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Stejně tak reflexe programu s větším 
časovým odstupem by mohla probíhat 
později po kurzu, on_line a se zamě-
řením integrace získaných zkušeností 
z kurzu do reálného prostředí. Právě 
nyní připravuji takový koncept a věřím, 
že to v červnu, kdy by měla proběhnou 
část „naživo“, klapne.

Zuzana Kročáková (MU Brno): Padla myš-
lenková bariéra, že někdo musí být fy-
zicky na nějakém konkrétním místě. Ne-
chtěli jsme učit na dálku, ale nyní všichni 
vidíme, že živé setkání má sice své výho-
dy, ale není vždy nezbytně nutné. Asi od 
teď bude více věci hybridních, kombino-
vat vzdálené a přímé setkání, a protože 
tím odstraníme určité bariéry, může to 
více lidem umožnit se účastnit.

Michal Dvořák: Poslední dobou se mi líbí 
položit otázku pro diskusi v menších 
skupinkách a poté to již nesdílet společ-
ně, naopak položit další otázku, která 
téma posouvá dále. Každý se k tématu 
vyjádří jedním slovem. Rychle to tak za-
pojí celou skupinu. Moje kurzy jsou spe-
cifické tím, že sama meditace všímavosti 
je zážitkem. Té se věnujeme skoro po-
lovinu setkání. V další části jde tak o to 
tento zážitek dobře zpracovat, zarámo-
vat a propojit s dalšími tématy.

Ondřej Koudela (PrPom): Neradi bychom 
se podobných akcí v budoucnu dopou-
štěli. Pro kvalitní výuku první pomoci je 
třeba zážitek a jeho zpracování. Takže 
buď, aby byly k dispozici buď moder-
nější technologie, kdy můžeme účast-
níka opravdu vtáhnout „do děje“, nebo 
osobní interakce s lektorem, dalšími 
účastníky a pomůckami.

Změna chlapce v muže 
– dospívání

metoda | M

Je první prosincová sobota a pod skalním převisem hledí do ohně skupina 
jedenácti chlapů. Věkem jsou rozptýleni od třiceti do šedesáti let. Mezi nimi 
jsou i dva kluci. Brzy jim bude patnáct a každý sedí vedle svého táty. Kolem 
je tma, zima a na ohni se vaří guláš, do kterého každý přidal kousek něčeho 
dobrého. Nastala ta chvíle, o které všichni vědí, že přijde. „Kluci, dneska vás 
chceme přizvat mezi nás. Do kruhu mužů...“

Pavel Kučera

Pro někoho je změna chlapce v muže 
veliké téma, pro někoho je to zbytečnost.

Někteří muži tvrdí: „Vy s tím naděláte. 
Jen ať si na to přijdou sami. Mě taky nikdo 
nic neučil. Život se se mnou nemazlil. Na 
to důležitý jsem si přišel sám. Jsem třikrát 
rozvedený a teď už vím, o co jde. Chlapa 
ze mě udělalo vždycky jen to, když jsem si 
pořádně nabil drž…“

Některé ženy zase: „To bych chtěla, aby 
z něj byl muž, ale on je ještě malý. Ten náš 
je takový trouba, tomu nic nepomůže, 
ten nikdy nedospěje. Když ten jeho otec 
nestojí za nic a já dělám co můžu. Nechci, 
aby mi odešel, kdo by se o mě staral. Já se 
o něj postarám.“ 

Jak vědomě pomoci chlapcům na cestě 
k mužům? Jak si té změny všímat, aktivně 
se na ní podílet? Jako otec, jako matka, 
nebo někdo, kdo se podílí na jejich výcho-
vě. 

Dospívání je v současnosti dosti roz-
vleklé. Podle výzkumu se dnes lidé v prů-
měru cítí dospělí až ve 36 letech. A teď 
přichází ten paradox. Necítí se dospělí, ale 
mohou dělat vše jako dospělí. Aby kluci 
mohli využívat výhod dospělých, stačí jim 
počkat do 18 a pak mohou vše, aniž by si 
to zasloužili, aniž by si toho vážili. Mnohdy 
těch výhod mohou využívat i dřív a bez-
trestně, bez odpovědnosti. Kdo by se pak 

chtěl překonávat a trpět, odříkat si požit-
ků, když existuje snazší a příjemnější ces-
ta. Proč by to dělali, když nemusí. Někdo 
se zodpovědnosti vyhýbá dlouho, někdo ji 
nepřevezme nikdy. Někdo jen napůl, pro-
tože se vždy najde někdo jiný, kdo se o něj 
postará. Tyto projevy vidíme v pracovním 
prostředí, v politice, mezi našimi přáteli. 
To je nedokončený přechod do dospělosti. 

