“, „místa osvícení“ a „místa nirvány“.
Protože nejde o oblast běžně navštěvovanou zahraničními turisty, projde náročnou
poutní cestu za rok jen asi 500 cizinců, což
představuje asi 0,1 % všech poutníků.

A tak vytrhávám alespoň několik postřehů ze svého putování.

8. den

Naše ubytování je zase zeykondo
(chatka) v malé horské vesničce u děsně
příjemné, staré a shrbené paní, které laskavost kouká z očí. Jdu společně s dalšími
třemi pěšími poutníky ve složení Shoji,
Otta, což je chlápek, který mi připomíná nějakého filmového mistra kung-fu
a pak Yuki, což je moc hezká Japonka,
která když se směje, tak dává ruku před
ústa. Tu jsem poznal předchozí den, když
jsme seděli v ryokanu (rodinném hotýlku)
u stejného stolu. Při odchodu od snídaně
jsem jí věnoval jako osettai (poutnický
dárek) jeden malý český šampon, který
mi dala moje žena na cestu, abych nebyl
jako čuně. Tady, v zemi přehnané čistoty,
ho skutečně nepotřebuji a pro Yuki to je
exotika. Takže v počtu čtyř vyrážíme na
další cestu. Otta kouká do mapy, má i buzolu a tou orientuje mapu. Super! Budu
fotit a kochat se přírodou. Poučka: „Nevěř
Japonci, že umí číst v mapě, i když se tak
tváří!“ Zacházka rovných šest kilometrů.

14. den

V klášteře Konkubundži (29) si sedám
do stínu blízko domku, který slouží jako
úřadovna písaře, kaligrafa, který provádí zápisy do nokyo-cho, což je poutnický
deník s potvrzením o návštěvách klášterů.
Odpočívám, piju vodu a mám takový divný
pocit. Představte si, že jste došli někam,
kde jste zaručeně nikdy nebyli. Při pohledu okolo sebe ale máte pořád podivný pocit, že vše, co tu vidíte, už znáte. Hledáte
racionální vysvětlení. A jak tak detailně
zkoumám okolí, můj zrak padl na velký
kámen, ležící na trávníku. A já najednou
vím, že pod tím kamenem je mince. Pětijen, který se vhazuje do kasiček jako dar
nebo pokládá k různým soškám a hází do
jezírek. Právě tahle mince prý přináší štěstí. Tak, a mám jasný důkaz, jak mozek pracuje v horku a vymýšlí si. Konečně si potvrdím svoji bujnou fantazii. Jdu ke kameni
a nadzvednu jej.
>

Proč putovat
do Japonska?

|I

>

Blog Pouť po Šikoku provází autor množstvím dokumentačních fotografií dokreslujících jeho pouť.
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Pod kamenem leží už značně vlhkem
nahlodaná pětijenová mince. Jak jsem to
mohl vědět? Tohle je jasným důkazem něčeho vyššího!
Bohužel ne, stačí odvalit několik dalších kamenů, pod každým je mince nebo
dvě...

23. den

Jsem na vlakovém nádraží a kupuji si
lístek. V pokladně se mě chlapík ptá, zda
nechci jet vlakem už teď, odjíždí v 6:55.
Ale teď je právě 6:55, to nestihnu, musím
nadchodem až na třetí nástupiště. Chlap
se jen usmívá a naznačuje, abych si pohnul. Makám na nástupiště a z nádražního rozhlasu se ozývá něco jako: „Právě
odjíždí vlak směr Matsuyama. Franto, ještě chvilku počkej, posílám ti tam jednoho
cizince, tak mu neujeď.“
Vbíhám do vlaku, ale všichni mimo mě
jsou v naprosté pohodě, jen mě zvědavě
pozorují. Je 6:57 a vlak odjíždí. A pak, že
vlaky v Japonsku jezdí na čas.

37. den
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Na dnešní den jsem si naplánoval symbolicky poslední klášter Ókuboji (88). Je to
12,5 km a to pořád do kopce. Posledních
asi šest kilometrů vede po malé silnici.
Rozpálená vozovka, vpravo strmý sráz nahoru, vlevo strmý sráz dolů. Po téhle silnici
se pomalu jako šneci sune několik poutníků. A najednou je tady stařičký dýchavičný autobus, který pomalu jede a cestou ty unavené poutníky sbírá. Všichni
vděčně přijímají tuhle řidičovu laskavost.
Najednou je autobus až u mě a já místo
abych hrdě odmítl, tak s povděkem přijímám místo. Asi o tři sta metrů dál nabírá
autobus další, tentokrát poutnici. A představte si, že cestou k poslednímu klášteru potkám svého prvního nejaponského
poutníka. Američanka Mary odněkud
z Utahu. Hned, jak dosedla na vedlejší sedadlo a uviděla mě, chtěla si povídat. Je
nadšená z toho, že během cesty dostala
snad tisíc dárků (osettai).

39. den

Splnil jsem si sen. Zjistil jsem, že mnoho věcí máme s Japonci společných. Tahle
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země je úžasná, plná nedoceněné krásy
a kouzla. A po téhle zkušenosti poutníka po šikokských klášterech musím ještě
doplnit, že nejen krásná, ale i bezpečná
a přátelská. Mám pocit, že poselství Kóbó
Daišiho je stále živé, osvícení lze skutečně získat ještě na tomhle světě. Stačí jen
přijmout jednoduchá pravidla hry. Cesta
okolo ostrova Šikoku je komercí nezkažený svět, a pokud sem přijdete s batohem
na zádech, určitě najdete odpovědi na
všechny své otázky.
To, co je pro mne druhá rovina zájmu,
je mé zdraví. Mohu směle prohlásit, že
„rýžová dieta“ v kombinaci se syrovými
rybami a zeleninou, omezení klasického
cukru a každodenní pohyb mi úžasně prospívá. Asi je pravdou, že polovina nemocí
je v naší mysli a druhá v nevhodné stravě
a špatném životním stylu.

Návrat

Z mého pohledu je Japonsko velmi
bezpečná země, neviděl jsem žádné násilí,
bezdomovce a opilce. Byl jsem v převážně
zemědělské, spíše řidčeji osídlené oblasti.
Všude bylo velmi čisto, žádné počmárané
budovy a povalující se nepořádek. Všude
jsou dostupné veřejné záchody a nikde se
za ně neplatí. Součástí života jsou prakticky všude umístěné automaty na nápoje. Vše, co se na mé poutní cestě událo,
má asi nějaký hlubší smysl. Samozřejmě,
že není vůbec jednoduché pochopit jaký.
Mnohé události, které jsem zažil, jsou
prakticky nesdělitelné. Celkově musím
napsat, že v mnoha směrech se mé vidění
světa změnilo a Japonsko má u mě velký
obdiv. Vím, je to trochu nekritický obdiv.
Nechci vlastně srovnávat a jistě by se našly
i nedostatky. Navíc v mnoha věcech jsem
se japonské společnosti dotkl jen okrajově. Mnoho věcí vidím jako poutník až
příliš zjednodušeně a jako cizinci mi vlastně i leccos prošlo, co by normálně nebylo
možné.
Jedno však vím jistě. Ta vzájemná zdvořilost mi bude určitě chybět.
A jsem znovu na začátku onoho pomyslného kruhu. Proč putovat do Japonska?
Proto, abychom nalezli sami sebe a naučili se v nebezpečí hledat bezpečí, učit se
a hledat kořeny sebe sama.
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Cesta k poradnímu
kruhu

Eva Dittingerová

Jak si říct, co potřebujeme, jak se cítíme, jak společně dojít k určitému
rozhodnutí? Jak spolu můžeme vlastně v kolektivu komunikovat?
Jako řešení se nabízí tzv. poradní kruh, council, s průvodcem, pravidly,
upřímností a nasloucháním.

