
O	  cestě	  tam	  a	  zase	  zpátky	  

(	  sebereflexe	  –	  KVP	  –	  2006	  -‐2011)	  

V	  čase,	  kdy	  život	  náš	  je	  v	  půli	  se	  svou	  poutí,	  	  
jsem	  zabloudil,	  kolem	  byl	  temný	  les,…	  
	   	   Dante	  Alighieri,	  Peklo	  
	  

Tak	  tedy	  jak	  začít…Co	  mě	  před	  pěti	  lety,	  s	  blížící	  se	  čtyřicítkou	  na	  krku,	  přimělo	  

k	  tomu,	  abych	  jela	  do	  Prahy	  na	  zahájení	  kurzu	  pro	  preventisty,	  když	  jsem	  o	  tuto	  školní	  

funkci	  vlastně	  neměla	  opravdový	  zájem	  a	  vykonávala	  ji	  jen	  formálně	  a	  vlažně?	  

Odpovím-‐li	  si	  na	  tuto	  otázku	  pravdivě,	  byla	  to	  životní	  situace,	  ve	  které	  jsem	  se	  

nacházela.	  Nespokojenost	  v	  	  manželství	  a	  ve	  vztazích	  s	  blízkými	  lidmi,	  sklon	  

k	  sebelítosti	  a	  k	  opakování	  si	  všeho,	  co	  nemůžu,	  ve	  škole	  neschopnost	  v	  klidu	  řešit	  

některé	  běžné	  problémové	  situace	  s	  žáky	  i	  s	  rodiči,	  společné	  nadávání	  s	  kolegy	  na	  

zhoršující	  se	  situace	  ve	  školství,	  nevábná,	  neměnná	  perspektiva	  dalších	  let	  v	  malé	  

obci…	  Co	  z	  toho	  se	  změnilo	  a	  co	  zůstalo?	  Pro	  co	  jsem	  si	  do	  KVP	  přišla	  a	  co	  jsem	  

dostala?	  

	  Připravuji	  se	  na	  rekapitulaci	  pěti	  let	  svého	  života.	  Nebude	  jednoduché	  

vzpomenout	  si	  na	  všechny	  zážitky	  ze	  všech	  setkání	  KVP,	  na	  myšlenky,	  které	  se	  mi	  

honily	  hlavou,	  na	  emoce.	  	  

Otvírám	  deník,	  první	  zápis	  je	  z	  23.	  března	  2007.	  Popisuji	  v	  něm	  své	  pocity	  

z	  prvního	  setkání	  se	  všemi	  z	  KVP,	  pocity	  pozorovatele,	  který	  trochu	  nezúčastněně	  

sleduje,	  co	  se	  kolem	  něho	  děje.	  V	  dalším	  dni	  přišla	  chuť	  utéct	  do	  bezpečí	  domova,	  toto	  

pokušení	  se	  během	  kurzu	  ještě	  několikrát	  zopakovalo,	  v	  silnější	  formě.	  Dnes	  jsem	  ráda,	  

že	  jsem	  vydržela,	  částečně	  díky	  Pepovi,	  ale	  také	  díky	  tomu,	  že	  jsem	  dostala	  od	  

některých	  lidí	  signál,	  že	  bych	  jim	  chyběla.	  Teď	  už	  vím,	  jak	  je	  důležité	  takové	  věci	  

druhým	  říkat,	  vyslovit	  nahlas	  něco,	  o	  čem	  si	  myslím,	  že	  to	  všichni	  vědí	  a	  že	  je	  to	  

samozřejmé,	  vím,	  jak	  je	  důležité	  vyjadřovat	  lidem	  podporu.	  	  

Cestou	  z	  prvního	  setkání	  	  zažívám	  zvláštní	  pocit	  dvojí	  reality	  –	  jedna,	  kterou	  

nechávám	  za	  zády	  a	  druhá,	  do	  které	  se	  vracím.	  Tento	  pocit	  se	  bude	  během	  

následujících	  výcviků	  opakovat	  a	  nebude	  vždy	  příjemný.	  