MOOC kurzy Jaboku jsou volně pří-
stupné:

Metody her-
ních a pohybo-
vých aktivit

Zážitková 
pedagogika
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Zásadní roli v tom hrají rodiče 
a jejich výchova.

V dnešní době není žádný tlak ze stra-
ny společnosti, komunity, rodičů ani klu-
ků, aby se tato životní fáze zkrátila na 
minimum. To bylo v dřívějších kulturách, 
proto byly z kluků muži vychováváni co 
nejdříve. Chopit se zbraně, být součástí 
komunity, pracovat a lovit s dospělými, 
být prospěšný a nebýt přítěží. Umět něco 
překonat, vytrpět, dokázat, zasloužit, 
pomáhat, zapadnout, postarat se o sebe 
a o druhé. To dnes není potřeba.

Kluky vychovávají ženy, doma, ve 
školce, ve škole. A často k obrazu své-
mu. Někteří kluci pak raději vyhledávají 
společnost žen. Bojí se mužů a mužských 
kolektivů. Nechtějí mezi ně patřit. Pokud 
chlapec dobře neodejde od matky na 
stranu mužů, zůstává v zajetí její moci, 
ve vztahu závislosti. Většina z nás vyrost-
la v prostředí, kde chyběla pozornost ze 
strany otců a kde nám naopak nadměrnou 
pozornost věnovala matka. 

Musíme najít cesty, které jsou vhodné 
a užitečné v naší době. V 21. století, kdy 
se nám míchají mužsko-ženské role, kdy 
nepotřebujeme z chlapců rychle dělat vá-
lečníky, zemědělce, ochránce a živitele. 
Kdy setkání se smrtí v přechodovém rituá-
lu, může být nanejvýš se smrtí malého 
zvířete nebo malého chlapce uvnitř mla-
dých mužů. Je prostě jiná doba, máme jiné 
podmínky a potřeby a změna v uchopení 
tohoto přechodu, je více než nutná.

To, jak to vypadá, když muži neode-
šli od své matky, když nezískali uznání 
táty, když nezažili úspěch, ocenění těmi 
nejbližšími, když nemají nasycenou něja-
kou potřebu, můžeme vidět kolem sebe. 
Paradoxní je, že to vidíme jasně u dru-
hých nežli sami u sebe. Je to téma, které 
je s námi od nepaměti a je stále aktuální. 
Každá doba se s dospíváním vypořádáva-
la po svém. Někdy drsněji, protože život 
v té době drsný byl. Možná ale nikdy ne-
byl příhodnější nebo důležitější čas, než 
je dnes. Vychovat mladé muže, kteří pře-
vezmou odpovědnost za sebe, své blízké, 
svou rodinu, komunitu, společnost, národ, 
přírodu, planetu… Takové lidi dnes potře-
bujeme. Proto je v dnešní době užitečné, 
možná dokonce nutné, provázet chlapce 
do dospělosti.

Umožnit jim vstup do dospělého ži-
vota. Otec by měl syna přijmout na muž-
skou stranu. Ukázat synovi, jak to ve světě 
mužů funguje, jak pracovat se svou agresi-
vitou, spiritualitou, sexualitou, jak se cho-
vat k ostatním mužům a ženám, k autori-
tám, k sobě, k dětem.