V létě 2014 jsem absolvovala mezinárodní školení Living the Circle a získala
představu, co je council, jaké jsou jeho
základní elementy. Od té doby jsem facilitovala council pro pedagogy lesní školky,
děti z Dětského muzejního klubu Muzea
romské kultury a otevřené councily pro
dospělé. Zúčastnila jsem se dalšího mezinárodního školení ve facilitaci. Rozhodla
jsem se udělat z councilu část svého života. Aktivity v kruhu nejsou v dramatické
výchově (a v pedagogice obecně) ničím
výjimečným. V kruhu stojíme nebo sedíme
často. Při seznamování, rozehřívacích aktivitách a budování vzájemné pozornosti,
při závěrečné reflexi.

Čím se council liší? Lidé, kteří council
praktikují, často hovoří o kvalitě nebo
kvalitách councilu. V councilu může mluvit
jen ten, kdo drží v ruce mluvící předmět
(talking piece/talking stick/mluvící hůlku).
Council končí, když se čas naplnil nebo
již vše bylo řečeno. Vymezený čas sleduje
průvodce councilem – facilitátor – nebo
určený časoměřič. Tam, kde je to vhodné,
upravujeme střed kruhu s odkazem na
sdílené hodnoty komunity (svíčka, hudební nástroje, květiny a jiné přírodniny). Pro
council jsou klíčové ovšem záměry (zásady), které vždy na začátku představujeme
a připomínáme: mluvit od srdce a naslouchat srdcem, snažit se o stručnost a sdělení

Mezinárodní školení HEARTCORE, zaměřené na práci s dětmi a mládeží, Žilina 2015. I foto © Diana Mistreanu
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podstaty, být spontánní, mít na zřeteli
dobro své i ostatních v kruhu, zachovat
důvěrnost (co se v kruhu řekne, v kruhu
zůstane). Council může být veden i beze
slov, zvukem, gestem, pohybem, písní,
můžeme kreslit, psát básně, tančit, bubnovat, nasadit si masky, své místo tu má
humor a hra. Rytmus může v rámci své
role facilitátor budovat a měnit. A v momentu, kdy drží mluvící předmět, je facilitátorem každý v kruhu. Council nás učí
aktivnímu naslouchání bez předsudků
a v duchu vynášených soudů, pozornosti k druhému i k sobě samým. Toto naslouchání se neomezuje jen na vnímání
slov a jejich obsahu, je obrácené k celé
bytosti mluvčího. A stejnou pozornost
by měl každý z účastníků věnovat i sám
sobě.
V councilu se můžeme učit prostřednictvím příběhů, řešit problémy, budovat
sebevědomí dětí a mladých lidí i vzájemný respekt. Již více než 30 let je council
součástí praxe škol v Los Angeles, kde
postupně vznikl systém vzdělávání facilitátorů, určený učitelům, zaměstnancům
škol i dalším zájemcům. Dostupné jsou
výsledky výzkumných aktivit, které se
councilu ve školním prostředí věnovaly
(viz Zimmerman & Coyle, 2009). V Evropě aktivně působí European Council
Network, která zájemcům nabízí vzdělávání i možnost každoročního setkání
(letos na podzim se uskutečnilo v České
republice). Pokud byste se s councilem
chtěli seznámit blíže, je zde český web
www.council.cz. Přemýšlíte-li, jak integrovat council do vaší práce, vřele doporučuji zde zmiňovanou knihu The Way
of Council, její český překlad připravuje
k vydání nakladatelství DharmaGaia pod
názvem Cesta poradního kruhu.
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Jak to dopadne? Dozvíme se v další části KOMIXu...
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(podle knihy Macunaíma,
aut. Mário de Andrade, 1928)

Autor: Jana Haková
Fyzická náročnost:
1
Psychická náročnost:
4
Věková kategorie:
18+
Počet účastníků:
6–30
Denní doba:
libovolná
Roční období:
libovolné
Čas na program:
3 hod včetně reflexe
Instruktorů na progr.:
min. 2
Čas na přípravu:
45 minut
Instruktorů na přípr.:
min. 2
Prostředí:
velká zatemněná místnost
Materiál:
svíčky a malé svícny – pro
každého úč. po jednom + rezerva, další svíčky na
vytvoření atmosféry, stojací svícen se svíčkami jako
symbol životní energie, sirky, nádoba s vodou na odhození hořících vizitek, fixy, papíry, vizitkové nálepky
– pro každého úč. 5, pruhy látky na indiánská jména –
pro každého úč. 1, kostým pro Macunaímu, 2 lana na
vyznačení kruhu energie a konce života, deky nebo
spacáky na zrození, košík, nahrávka tlukotu srdce,
hudba

Cíl: Účastník si zreviduje současnou osobní cestu za
svými životními sny a životním posláním.
Charakteristika: Individuální sebereflexivní hra pracující s tématy cesta životem, životní sny a životní poslání, která probíhá ve skupině.

Realizace: Hra je rozdělena do tří částí. V první části
účastníci přemýšlejí o svých životních snech. Ve druhé
části pojmenovávají své životní poslání. Ve třetí části
procházejí cestu pralesem, kde vládne Macunaíma.
Následuje reflexe.

1. část – životní sny
Účastníci si pod postupným vedení instruktora udělají individuální brainstorming svých životních snů
a z nich posléze vyberou 5 nejdůležitějších. Každý
z pěti vybraných životních snů napíší na jednu lepicí
vizitku. Použijí pro zápis jedno charakteristické slovo
– to proto, aby bylo zachováno soukromí a zároveň,
aby oni sami věděli, který ze snů se na vizitce skrývá.
Vizitky si uschovají u sebe.