Výborná	  byla	  práce	  v	  novinářské	  sekci,	  tvoření	  novin	  s	  podobně	  naladěnými	  

lidmi	  mi	  přinášelo	  spoustu	  radosti,	  nápadů	  a	  energie.	  Už	  dlouho	  jsem	  se	  tak	  nepobavila	  

a	  nenasmála,	  jako	  když	  jsme	  tvořili	  naše	  noviny,	  vymýšleli	  a	  vyráběli	  hru	  pro	  Helenu	  

s	  Pepou	  a	  vysílali	  zpravodajství	  z	  fiktivní	  televizní	  stanice.	  	  Někdy	  se	  mi	  pravda	  

nechtělo,	  to	  když	  jsme	  byli	  přemotivováni	  a	  přeúkolováni	  naší	  vedoucí	  Terezou,	  se	  

kterou	  bylo	  třeba	  se	  popasovat,	  na	  druhou	  stranu	  zde	  byla	  příležitost	  naučit	  se	  vůči	  

příliš	  aktivní	  vedoucí	  ozvat	  a	  vymezit	  a	  položit	  si	  otázku,	  jestli	  podobně	  nenakládám	  

tolik	  úkolů	  na	  své	  okolí.	  Taky	  jsem	  narazila	  na	  svou	  nelibost	  nechat	  se	  vést	  ženskou.	  	  

	  Ta	  chuť	  něco	  dělat	  s	  ostatními	  mi	  vydržela	  i	  mimo	  KVP.	  Myslím,	  že	  jsem	  si	  v	  KVP	  

uvolnila	  potenciál,	  energii,	  necítím	  se	  už	  unavená	  žitím	  jako	  dřív	  a	  mám	  chuť	  něco	  

dělat,	  ať	  už	  jde	  o	  práci	  doma,	  ve	  škole,	  nebo	  něco	  jiného.	  Poslední	  dobou	  se	  mi	  až	  

nedostává	  času	  pro	  všechno,	  co	  bych	  chtěla	  dělat.	  Tento	  proces	  uvolňování	  energie	  

doufám	  zdaleka	  není	  u	  konce	  a	  těším	  se,	  že	  bude	  pokračovat.	  

Procházím	  jednotlivé	  zápisy,	  zpočátku	  je	  to	  většinou	  slohový	  útvar	  zvaný	  popis.	  

Ale	  pak	  se	  zápisy	  přece	  mění,	  objevují	  se	  v	  nich	  více	  záznamy	  prožívání.	  Jedna	  z	  věcí,	  za	  

které	  musím	  KVP	  poděkovat,	  je	  to,	  že	  jsem	  byla	  pobízena	  k	  vyjadřování	  emocí.	  Myslím,	  

že	  mám	  ještě	  na	  čem	  pracovat,	  ale	  první	  krůčky	  byly	  učiněny	  a	  ledy	  prolomeny.	  Doma	  i	  

ve	  škole	  už	  mi	  nedělá	  problém	  říct,	  co	  zrovna	  prožívám	  a	  jak	  se	  cítím.	  Snažím	  se	  ale	  

taky,	  aby	  si	  to	  dopřávala	  i	  druhá	  strana,	  což	  je	  teď	  někdy	  těžší,	  než	  mluvit	  o	  vlastním	  

prožívání.	  	  