Kluci se nejlépe učí o dospělosti od 
svých otců nebo mužů, kteří jsou kolem 
nich přítomni. Pozorují, zkouší je i jejich 
hranice. A právě to by kluci potřebova-
li nejvíc, aby s nimi jejich otec nebo 
starší muži v jeho životě, mluvili a na-
stavovali jim hranice. Aby jim pomohli 
získat přijetí od své rodiny, od komunity, 
a hlavně od sebe samotného. Potřebu-
jí, aby jim otec pomohl odejít od mat-
ky, aby se mohl s láskou za ní vracet. Ne 
všechna pouta je potřeba přetrhat. Je ale 
důležité a zdravé zpřetrhat ta závislostní.
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Účastníci kurzů Otec a syn, 2020. 
I foto ©  Pavel Kučera a Václav Balšánek

„Chlapi, cítím vděčnost, že jste 
přijali kluky mezi sebe tady v kru-
hu, a budu moc rád, když se podě-
líte o to, co jste zažívali vy ve va-
šich 15 letech. Sami nebo s tátou. 
Co pro vás v té době bylo důleži-
té, co byste potřebovali slyšet od 
svého táty, co vám chybělo a co 
teď s odstupem času víte, že by 
vám pomohlo.” Rozhostilo se ti-
cho a do lehce zvlhlých očí, plných 
vzpomínek, vděčnosti i smutku, 
začali chlapi ze srdce vyprávět. 
Chvílemi jsme se smáli, občas ně-
kdo položil ruku na rameno tomu, 
kdo začal u vyprávění brečet. 
Vzpomínkou na mrtvého tátu, na 
to, že nikdy neměl možnost s tá-
tou tohle zažít nebo že mu nikdy 
táta neřekl, jak ho má rád a za co 
si jej váží. Nikdo to nezlehčoval, 
nikdo nekonejšil a nezachraňoval. 
Kluci seděli a nasávali slova star-
ších mužů. 
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Jak to vypadá na té druhé „dospě-
lé“ straně? 

Když už chceme, aby se kluci stali 
a chovali jako dospělí. Co vlastně zname-
ná „být dospělý“? Na co se mají dospíva-
jící těšit a snažit se, aby už to měli, aby 
už takoví byli a vzdali se dětství. Aby byli 
šťastní a spokojení jako my. Tohle je někdy 
dost zabijácká otázka. Víme to? Žijeme 
to a užíváme si to? Co jim ukazujeme na 
vlastním příkladu. A co to je pro nás osob-
ně dospělost, jak vypadá v našem podání? 
Jakou definici dospělosti a fáze dospělos-
ti máme? Fascinuje mě, jak hodně máme 
rozpracovanou vývojovou psychologii dí-
těte a dospívajícího, ale fáze dospělého 
člověka jako by nikdo nedopsal. Jako by 
je nikdo neznal nebo se na nich nedoká-
zal shodnout. Dospělost přece není jen 
o věku, právu, starostech, povinnosti, 
sexu, alkoholu. Být „ženatý rodič s hypo-
tékou“. Je tam i prostor na hravost, mož-
nost věci měnit, ovlivňovat. Není to jen 
o zodpovědnosti a postupném umírání.

Kdy začít a jak?
Hned jak to půjde. Ne se probudit v je-

jich pubertě a něco začít zkoušet. To jde 
mnohem hůř. Je to lepší než nikdy, ale já 
pracuji s otci a syny od 6 let. To je čas, kdy 
by měli kluci přecházet na stranu mužů. 
Měli by mít nasosanou lásku od maminky 
a začít poznávat ten trochu drsnější a ne-
bezpečnější svět táty. Tady je potřeba, aby 
měli tátové plnou důvěru a podporu ženy. 

Kluci potřebují růst tím, že překoná-
vají různé zkoušky, že si zaslouží a trochu 
vydřou to, co chtějí. Jinak si neváží toho, 
co mají. Dostávat vše na stříbrném podno-
se je hezké a pohodlné, ale kluci tím za-
krňují. Takže soutěživost, boj, dosahování 
cíle, to patří sem. Poměřování síly mezi se-
bou, zbraně, násilí, rozbitá okna, kolena, 
praky, pistole. Tím vším zkouší své hranice. 
Jen je potřeba, aby tam byl někdo, kdo je 
nastavuje a hlídá, kdo řekne, že je to moc, 
kdo s nimi napravuje škody, kdo je postaví 
čelem k důsledkům. Kdo je učí omluvit se, 
napravovat chyby, povídat si o tom, co je 
správné, o hodnotách, morálce, postojích, 
spravedlnosti, hrdinství. Mnoho mladých 

mužů místo iniciačních rituálů do dospě-
losti hazarduje se svým životem. Potřebují 
ukázat, čeho jsou schopni. Jak si neváží 
svého života. Touží po ocenění a někdy to 
volání po ocenění je tak veliké a křiklavé, 
že je ohrožuje na životě. A ocenění stejně 
nepřichází, místo toho je čeká pohrdání ze 
strany otců a ignorování.