2. část – životní poslání
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Ve druhé části programu sděluje instruktor informace
o tom, jak indiáni kmenů jižní Ameriky získávají svá
indiánská jména.
Indiáni dávají jména svým dětem až několik měsíců
po narození. A v průběhu života je mohou měnit tak,
aby jméno stále odpovídalo charakteru osobnosti
a vykonaným činům. Indiánské jméno je důležité,
protože vypovídá o tom, kdo indián opravdu je. Poslední z řady jmen dostává indián po smrti, po dokon-

V kruhu energie je člověk před Macunaímou chráněn
a může se v něm volně pohybovat. Stejně tak „v zásvětí“, tedy po smrti, ve chvíli, kdy překročí lano a získá své indiánské jméno.
Když všichni projdou životem, instruktor všechny
účastníky vyzve, aby si stoupli do kruhu a postupně
zveřejnili svá jména v přesné formulaci „Jsem ta, která… „. Ti, kteří nezískali indiánské jméno, řeknou jen
své civilní jméno.
čení své životní cesty. Dostává jej od šamana, který
ho provází do zásvětí, kde indiáni po smrti pobývají.
Šaman do posmrtného jména vloží životní poslání,
kterého indián dosáhl (Ten, který uměl stopovat zvěř;
Ten, který porazil všechny své nepřátele; Ta, která
vždy držela slovo).
Instruktor vyzve účastníky, aby se zamysleli, jaké by
chtěli naplnit životní poslání. A jaké jméno by tedy
dostali, až zemřou. Jména začínají po vzoru těch indiánských „Ten, který…“ a „Ta, která…“. Každý účastník své jméno zapíše fixou na pruh látky a vloží jej do
proutěného košíku.

3. část – životní cesta za posláním
Ve třetí části vypráví instruktor o Macunaímovi:
Macunaíma byl zrozen z matky bez otce. Přišel na svět
za hlubokého ticha, jež se proslýchalo hučením Uraricorey. Náš hrdina, potomek nočního strachu. S troubelatou hlavou, mrňouskovitou tvářičkou a křivýma
nohama. Ulovil Máti hvozdu, mužatici Ci a stal se
vládcem pralesa. V něm střeží životy indiánů, zkouší
jejich ostražitost a klade překážky do jejich cest.
Poté jsou účastníci vyzváni, aby šli cestou života pro
své indiánské jméno. Nejprve instruktor vysvětlí průběh cesty a až pak začne samotná hra.
Cesta života začíná před zrozením – účastníci leží
schoulení na dekách, zavřené oči. Cítí klid, teplo, bezpečí. Signálem pro zrození je dotek na temeni hlavy
(jak hlava tlačí na porodní cesty). Po doteku účastník
otevře oči a posadí se. Na cestu životem dostane každý svíčku jako symbol životní energie. Tu si jde zapálit
do kruhu energie od stále hořícího svícnu. Pak si každý nalepí svých 5 životních snů viditelně na hrudník.
Při lepení snů je dobré myslet na jejich naplnění. Tempo si každý volí sám. Pak může člověk vyrazit na cestu životem – se zapálenou svíčkou vykročí do života
a jde až na jeho konec (na druhou stranu místnosti),
kde může získat své indiánské jméno. Při překročení
lana sfoukne svíčku. Smí si vzít své jméno a ovázat si
jím hlavu, sednout si tiše na zem a sledovat životní
cesty ostatních.
Po cestě se účastníci setkávají s Macunaímou, který
ztěžuje cestu životem, zahrává si s osudy lidí, je ne-

Příklady účastnických jmen:

Před zrozením může chvíli zaznívat z nahrávky tlukot
srdce. Při cestě životem může hrát hudba (např. Floex – Pocustone; Jan Garbarek – Legend Of The Seven
Dreams nebo Margjit Og Targjei Risvollo).
Pokud je na hru víc instruktorů, mohou se zapojit
v podpůrných rolích při zrození a na konci života –
jako průvodci aktem změny. Je však vhodné pojmenovat jejich role a dát jim nějaký kostýmní znak, aby
byli součástí fikce.
Nákres prostoru hry:
Deky (zrození)

(konec života)

Macunaíma

Praktické poznámky:

lano

Jana Haková

vyzpytatelný. Prochází místností, mění tempo chůze,
mění polohy těla, mění směr pohledu. Tomu, koho
Macunaíma uvidí v pohybu, sfoukne svíčku a on se
musí vrátit zpět do kruhu energie. Zároveň přichází
o jeden životní sen, kterého se musí vzdát – odlepit
jej z hrudi, spálit jej plamenem svícnu v kruhu energie
a hodit do mísy s vodou. Pak teprve může opět zapálit
svou svíčku a vydat se znovu na cestu. Pokud někdo
přijde o všech pět životních snů, má poslední šanci
projít životem a získat své indiánské jméno. Pokud se
mu to nepodaří, vrací se do místa zrození a schoulí
se na dece nazpět do prenatální polohy. Tam vyčká
konce hry.
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indiánská
jména

kruh energie

svícen
Macunaíma

Ten, který našel svobodu ve své práci
Ten, který dal lidstvu nový lék
Ta, která byla milující matkou

Metodické poznámky:
Základní pravidlo, které musí být zmíněno před programem – hra je dobrovolná a každý účastník z ní
může v kteroukoli dobu hry odstoupit tím, že řekne
stop. Je důležité být v týmu na tuto situaci připraveni
a mít plán, kdo a jak se takového účastníka ujme, aby
nebyla narušena kontinuita hry pro ostatní.
Macunaíma je výrazný hybatel náročnosti hry. Postava Macunaímy musí neustále pečlivě vyhodnocovat míru obtížnosti pro danou skupinu, aby nebylo
snadné ale ani nemožné projít. Je na něm, jak přísný
bude při posuzování pohybu účastníků (např. drobný úsměv, záškub v obličeji, třas těla při nestabilním
postoji) a jak se bude pohybovat prostorem (např.
stát jim za zády, dívat se jim zblízka do očí, obcházet
skupinu v pravidelných trajektoriích). Pálení životních
snů prohlubuje emoční rovinu hry a to ovlivňuje právě Macunaíma. Je dobé ujasnit si v týmu instruktorů
už před hrou, jak nároční chceme na účastníky být.
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Co dělá z chlapců muže:
duchovní přechodové rituály
ve věku nevšímavosti
autor: Bret Stephenson
překladatel: Alexandr Neuman
nakladatel: Praha: DharmaGaia, 2012, 350 stran
ISBN: 978-80-7436-019-0
http://www.dharmagaia.cz
cena: 299 Kč
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Přechodové rituály přírodních národů
vnímá naše společnost jako kruté, nebezpečné, krvavé, rizikové, zkrátka nesmyslné
pro civilizované lidi. Proč si vybíjet zuby,
vyrývat nožem krvavé jizvy do těla, zasouvat do nosní dírky stéblo trávy, dokud
nepoteče krev… Toho jistě není zapotřebí.
Ale dopřát podstatu takových zkušeností chlapcům na hranici dětství a mužství,
totiž umožnit jim, aby mohli přesvědčit
vlastním skutkem komunitu, v níž žijí, že
hranici dospělosti překročili, je nesmírně
potřebné. A to nejde bez přijetí rizika, bolesti, symbolu smrti. Takový prožitek může
ovlivnit mladíka celoživotně, protože po
těžké a náročné zkoušce se stává někým
jiným – silným mužem.
Západní kultura má s mužstvím problém, protože dospělí jedinci, kteří nemuseli ve správném věku riziko podstoupit,
je neumí přijímat jako součást své mužské
identity. Péče matky (většinou rozvedené
či samoživitelky), zajištění dostatku jídla a fyzické pohody bez enormního úsilí,
absence nezbytnosti překonat sám sebe,
vede k rozplizlosti role. Bez cílené kultivace kvality mužství se ze zajištěných kluků stávají klienti mamahotelu, třicetileté
děti, které nikdy neopustili rodičovský
dům a rovněž od manželek vyžadující plnou péči, aniž by byli schopni ji zabezpečit
jinak než finančně. „Jednoduše řečeno,