Největším	  zážitkem	  pro	  mě	  byly	  růstové	  skupiny	  a	  možnost	  pozorovat,	  co	  se	  

v	  nich	  dělo.	  Už	  na	  druhém	  setkání	  jsem	  si	  do	  deníku	  poznamenala,	  že	  se	  bojím	  říct	  na	  

skupině,	  co	  si	  opravdu	  myslím,	  abych	  někoho	  nezranila.	  Myslím,	  že	  v	  tom	  byla	  taky	  

obava	  z	  toho,	  aby	  se	  na	  mě	  ten	  dotyčný	  nezlobil,	  aby	  mě	  měl	  rád,	  strach	  z	  toho,	  že	  

nejapnou	  poznámkou	  vyvolám	  bouři	  emocí	  u	  druhého.	  Těchto	  obav	  se	  začínám	  

zbavovat	  a	  učím	  se	  říkat	  lidem,	  co	  si	  doopravdy	  myslím,	  bez	  těch	  obalů	  a	  zbytečných	  

tanečků	  kolem.	  Sama	  vím,	  že	  to	  druhému	  nepomůže.	  Teď	  už	  rozumím	  tomu,	  když	  nám	  

Helena	  říkala,	  abychom	  se	  tak	  moc	  neopečovávali	  a	  šli	  do	  sebe	  víc.	  Nevím,	  jestli	  bych	  to	  

unesla	  v	  začátcích,	  ale	  později	  ano.	  	  

	  



Ze	  začátku	  jsem	  si	  říkala,	  po	  tom,	  co	  jsem	  slyšela	  osudy	  a	  životní	  peripetie	  

ostatních,	  že	  vlastně	  žádné	  problémy	  nemám,	  že	  si	  je	  uměle	  vymýšlím,	  že	  to	  nikoho	  

nebude	  zajímat.	  Na	  růstovkách	  (skupiny	  sobnostního	  rozvoje)	  jsem	  se	  pak	  učila	  víc	  

věřit	  druhým	  a	  nepředjímat,	  co	  si	  druzí	  myslí	  a	  co	  řeknou.	  V	  mnoha	  případech	  jsem	  se	  

našla	  a	  na	  růstovkách	  druhých	  si	  řešila	  i	  svoje	  problémy.	  Osvobozující	  pocit	  jsem	  

zažívala,	  když	  jsem	  přišla	  na	  to,	  že	  si	  můžu	  dovolit	  vytáhnout	  některé	  skryté	  věci,	  aniž	  

se	  se	  mnou	  druzí	  přestanou	  bavit.	  Toto	  poznání	  začalo	  platit	  i	  mimo	  výcvik	  a	  je	  úžasné.	  

Mám	  před	  sebou	  papír,	  který	  jsme	  si	  vzájemně	  psali	  v	  Říčanech	  na	  teoretickém	  setkání,	  

a	  na	  kterém	  mi	  píše	  několik	  lidí,	  že	  mám	  pracovat	  na	  sebedůvěře.	  To	  mě	  dost	  

překvapilo,	  myslela	  jsem	  si	  o	  sobě	  vždycky,	  že	  jsem	  sebevědomá	  až	  moc.	  Ale	  když	  

listuju	  deníkem,	  je	  tam	  hodně	  strachu,	  strach	  z	  toho,	  že	  mě	  ostatní	  nepřijmou,	  že	  

nebudu	  dost	  dobrá,	  že	  nepodám	  dobrý,	  pokud	  ne	  nejlepší	  výkon.	  

Taky	  jsem	  se	  často	  trápila	  tím,	  že	  nejsem	  dostatečně	  empatická,	  že	  se	  nedokážu	  

dost	  vcítit	  do	  druhých	  a	  záviděla	  jsem	  to	  těm,	  kteří	  to	  podle	  mě	  umí.	  Navíc	  schopnost	  

vcítit	  se	  považuju	  za	  typickou	  ženskou	  vlastnost	  a	  jelikož	  jsem	  měla	  vždycky	  pocit,	  že	  se	  

mi	  této	  vlastnosti	  nedostává,	  připadala	  jsem	  si	  tak	  pochopitelně	  míň	  ženská.	  Víc	  

popracovat	  na	  ženskosti	  a	  	  empatii.	  V	  tomto	  jsem	  se	  asi	  o	  moc	  dál	  neposunula,	  pracuju	  

na	  tom,	  ale	  možná	  to	  už	  	  lepší	  nebude…Musím	  si	  přiznat,	  že	  jsem	  během	  výcviku	  

hodně	  často	  byla	  u	  sebe,	  neposlouchala	  jsem,	  co	  druzí	  říkají.	  