Mužům často říkám: „ptejte se na to, 
co zajímá syna“. I když to pro vás je možná 
pitomost, marnění času. Pro něj je to jeho 
svět, který je jiný než ten váš. Nepoužívej-
te pohrdavé věty, co to hraješ za blbosti, 
ta tvoje strašná muzika, ty kraviny, kdy-
bys dělal něco pořádného… Ale projevte 
skutečný zájem. A když začne vyprávět, 
poslouchejte. Všímejte si jeho zapálení. 
Někdy mě překvapí neochota přijmout 
ten jiný svět mlaďochů. „Jak můžou kou-
kat na ty šílenosti, vždyť je to ztráta času. 
Koukat, jak někdo něco dělá, třeba hraje 
nějakou hru a komentuje to.” Pak se stačí 
zeptat, jestli sleduje tenis, fotbal, formule. 
Jak někdo hraje nějakou hru a jiný to ko-
mentuje. To, na co se dívají kluci, je často 
nabité informacemi, které za chvíli použijí. 
A za ten čas, který věnujete vy třeba Wim-
bledonu, oni projdou těch videí mnoho. 
V jejich světě potřebují zapadnout, mezi 
vrstevníky, vědět, o čem se bavit, sledovat 
trendy. A ty jsou jiné než naše, ne horší.

Když se nebudeme ptát na to, co zají-
má kluky, skončí to otázkou: „Co ve ško-
le?” „Dobrý.” „Co jste dělali?” „Nic” Vzpo-
meňte si na sebe, kolik jste toho zažívali 
vy. Minimálně emočně se toho uvnitř děje 
opravdu hodně. A jak jste chtěli sdílet s ro-
diči, než přišlo zklamání. A chuť něco sdílet, 
když to stejně nikoho nezajímá, zmizela.

Na kurzech hrajeme společné hry, aby 
kluci viděli, jak se otcové chovají, když 
soutěží, když zvítězí, když prohrávají. Jak 
řeší problémy, jak umí podpořit ostatní, 
jak jsou vtipní a praktičtí. 

Vyrábíme různé výrobky, primárně 
společně ve dvojicích. Otec a syn. Aby se 
učili dávat si prostor, podporovat se, po-
chválit se, ocenit druhého. Učí se trpěli-
vosti, dotahování, zároveň se otcové učí 
nechtít mít vše podle sebe, precizní a do-
konalé. Učí se, že je jedno, co se vyrábí, že 
jde o proces, společnou tvorbu. 
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Silné zážitky i společná tvorba posouvají vtah otce a syna narušují 
zavedenou rutinu. Kurzy Otec a syn, 2020. 
I foto ©Pavel Kučera a Václav Balšánek
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S mladšími kluky vyrábíme praky, 
zbraň, se kterou se učí zacházet, aby se 
nikomu nic nestalo. Máme svá pravidla, 
když se střílí. Někdy je to pro kluky první 
práce s ostrými předměty. Nůžky na dře-
vo, pilky, nože. Málokdy už vidíte, jak si 
kluci vyřezávají do klacíků vlastním no-
žem. Potkávám kluky, kteří neumí nakrá-
jet zeleninu, natož ji očistit. Ukrojit si chle-
ba a namazat máslem. Pak po sobě uklidit, 
aniž by to udělal někdo za ně. Potřebují se 
říznout, aby se přestali bát, nebo naopak 
poznali, že to bolí.

Rozděláváme oheň ocílkou a třecími 
dřevy. Kluci se starají o oheň, přikládají. 
U ohně si nažhavíme klacky a malujeme 
žhavíky ve vzduchu. Opět to má svá pra-
vidla, aby se nikdo nezranil a pak je to po-
dívaná. Často si to užijí i tatíci. Kdy napo-
sledy jste to dělali vy? Prostě dotknout se 
své dětské duše.