matky nemohou z chlapce udělat muže.
Představují bezpečí, nikoli riziko.“ (p. 94)
Dospělí lidé s penisem, kteří vyrůstali bez
otce a mužského vzoru, neprošli zkouškou
ohledávající hranice a zvoucí k jejich překonání, své mužství proměňují v nadbytečnou citlivost a lítostivost, svoji agresivitu
schovávají za bezhraniční nezodpovědnou
vstřícnost a svoji odvahu vybíjejí pouze sledováním krvavých filmů. „Stát se mužem
vyžaduje hluboký emocionální a duchovní přerod, vnitřní přeměnu, jíž nelze dosáhnout nahodilým využíváním právních
nároků. Tento osobní přerod nejpravděpodobněji nastane jako součást nějakého výjimečného zážitku, často v jediném,
nezapomenutelném okamžiku.“ (p. 81)
Nežijeme ve světě, v němž musí feministky
bojovat o svá práva na sebeurčení ženy. Žijeme ve světě, který je charakterizován krizí mužství. Mužem se nemůže stát člověk,
který si nevyzkoušel, co to znamená. Vědomí nebezpečí, prokázání komunitě, že
jsem schopen překonat bolest a strach, že
se dovedu ovládat a námaha mě nezastaví
od další cesty, je totiž podstatou toho, aby
se člověk stal skutečným mužem se vším,
co k tomu náleží. Chlapec má takovou
potřebu zcela přirozeně v sobě. A pokud
ji neukojí adekvátně formovaným způsobem iniciačního rituálu, začne ji naplňovat
jinak, s neblahými důsledky – násilím pou-

ličních gangů, šarvátkami sportovních bratrstev, drogami či sexuálním násilím.
Potřeba každého kluka je přijímat přiměřené riziko, ověřit si, co dokážu a co už
nikoliv, projít náročnými a vyčerpávajícími zkouškami hledání sama sebe, odejít
z domova a vrátit se jiný, což je zkouška,
která dokazuje pozitivní růst v další životní
fázi. Jenomže k tomu je zapotřebí pomoci
a vedení, daru, který může věnovat dospělý muž dorůstajícímu. Nikoliv kázání, ale
naslouchání. Rituálu, který je akceptován
celou komunitou. „Rozdíl mezi tradičním,
na rituálu založeným přístupem k rozvíjení potenciálu dospívajících a přístupem
moderním je jako rozdíl mezi bludištěm
a labyrintem“ (p. 53): v bludišti se můžeme
naprosto ztratit a bloumat do nekonečna,
labyrint nás vede nutně do centra. Čtrnáctiletý chlapec potřebuje, aby viděl svého
otce, který mu dokáže vyjádřit hrdost nad
jeho rozvojem. Potřebuje prožít hrdinskou
výpravu a dobrodružství, překročit práh
a navrátit se jiný.
Knížka je to velice potřebná. Zejména
tehdy, pokud se zaměřujete na tu cílovou
skupinu vašich kurzů, která byla v Prázdninové škole v popředí zájmu od jejího
vzniku, totiž na středoškoláky. Máte totiž
obrovskou šanci, jak chlapcům pomoci vyrůst v muže. Knížka vám to může usnadnit,
dodá totiž potřebný vhled a možná i pro-
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gramové rady. Protože upozorňuje mj. na
prostředky a techniky, které se na zážitkových kurzech využívají (rád bych doufal,
že vždy s plnou zodpovědností), jako jsou
potní chýše, stavba labyrintu, psaní poezie
a vyprávění příběhů, vytváření symbolů či
masek, výroba bubnů a mnoho dalšího.
Ale může to být i běžný program, který
snad za iniciační ani nepovažujeme, totiž
výprava a putování v přírodě. „Trik spočívá v tom, jak to v moderních podmínkách
udělat, aby si iniciace podržela sílu výzvy
a přitom nebyla zbytečně nebezpečná.
Dobrým řešením jsou dlouhé pochody. Výlety s batohem na více dní, které jsou fyzicky náročné a odehrávají se v jedinečné
scenérii, mohou zafungovat. Nemusíme
při nich zbytečně riskovat zdraví svých dětí
a přitom je můžeme přivést k hranici jejich
fyzických sil. Potřebujeme je dostat z hájemství jejich běžného pohodlí.“ (p. 108)
Plně doporučuji četbu této knihy
jako prostředek k uvědomění si nutnosti
kultivace mužství, jako rádce při vedení
chlapců, jako inspiraci pro přípravu organizovaného a ritualizovaného přechodu
do dospělosti, jako záchranný pás pomoci
při proměně egoisticky zaměřeného individualismu soudobé společnosti směrem
k znovuobjevované nezbytnosti naplňovat
mytologické potřeby člověka.
Ivo Jirásek
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Oko do hlavy: Bezpečí
Richard Macků
Oko do hlavy nám už pravidelně pomáhá tříbit vlastní myšlení; leckdy
nám ukazuje, jak samozřejmě jsme ochotni se spokojit s nepřesností našich
myšlenek. Takové nepřesnosti se pak mohou stát nebezpečné především
v komunikaci s lidmi, kteří naše vyjadřovací prostředky ještě neznají.
V následujících cvičení máme opět možnost si procvičit kritéria hodnocení. Poslední cvičení nás má upozornit na to, že často předpokládáme
něco, co ve skutečnosti vůbec platit nemusí.
Pozn. Před tím, než se do následujících cvičení pustíte… zvažte, zda-li je
vůbec bezpečné mít nějaké oko do hlavy!