Na	  začátku	  třetího	  roku	  jsem	  dozrála	  k	  tomu,	  vzít	  si	  růstovku.	  Přešlapovala	  jsem	  

kolem,	  bála	  se.	  	  Osobní	  odvaha,	  rozhodování	  se	  	  -‐	  to	  jsou	  další	  témata,	  se	  kterými	  jsem	  

se	  potkala.	  Řešila	  jsem	  si	  muže	  a	  naší	  obec,	  kde	  žijem	  se	  všemi	  vztahy.	  A	  to	  víckrát,	  než	  

jsem	  si	  pojmenovala,	  že	  mi	  nejvíc	  vadí	  to,	  že	  žijeme	  vedle	  sebe,	  ale	  už	  spolu	  skoro	  nic	  

nesdílíme.	  Nedělíme	  se	  o	  pocity,	  nevyprávíme	  si,	  kromě	  sexu	  se	  vzájemně	  

nedotýkáme,	  prostě	  nejsme	  spolu	  intimní.	  Nechci	  žít	  s	  někým,	  s	  kým	  nejsem	  v	  intimním	  

vztahu.	  Naplánovala	  jsem	  si,	  že	  si	  po	  příjezdu	  domů	  o	  tom	  s	  manželem	  promluvím.	  

Nestalo	  se.	  Neměla	  jsem	  najednou	  chuť	  a	  energii.	  Úplně	  si	  pamatuju,	  jak	  jsem	  si	  říkala,	  

že	  mi	  vlastně	  za	  to	  Jarda	  nestojí,	  že	  to	  nemá	  cenu.	  	  Ale	  co	  zatím	  bylo	  doopravdy…	  

Vlastně	  jsem	  si	  nejdřív	  potřebovala	  pořešit	  otázku	  ženskosti,	  ženskosti	  ve	  zralém	  věku	  

a	  pak	  vzájemnou	  intimitu.	  	  



Setkání	  s	  	  nestrukturou.	  Ještě	  dnes	  mi	  vyskakuje	  věta:	  dělejme,	  co	  chceme.	  

Dělám,	  co	  chci?	  Otázka,	  kterou	  si	  od	  té	  doby	  někdy	  kladu.	  Docela	  dobře	  jsme	  se	  bavila,	  

brala	  jsem	  to	  z	  velké	  části	  jako	  hru,	  taky	  jsem	  byla	  zvědavá,	  co	  bude.	  Chtěla	  jsem	  

rebelovat	  a	  navrhovala	  jsem	  odjet.	  Nechala	  jsem	  se	  ale	  převálcovat	  jinými.	  	  Zjišťuju,	  že	  

akceptuji	  jen	  mužské	  vůdce.	  Tereza	  mě	  dost	  točila.	  Chci	  být	  sama	  tou,	  která	  vede?	  

Nevěřícně	  zírám	  na	  člověka	  jako	  je	  Jindřiška	  .	  Co	  si	  to	  dovoluje,	  vždyť	  je	  tady	  poprvé!	  

Imponuje	  mi	  její	  samozřejmost,	  s	  jakou	  přijde	  do	  zaběhnuté	  a	  zavedené	  společnosti.	  

V	  Přibyslavi	  další	  růstovka,	  pořád	  dokola	  to	  samé.	  Okecávání,	  tanečky	  okolo.	  	  