Jdeme do lesa po tmě, s vypnutou ba-
terkou. Nikdo nikoho nestraší. Není potře-
ba mít z lesa strach, naopak. Jen jít, po-
slouchat, kde se co šustne, nechat přivykat 
oči, držet se s tátou za ruku, překonat 
strach a nehrát si při tom na obřího hrdi-

nu. Nekazit to ostatním. Přiznat, že jsem 
se bál, nebo že jsem nevěděl, kde jsem, 
a slyšet od táty to samé.

Pro někoho jsou to banální a obyčejné 
věci, ale velká část malých kluků se s tě-
mito aktivitami nesetkala, pokud nechodí 
do skauta, turistického oddílu, nebo nemá 
akční rodiče.

Na kurzech se staršími kluky (11–15 let) 
spíme dvě noci venku pod skalním převi-
sem. Nejprve si připravujeme polotovary 
beden, které jsou důležitou součástí rituá-
lu Uctění puberty. Pod převisem si je dodě-
láváme. Společně připravujeme jídla, vše 
si musíme přinést a při odchodu po sobě 
uklidit a vše odnést. Když jim něco chy-
bí, tak to pocítí, nebo jim to někdo půjčí.

Překonáváme strach. Slaňujeme. Nej-
prve každý sám, podruhé vedle sebe, otec 
a syn. Je to pro ně zážitek, spolu slaňovat, 
být na hraně života, zažívat stejný strach 
a podporovat se. Tady je důležité, aby 
otec nebyl jen polobůh, co všechno umí, 
ale obyčejný chlap, který má své strachy 
a pracuje s nimi. A dokáže to ukazovat 
svému synovi a učit ho, jak s nimi naklá-
dat, aby ho neovládaly.

Taháme si karty silových zvířat. Učíme 
se pracovat s něčím, co nás přesahuje. Do-
týkáme se spirituality muže. Ta je velmi 
silná, jen se o ní nemluví.

U výroby beden pro rituál, si povídá-
me, kde dvojice byly. Co se dá společně 
podnikat. Je to technika draní peří. Něco 
děláme a u toho si povídáme. Kluci zjišťují, 
jak jsou jejich tátové vtipní, jak se chova-
jí ve skupině jiných mužů. Náhle mohou 
vyniknout i kluci a ostatní je poslouchají, 
dávají jim prostor, aniž by si jej vynucovali. 

První večer si povídáme v mužském 
kruhu jen tátové. Druhý večer zveme do 
kruhu syny. Jsou součástí mužského spole-
čenství. Neplatí, že děti si hrají a dospělí si 
povídají jinde. Učí se mluvit mezi dospělý-
mi a formulovat, co chtějí říct.

Kluci si přiváží fotografie svých hrdi-
nů. Večer u ohně se bavíme o tom, kdo 
je pro ně vzor a co dělá hrdinu hrdinou. 
Kluci mluví o tom, jaké mají vzory a čím je 
pro ně vzorem jejich táta. Tátové vypráví, 
kdo byl jejich hrdinou v letech syna a čím 
byl pro ně vzorem jejich otec, děda kluků. 
Pak proběhne ještě jedno kolo, kde tátové 
říkají svým synům, čím jsou pro ně vzorem 
a čeho si na nich váží. To je velmi dojem-

ný okamžik, kdy se objeví slzy a obětí. 
I u těch otců, které to neměl kdo naučit 
a sami to neumí. Prostě tají ledy. Je to 
nesmírně důležité, aby tyto věty zazněly 
z úst otce a aby je od nich syn slyšel.

Když oba tátové řekli, za co si váží 
svých synů, za co jsou na ně pyšní, do-
stali kluci dárek. Není to konec jejich 
cesty, ale zvědomění, že na té cestě 
jsou a jak jim to jde. Že mají podporu 
ve svém tátovi. Oba kluci dostali orlí 
pero, aby měli sílu dravce i jeho leh-
kost, máchat křídly a letět kam chtějí. 
Jeden z mužů pro ně udělal rituál, kte-
rý se naučil v Himalájích. Vzduchem 
létaly luštěniny a rýže, na krku měli 
vyšívaný šál. Každý z mužů kousek 
přidal a kluci se cítili hrdě a přijatě. 
Připili jsme si tátovicí. Kořalkou, kte-
rou vypálil děda jednoho z chlapců. 
Pak zazněly kytary a od hořícího ohně 
se linuly zvuky mužské společnosti. 
Kluci se opírali o svého tátu, a to ne-
jen proto, že byla zima.
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