Cvičení 1

Seřaďte následující pojmy podle toho, o jak
moc bezpečném/nebezpečném jevu vypovídají. Jaké kritérium pro řazení používáte?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Železniční přejezd
Lavina
Horolezecké lano
Opalovací krém
Dav lidí
Podání ruky
Úsměv
Strach
Síla
Věda a poznání
Sebevědomí
Přátelství

Cvičení 2

Cvičení 3

Jaké předpoklady se skrývají v následujících tvrzeních? Co si o těchto předpokladech myslíte?
Příklad: „Jsem kluk, takže nemám z ničeho
strach.“– Předpoklad: (Všichni) kluci nemají
z ničeho strach.
a. „Je dobře, že jsi měl strach, protože ses
díky němu vyhnul nebezpečí.“

fotohádanka
Schválně, co to je?
(tentokrát 2 fotografie stejné věci)
Rozluštění najdete na straně 102.
foto © Václav Šámal

b. „Kdyby ses předem ujistil, mohl jsi být
v bezpečí.“
c. „Je pochopitelné, že jsi udělal špatné
rozhodnutí, vždyť jsi byl v nebezpečí.“
d. „Nemohl jsi mít strach, protože ti nehrozilo žádné nebezpečí.“
e. „Mám dobré vybavení, nemůže se mi
nic stát.“

Vymyslete příklady pro následující varianty:
a. bezpečná situace, ve které se cítím
v nebezpečí,
b. bezpečná situace, ve které se cítím
v bezpečí,
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c. nebezpečná situace, ve které se cítím
v nebezpečí,
d. nebezpečná situace, ve které se cítím
v bezpečí.
U každého z příkladů také posuďte, jestli je
pocit bezpečí nebo nebezpečí dobrý, nebo
ne. Podle čeho to posuzujete?
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Oáza několika ovocných stromů
v zahradě uprostřed zvlněných polí. V létě je to jako
uprostřed písečné pouště, když se dozrálé obilí vlní
v teplém letním větru. V zimě zase bílá barva sněhu
zdůrazní zvlněnost krajiny v okolí Benešova…

Hluboko pod ním krásný dol, temné jej
hory broubí kol, lesů věnec objímá. Jasné
jezero dřímá u středu květoucího dolu. Tak
Rudolf Hrušinský v roli doktora recituje
Máj K. H. Máchy a oslavuje tak krásu české
krajiny. Nedaleko míst, kde klasika českého
filmu osmdesátých let vznikala, leží Lipiny.
Samota uprostřed polí, mezi vesničkami
Tožice a Radošovice. Jako obdivovatel horské krajiny jsem zprvu nevěřil, že by místo
ve středních Čechách, navíc uprostřed typicky českých lánů polí, mohlo být tak romantické, energické a možná i… posvátné.
Poprvé jsem tohle kouzelné místo poznal v horkém létě, na zahradě dozrávaly
višně, ve velké podkrovní ložnici v noci štípali komáři a poklidné vlnění zlatého obilí
čas od času narušila bouřka. Její příchod
bylo možné v přehledné zvlněné krajině
pozorovat dlouho před jejím začátkem.
Snad nejhezčí pohled do okolní krajiny
je přímo od stolu pokoje – malým okýnkem můžete snadno a přece s nadhledem
pozorovat, co se děje v táhlém údolí pod
vámi. Pozorné oko se může zaměřit na věž
zámku Konopiště; snáze pozorovatelné
jsou kostelíky, kterými jsou osázeny okolní
kopečky. Zvláště v zimě se pak začne zdejší krajina podobat té na obrázcích Josefa
Lady (na těch je mimochodem také zobrazeno Benešovsko, ale jeho severnější část).
Milovníci dalekých výhledů i malebné krajiny si tedy na Lipinách přijdou na své.
To největší zdejší kouzlo jsem ale poznal v zimě. Potřikrát jsme se zde připravovali na zimní přechod hor a ve sněhu stavěli
stany na zdejší upravené zahrádce. Jak obtížné bylo odpoutat se od tepla v praskajících kamnech a jít testovat zimní vybavení,
o to krásnější bylo vracet se do útulné chaloupky, v níž svítila stará lampa s cylindrem.

Hlavní pokoj má dvě části. Obývací část
s velkým stolem a židlemi, kolem stěn jsou
pak gaučíky a křesla… Během víkendového
pobytu tak akorát vystřídáte všechny. Druhou část místnosti tvoří letiště s 6–8 místy
na spaní. Celkem se v chalupě pohodlně
(tedy na postelích) vyspí až 20 lidí. Kromě
zmíněné ložnice a pokoje je v chalupě ještě kuchyň s veškerým vybavením a dalšími
místy k sezení.
Kaple v podkroví prozrazuje ledacos
o majiteli i původním určení celého stavení. MUDr. Koláčný z Votic, neskonale štědrý
majitel Lipin, je totiž salesiánským spolupracovníkem. Samota Lipiny by tak mohla
být příkladem tzv. „chaloupky“ – tedy objektu pro utajené salesiánské akce pro děti.
Na takových „chaloupkách“ šlo o pokus realizovat salesiánské výchovné dílo i v možnostech totalitního státu. Dnes se táborům,
které salesiáni organizují, říká stejně. Před
změnou režimu šlo však o akce „nebezpečné“, konaly se na něčí chalupě proto,
aby o nich v podstatě nikdo nevěděl (fary
byly příliš na očích a proto nevyhovující).
Účastníky se dařilo shánět jen přes známé
a oficiální program často tvořila manuální
práce, např. sušení sena – to byla činnost,
která nebyla zvlášť časově náročná a mohla se tak stát dobrou krycí nálepkou. Samozřejmě se ani jinak na takové akci nedělo
nic špatného, hrozilo však kontrolování
činnosti pro svou nepohodlnost vládnoucí
moci. I proto bylo nutné dodržovat určitá
pravidla účasti. Kvůli domovním prohlídkám u organizátorů se věci nedaly domlouvat dopisy ani telefonem, ale jen osobním
kontaktem. Přesto se salesiáni nenechali
zastrašit a hledali nejrůznější způsoby, jak
dál rozvíjet život církve.

Snad proto se na Lipinách setkáváme
s tak jedinečným klimatem. Majitel natolik
důvěřuje návštěvníkům i okolnímu světu,
že Vám ráno, než odejde do práce, v chaloupce zatopí a pak ji nechá odemčenou
celý den… a chaloupka tak čeká na Vás,
než navečer konečně přijedete. A tak se
necítíte, že se dobýváte do opevněného
hradu, ale že přicházíte někam, kde jste
očekáváni, vítáni a v bezpečí...
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Kontakt
MUDr. Jan Koláčný (http://mudrkolacny.
webnode.cz)
Poloha: 49°42‘22.881“N, 14°38‘15.528“E
Vlaková zastávka: Tomice, cca 3 km
Kapacita lůžek: 20
Vybavení: vybavená kuchyně (plynový
sporák/kamna, lednice, nádobí), koupelna a wc, sklípek, kamna s napojením na
ústřední topení rozvedené po celém domě
Prostor pro program: společenská místnost, kuchyně, popř. kaple; lavičky a stůl
na dvoře, zahrada, v okolí travnatý plácek
Využití: víkendové popř. i delší akce, celoroční provoz

Letecký pohled. I zdroj © www.google.cz/maps, Geodis Brno,
GeoContent, 2016.
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S J. Neumanem se podílel na založení nové studijní specializace (od 1992) zaměřené na
výchovné aplikace sportů a aktivit v přírodě. Podpořil také založení a.s. Bohémo s divizí
Centrum aktivit v přírodě (C.A.P.) rozvíjející komerční využívání aktivit v přírodě. Práci vysokoškolského pedagoga opustil v roce 2002 ze zdravotních důvodů. Od té doby je činný jako
vedoucí prodejny sportovního vybavení a studijních pomůcek v areálu FTVS a v poslední
době se aktivně podílí na programech Univerzity třetího věku na FTVS UK, kde úspěšně
modifikuje hry a aktivity v přírodě pro potřeby seniorů.