Před	  výjezdem	  do	  Mariánských	  	  Lázní	  jsem	  se	  sešla	  s	  Eliškou,	  kterou	  jsem	  do	  

této	  chvíle	  moc	  neznala.	  Program	  jsem	  měly	  připravený	  poměrně	  brzo,	  hlavně	  díky	  její	  	  

iniciativě.	  Dohodly	  jsme	  se	  rámcově,	  co	  chceme	  ve	  třídě	  dělat	  a	  Eliška	  díky	  svým	  

zkušenostem	  navrhla	  řadu	  aktivit,	  které	  jsme	  použily.	  	  Ve	  finále	  jsme	  si	  zažily	  realitu	  

připraveného	  programu,	  který	  se	  rozjel	  a	  nevyšel.	  Zjistila	  jsem,	  že	  jsem	  si	  nechala	  od	  

Elišky	  vzít	  iniciativu	  i	  vedení	  programu.	  V	  jedné	  chvíli	  mě	  úplně	  smázla,	  což	  se	  mě	  

pochopitelně	  dotklo.	  Zkušenost	  k	  nezaplacení.	  Podobné	  situace	  se	  mi	  občas	  dějí,	  když	  

vyklidím	  pozice.	  Často	  z	  lenosti,	  někdy	  ze	  strachu,	  a	  pak	  jen	  mávnu	  rukou	  a	  řeknu	  si:	  

tak	  si	  to	  tady	  nějak	  udělejte.	  Umět	  si	  říct	  ,	  co	  chci,	  vzít	  věci	  do	  svých	  rukou,	  to	  mi	  Eliška	  

ukázala.	  Taky	  jsem	  si	  všimla,	  že	  jsem	  během	  programu	  byla	  pořád	  za	  učitelku,	  děti	  mě	  

tak	  taky	  oslovovaly,	  zatímco	  jí	  oslovovaly	  jménem	  a	  braly	  ji	  jinak.	  Nejdřív	  mě	  to	  celkem	  

mrzelo,	  když	  jsem	  na	  to	  myslela,	  ale	  pak	  jsem	  si	  řekla,	  že	  to	  asi	  nezměním,	  prostě	  jsem	  

taková	  „úča“,	  může	  to	  mít	  přece	  i	  pozitivní	  stránky,	  a	  dala	  jsem	  si	  za	  úkol	  z	  té	  učitelské	  

role	  aspoň	  občas	  vystupovat.	  	  

S	  tou	  učitelkou	  ve	  mně	  taky	  asi	  souvisí	  to,	  že	  často	  hledám	  na	  druhých	  chyby,	  

ale	  ani	  sobě	  nic	  jen	  tak	  neodpustím.	  Proto	  si	  nedovoluju	  chybovat	  a	  kolikrát	  se	  do	  

něčeho	  raději	  nepustím,	  než	  abych	  to	  zpackala.	  Hodně	  se	  kontroluju.	  Neumím	  chválit	  

druhé,	  ani	  sebe.	  (	  To	  je	  asi	  pro	  učitelku	  celkem	  blbý,	  ne?)	  Teď	  mě	  napadá,	  že	  si	  toto	  

všechno	  musím	  po	  sobě	  hned	  teď	  přečíst	  a	  podívat	  se,	  kolikrát	  se	  za	  něco	  

chválím…První	  krůčky	  k	  tomu,	  mít	  sama	  sebe	  ráda	  a	  umět	  se	  pochválit,	  už	  byly	  učiněny.	  

Taktéž	  si	  uvědomuju,	  že	  je	  pěkné	  vidět,	  že	  se	  někomu	  něco	  daří,	  je	  to	  pěkný	  pocit	  

hodnotit	  pozitivně	  to,	  co	  udělali	  druzí,	  přát	  druhým	  úspěch.	  



	  

Na	  jenom	  setkání	  spím	  na	  pokoji	  s	  Hanou,	  která	  mě	  neskutečně	  štve,	  vším,	  

nejenom	  chrápáním.	  Vyvolávala	  ve	  mně	  vztek	  a	  agresivitu.	  V	  deníku	  jsem	  ji	  přirovnala	  

k	  ....	  Helenin	  komentář	  –	  projekce	  vzteku	  na	  sebe.	  Tehdy	  jsem	  tomu	  nerozuměla,	  ale	  

dnes	  už	  ano.	  Hana	  mě	  pak	  vyprovokovala	  k	  tomu,	  abych	  to	  vše	  vzala	  na	  třídnickou	  

hodinu,	  kde	  jsem	  o	  sobě	  a	  svém	  vztahu	  k	  ní	  mluvila.	  Od	  té	  doby	  to	  stojí	  mezi	  náma,	  

cítím	  to.	  A	  já	  nemám	  chuť	  to	  měnit	  jen	  proto,	  že	  se	  to	  má...	  