Vladimír Svatoš
(startovní běžec)

Allan Gintel

Jan Neuman
> Jiří Brtník

Lucie Suchochlebová
Ryntová

Jana Matějková

Soňa Hermochová

Josef Valenta

osobností

Michal Kaplánek

Miloš Zapletal

Joviš – Karel Janovický

Václav Břicháček

„Vždy jsme se snažili, aby rizikové činnosti na těchto akcích vedli odborníci“,
říká Jiří Brtník v rozhovoru o své činnost v PŠL, která se stala jeho „srdeční
záležitostí“

Michal Pařízek

Jitka a Martin Klusáčkovi

Ota Holec

Jan Slavík

zdeněk helus

Jan Neuman

Jiří Brtník

Vladimír Smékal

jiří němec

?

PaedDr. Jiří Brtník, CSc. (*1953)
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Vzděláním pedagog a téměř celá jeho profesní dráha je spojená s Fakultou tělesné výchovy
a sportu UK Praha. Po vojenské službě byl přijat na katedru Sportů v přírodě jako vědecký
aspirant. V disertační práci výzkumně ověřil vliv víceleté aktivní turistické činnosti na dospívající mládež, prokázal přínos aktivní turistiky na větší rozsah znalostí a růst pozitivního sebehodnocení. Je spoluautorem několika populárních a odborných publikací zabývajících se
turistikou, pobytem v přírodě a hrami. Byl dlouholetým členem a funkcionářem Prázdninové školy Lipnice. Výrazně se podílel na činnosti úseku Základní a rekreační tělesné výchovy
(ČSTV, dnešní ASPV) v oblasti cvičení a pobytu v přírodě. Angažoval se také ve Vysokoškolském sportu.

Dříve, než se pustím do vzpomínání
na dobu mého působení v Prázdninové
škole Lipnice (PŠL) a do odpovědí na otázky s tím související, chtěl bych se předem
omluvit za případné časové nesrovnalosti, kterých se dopustím. Přece jen se jedná o historii, které je už neuvěřitelných
30 a více roků a díky několika stěhováním
během této doby, kromě několika fotografií, nezůstal u mě žádný archiv.
A nyní odpovědi na některé otázky:

Můžeš krátce popsat svoje počátky spolupráce s PŠL? Jak k tomu přispěla Tvoje
spolupráce s katedrou SP FTVS UK?
Během mého studia na FTVS jsem absolvoval specializaci, která se v té době
nazývala Pohybová rekreace. Na její výuce se podílelo několik kateder a největší část výuky zajišťovala právě katedra
Sportů v přírodě. Právě tato úzká spolupráce s ní mě také přivedla k činnosti PŠL,
která se stala na mnoho let mojí srdeční
záležitostí.

Jakou roli v Tvé počáteční spolupráci
hrál Pavel Tajovský?

Za tímto spojením s PŠL stál právě Pavel Tajovský, který byl na katedře SP garantem naší specializace. Byl to on, kdo
některé z nás, studentů specializace, vzal
na seminář PŠL v době, kdy se doplňoval
tehdejší IS. To bylo mé první setkání s ní
a jejím tehdejším „šéfem“ Allanem Gintelem.

Stručně popiš, jak se Ti v počátku jevila
bezpečnostní pravidla využívaných aktivit.
Musím říci, že zpočátku mé spolupráce s PŠL jsem byl plně pohlcen pestrostí
a šíří nabízeného programu a jako „mladý sportovec“ jsem otázky bezpečnosti
příliš nevnímal. I když zpětně hodnotím
některé činnosti (např. skok z 10m skály
nebo jízdu na lanovce) jako dosti rizikové.

Málo je znám Tvůj příspěvek ke kvalitnímu provozu PŠL. Jakou souhrou událostí byla zahájena činnost Tvojí maminky Zdeny a tatínka Tomáše s PŠL? Jak
dlouho s PŠL spolupracovali? Projevil
se jejich přínos ve zkvalitnění provozu
i programů?

95

Š | štafeta osobností

štafeta osobností

Během mé spolupráce s PŠL jsem byl
pověřen péčí o instruktorský sbor a s tím
byl spojen i zájem o hladkou činnost areálu na Lipnici. A protože v r. 1981 nebyl
zajištěn provoz kuchyně ve středisku,
nabídl jsem tuto brigádu mojí mamince, která byla již v důchodu a měla na
tuto práci dostatek zkušeností i odvahy.
A poté, co odešel na penzi i otec, vytvořili na několik sezon dvojici, která se stala
nedílnou součástí lipnického areálu i celé
PŠL. Netroufám si hodnotit jejich přínos
pro PŠL, ale za vše hovoří zmínka Václava
Havlíčka v Mladé Frontě z r. 1991:
„Myslím, že letitý lipnický správce
pan Brtník by s heslem ‚žij a nech žít‘
souhlasil, a tomu, věřte mi, osud základny vždycky ležel na srdci nejvíce. Rozhodně nepovažoval za důležité, zda je někdo
tramp, svazák atd., ale jak se k základně
chová.“

takty s PŠL začaly v r. 1976 (tedy krátce
před oficiálním založením) a postupně
jsem této činnosti věnoval velkou část
volného času a energie, až jsem byl pověřen Alanem Gintelem vedením IS. Mimo
nutné administrativy patřily do mé „pracovní“ náplně také instruktorské kurzy
a doškolovací semináře. Vždy jsme se snažili, aby rizikové činnosti na těchto akcích
vedli odborníci, kteří byli důsledně obeznámeni s bezpečnostními pravidly dané
aktivity.
Moje aktivní činnost v PŠL skončila
v r. 1985, kdy jsem v souladu s mým pracovním zařazením na FTVS, začal působit
v tehdejším svazu ZRTV na úseku cvičení
a pobytu v přírodě.

Ve kterém období ses zapojil do instruktorské práce PŠL? Jak se v té době řešilo
zkvalitňování bezpečnosti? Jak dlouho
jsi pracoval v IS PŠL? V kterém období
jsi vykonával funkci předsedy IS?

Instruktorský sbor PŠ Lipnice čítal
v uvedeném období cca 80 členů. Byl to
„živý organismus“, který se řídil jasnými
pravidly, a právě péče o udržování relativně velkého množství dobrovolníků byl
poměrně náročný úkol. I když stát se řádným členem IS bylo poměrně náročné,

Jak jsem se již zmínil, moje první kon-

Mohl bys krátce zmínit problémy, které
tehdy IS musel řešit? Kolik času jste věnovali bezpečnosti programů?

bylo zájemců o tuto práci dost a právě
výběr nových členů byl jedním z úkolů
vedení IS. Jeho členové se mimo jiné starali v rámci svých možností o průběžné
doplňování tzv. Metodického kabinetu,
kde se shromažďovaly pomůcky potřebné k zajištění programů. A právě obnova
sportovního materiálu tak, aby splňoval bezpečnostní požadavky, byla jedna
z činností, souvisejících se snižováním
rizikovosti některých aktivit. Např. pravidelná kontrola, případně obnova lan,
karabin, kol, lodí apod.

moji další práci byla jedna ze zásad programové nabídky kurzů PŠL – poskládat
činnosti tak, aby každému během pobytu
„vykvetla“ jeho šance.

Kdo vlastně za Tvého působení v IS pracoval?

Ve své disertační práci jsi sledoval vliv
aktivní turistiky na velké skupiny dospívající mládeže. Mnohé závěry jsi
nestačil publikovat. Které ze závěrů se
vztahovaly nebo mohly vztahovat k bezpečnosti aktivit v přírodě?

Po těch mnoha letech si nepamatuji
těch zhruba 100 jmen, která se v IS objevila, nicméně některá z nich, která tvoří
„starou gardu“, si vybavuji. Byli to například: Robert Prorok, Petr Kříž, Martin
Klusáček, Nora Kabátová, Jitka Jilemická,
Honza Lata, Víťa Pečinka a samozřejmě
Tonda Rosický, Jirka Gregor, bratři Holcové, Milena Holcová a další.

Jak hodnotíš s odstupem času svoji spolupráci s PŠL?
Myslím, že největším přínosem pro

JB aktuálně, ve sportovním. I foto © Jiří Šafránek
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Prolínaly se později Tvoje zkušenosti s prací na oddělení Turistiky, sportů
a výchovy v přírodě i v práci v IS PŠL?
Při práci na katedře SP jsem postupně získával daleko větší přehled o nových
trendech a aktivitách a současně navazoval kontakty s pracovníky z těchto oblastí. Oboje jsem využíval i při práci v IS PŠL.

Disertační práce se snažila prokázat
výchovný a vzdělávací vliv organizované
turistiky na učňovskou mládež a otázkám
bezpečnosti aktivit v přírodě nebyla věnována zvláštní pozornost. Obecně se
však programová náplň turistických kursů a akcí věnovala zvládnutí pohybových
i technických dovedností v základních
druzích turistiky (turistika pěší, vodní,

Maminka JB diskutuje se Zdeňkem Šálkem a Jaroslavem Foglarem, Lipnice n/S, osmdesátá léta. I foto © z archivu JB

97

Š | štafeta osobností
lyžařská, cykloturistika i VHT). Důraz byl
kladen na bezpečnostní pravidla i na poznávání a ochranu přírody.

S aktivní činností při vedení aktivit
v přírodě jsi nepřestal ani po opuštění
katedry SP FTVS. Jak vidíš dnes otázky
bezpečnosti při provozování různých aktivit a sportů v přírodě?
Otázka bezpečnosti při provozování
aktivit v přírodě se s přibývajícím časem
stala téměř prioritní. S velkým potěšením
musím konstatovat, že v této oblasti se
mnohé zlepšilo. Souvisí to jednak s tím,
že pořadatelé rizikových aktivit kladou
na bezpečnost maximální požadavky,
jednak jsou již téměř všechny moderní
bezpečnostní pomůcky na našem trhu.
Bezpečnost je prioritní i pro získávání
nejrůznějších kvalifikací v oblasti turistiky, sportů v přírodě i nových směrů v aktivitách v přírodě.

V dnešní době se stále zpřesňuje koncept zážitkové pedagogiky. Často se organizátoři akcí snaží sestavit programy
tak, aby zanechali v účastnících silné zážitky. To může často vést ke zvyšování
rizikovosti aplikovaných aktivit. Jak se
na tento problém díváš?
Mám dojem, že v dnešní době je hodně populární si „koupit“ adrenalinový zážitek, ale současně s touto komercionalizací zážitků rostou i požadavky klientů
na bezpečnost a profesionalitu pořadatele. Dnes již neuspěje se svojí nabídkou
žádná organizace, která nemá vyřešeny
otázky bezpečnosti.

Jiří, jak dlouhodobě sleduji tvoji práci,
mohu říci, že jsi „Mistr pedagogického
řemesla“. Mohl bys čtenářům prozradit
některé zásady úspěšného a bezpečného vedení programů, které se ve velké
míře využívají v aktivitách v přírodě?

S týmem instruktorů, Lipnice n/S., osmdesátá léta I foto © z archivu JB

Toto označení je pro mě velký kompliment, nicméně žádné „desatero“
zásad bych dohromady nedal. Snad jen
některé zkušenosti:
 přípravě programu věnuji většinou
více času než jeho vlastní realizaci,
 pro každou aktivitu se pokouším nalézt optimální motivaci účastníků,
 téměř vždy se snažím seznámit s terénem pro danou činnost dříve, než
je realizována s účastníky – hlavní cíl
je bezpečnost účastníků,
 při tvorbě programu je nezbytné
vybírat aktivity úměrně věku a zdatnosti účastníků,
 vedení dané aktivity se vždy věnuji
na 100 procent a snažím se o získání
maximální důvěry účastníků.
Závěrem jeden poznatek – motivace při plnění týmového úkolu a podpora jeho členů je natolik silná, že člověk-jedinec, by nikdy takové činnosti sám
nedokázal. Pak je ve vypjatých emocionálních činnostech otázka bezpečného provádění na první m místě.
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Teorie » prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
(1964), přednáší na Fakultě tělesné kultury UP (filosofickou antropologii, základy religionistiky aj.), zabývá se – kromě výchovy prožitkem a zážitkovou
pedagogikou – filosofickými aspekty
pohybové kultury (hra, prožitek, tělo, pohyb), v poslední době se zdůrazněním spirituality pohybových
aktivit a spirituální dimenze zdraví.
ivo.jirasek@upol.cz

Eva Dittingerová (1979), vystudovala
estetiku na MU v Brně a dvouletý kurz
Kreativní pedagogika – pedagogická
kondice na DAMU. Pracovala jako pedagog volného času v SVČ Lužánky.
V současné době působí jako pedagožka
v Muzeu romské kultury.
c2ert@yahoo.com

Metoda » Mgr. Richard Macků, Ph.D.
(1981), odborný asistent na Katedře pedagogiky Teologické fakulty v Českých
Budějovicích. Nadšený cyklista a příznivec lyžování, sněhu a zimy obecně; dříve
aktivní, nyní neregistrovaný skaut. Na
odborné úrovni se věnuje pedagogice volného času
a zážitkové pedagogice. Jako pracovník Centra Filozofie pro děti při JU v Českých Budějovicích se podílí
na rozvoji a rozšiřování pedagogického programu Filozofie pro děti – především v oblasti využití metod
herních a zážitkových. Mezi jeho zájmy dále patří meteorologie či správa systémů. Externí lektor DIS Fryšták.

dostyshonza@gmail.com

mackur@tf.jcu.cz
Praxe » Mgr. Adéla Dvořáčková
(1989), studentka Ph.D. programu se zaměřením na zážitkovou pedagogiku na
FTK UP v Olomouci. Má za sebou dvouletou praxi ve vzdělávací společnosti Project Education na pozici projektové manažerky. Zajímá ji téma rozvoje kompetencí pro lepší
uplatnitelnost mládeže. Ve volném čase připravuje
zážitkově pedagogické projekty především v rámci
Prázdninové školy Lipnice, kde je instruktorkou.
dvorackova.adela@gmail.com
Inspirace » Mgr. Mirka Jirásková
(1971), postgraduální studentka na Katedře psychologie na PdF UP v Olomouci. Zabývá se možnostmi transracionálních přístupů (např. metoda systemických konstelací) v osobnostním růstu.
miroslavajiraskova@seznam.cz
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Jan Dostál (1992), mladý a kreativní sochař z Olomouce, www.jandostal.com.

PhDr. Allan Gintel, CSc. (1947), psycholog a nakladatel; autor mnoha experimentálních projektů s výchovným
a vzdělávacím potenciálem; zakladatel
Prázdninové školy Lipnice, místopředseda správní rady Společnosti Petra Parléře, člen správní rady Nadace Proměny.
allan.gintel@gasset.cz
MgA. Jana Haková (1976),
absolventka oboru Divadlo a výchova na
DIFA JAMU v Brně. Instruktorka Prázdninové školy Lipnice, lektorka firemních
vzdělávacích kurzů, metodik učení zážitkem. Spoluautorka Instruktorského
slabikáře 2015. Autorka projektu pro malé děti – Výchova k ctnostem. Spoluautorka kurzů Mokoša zaměřených na mezigenerační sdílení žen. Vedoucí dětského divadelního souboru.
jana.hakova@volny.cz
Ing. Pavel Jedelský (1955), pracuje
jako technický ředitel ve vývojové firmě.
Dlouhá léta působil jako skautský vedoucí, vedl tábory rodičů s dětmi. Turistika a táboření jsou jeho celoživotním
koníčkem.
pavel.jedelsky@gmail.com
PhDr. Marian Jelínek (1963), český hokejový trenér (po dlouhou dobu osobní
kouč Jaromíra Jágra), v současnosti působí u týmu BK Mladá Boleslav. Zabývá
se psychologií sportu, je autorem řady
knih (Skrytá cesta k vítězství (2003),
Úspěch a jeho spirituální dimenze (2007), Motivace:
mýtus dnešní doby (2013) aj.)
MARIANJ@seznam.cz

doc. Michal Kaplánek, Th.D. (1962),
pastorální teolog a pedagog, člen kongregace salesiánů, garant studijního oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.
Dlouhodobě se zabývá mládeží, a to
z hlediska pedagogiky, spirituality a sociální práce.
Usiluje o konstituování pedagogiky volného času jako
univerzitního vědeckého oboru.
kaplanek@tf.jcu.cz
Alice Kluzáková (1981), pracuje jako
advokátka. Má dvě malé děti. Ve volném
čase ráda kreslí, sportuje a učí se jazyky.
alice@kluzakova.cz

Ondřej Koudela (1983), lektor, záchranář, podnikatel. Pracoval na Klinice anesteziologie a resuscitace ve FN Motol.
Jeho prací i koníčkem je výuka první
pomoci zážitkem.
ondrej.koudela@prpom.cz
Martin Mykiska (1966), dobrodruh,
novinář, fotograf, světoběžník, www.
mykiska.cz.
martin@mykiska.cz

Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (1938),
přednáší na Fakultě tělesné výchovy
a sportu UK v Praze a na VŠ Palestra (turistiku a sporty v přírodě, dobrodružnou
výchovu a vůdcovství aj.). Je členem European Institut of Outdoor Adventure
Education adn Experiential Learning, Institut für Erlebnispädagogik ad.
neuman@atlas.cz
Mgr. Martina Pavelková (1979), postgraduální studentka na Katedře etiky,
psychologie a sociální práce. Zabývá se
speciální etikou, etikou ctností a bioetikou.
pavelkova@tf.jcu.cz
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Mudr. Robert Pleskot (1965), ZDrSEM
– výuka první pomoci zážitkem, lékař
ZZS Praha a Emergency Motol, odborný
asistent 1. lékařské fakulty UK.
pleskot@zdrsem.cz

MUDr. Aleš Pokorný (1972), lektor
a konzultant v oblasti profesního vzdělávání, instruktor Prázdninové školy Lipnice (členem od roku 1996), člen Správní
rady PŠL 2003–2008. Koordinátor bezpečnosti ve společnostech Outward
Bound Česká Cesta a Prázdninová škola Lipnice. Zabývá se rozvojem kultury řízení rizika v oblasti zážitkové
pedagogiky.
ales.pokorny.cz@gmail.com
Prof. Jan Sokol, Ph.D. CSc. (1936),
přednáší na Fakultě humanitních studií
UK (filosofii, antropologii, religionistiku), překladatel (filosofické texty, spolupráce na ekumenickém překladu bible),
bývalý ministr školství a kandidát na
presidenta republiky.
sokol@fhs.cuni.cz
Mgr. Petra Šustková (1979), vystudovala sociální pedagogiku na MU v Brně.
Po škole pracovala v Domě Ignáce
Stuchlého ve Fryštáku jako instruktor
i šéfinstruktor Seznamovacích a Adaptačních kurzů a tzv. Orientačních dnů.
Následně jako asistent pedagoga a později i učitel
v centru Arpida v Českých Budějovicích (centrum pro
rehabilitaci osob se zdravotním postižením) a nyní
pracuje jako asistent pedagoga. Doma má manžela
a dvě malé dcerky. Kromě toho, že ráda vaří, velmi
ráda poznává nové chutě, vůně, barvy, zvuky, dotyky
a příběhy lidí a jejich zemí.
nymfa.fontana@seznam.cz
Marek Wollner (1967), český investigativní novinář a spisovatel, šéfredaktor
reportážní publicistiky České televize,
dramaturg a moderátor televizního pořadu Reportéři ČT. V únoru 2016 získal
Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2015.
Marek.Wollner@ceskatelevize.cz
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fotohádanka ze str. 91:
Maják

Detail lampy z majáku.

Koule, železo, 2014. Rozhovor s autorem
Janem Dostálem čtěte na straně 73. Svou
tvorbu prezentuje na www.jandostal.com.
I foto © z archivu Jana Dostála
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