Pak	  přišlo	  brzké	  probuzení	  a	  spousta	  emocí	  na	  třídnických.	  Helena	  a	  moje	  alter	  

ego-‐	  to	  byla	  docela	  drsná	  zkušenost,	  ale	  mockrát	  jsem	  si	  na	  to,	  co	  si	  pamatuju,	  

vzpomněla	  .	  Myslím,	  že	  mi	  to	  pomohlo	  odblokovat	  se.	  Zajímavé	  bylo,	  že	  to,	  co	  se	  dělo,	  

co	  jsem	  říkala,	  vnímám	  trochu	  jako	  za	  mlhou,	  byla	  jsem	  asi	  v	  nějakém	  rauši	  nebo	  co.	  	  

	  No	  a	  pak	  Jiří	  –	  vystartovala	  jsem	  po	  tom,	  když	  řekl,	  že	  ho	  přitahuju,	  tak	  prudce,	  

až	  jsem	  se	  sama	  lekla.	  Zamilovala	  jsem	  se	  jako	  šestnáctka...	  Byla	  jsem	  úplně	  

vyhladovělá	  po	  emocích	  od	  muže.	  Teď	  to	  po	  sobě	  čtu,	  popisované	  emoce	  jsou	  pryč,	  ale	  

lehké	  chvění	  zůstalo…Cestou	  domů	  brečím.	  Vyměnili	  jsme	  si	  SMS,	  ta	  jehož	  připadala	  

blbá,	  jakási	  plakátová,	  prostě	  klišé.	  Pořád	  jsem	  na	  něho	  myslela,	  můj	  život	  v	  té	  době	  

dostal	  nový	  směr.	  Ale	  zároveň	  kdesi	  vzadu	  pocit,	  že	  z	  toho	  všeho	  stejně	  nic	  nevzejde.	  

To	  byl	  ale	  omyl,	  i	  když	  vzešlo	  něco	  jiného,	  než	  jsem	  čekala	  a	  chtěla.	  Zajímavé	  bylo,	  že	  

po	  příjezdu	  domů	  jsem	  měla	  potřebu,	  aby	  mě	  můj	  mnžel	  objal.	  On	  viděl,	  že	  se	  se	  mnou	  

něco	  děje	  a	  zeptal	  se	  mě.	  Řekla	  jsem	  mu,	  že	  jsem	  zamilovaná.	  To,	  co	  se	  stalo	  na	  

Trnávce	  a	  to,	  co	  se	  odehrávalo	  v	  nejbližších	  týdnech	  a	  měsících,	  nám	  zachránilo	  

manželství.	  To	  potěší.	  A	  pak	  že	  výcviky	  rozvádí.	  	  V	  červnu	  jsme	  se	  s	  JIřím	  viděli	  

v	  Říčanech,	  jela	  jsem	  tam	  se	  strachem,	  co	  bude.	  Strávili	  jsme	  spolu	  dost	  času,	  ale	  

odjížděla	  jsem	  smutná	  –	  velké	  nic.	  	  Už	  to	  nebylo	  to	  spontánní	  a	  krásné,	  rozumem	  jsem	  

věděla,	  že	  nic	  nebude,	  ale	  zároveň	  jsem	  chtěla,	  aby	  bylo.	  S	  Jardou	  jsme	  strávili	  krásné	  

prázdniny,	  měla	  jsem	  pocit,	  že	  to	  půjde,	  že	  s	  ním	  klidně	  můžu	  jít	  do	  další	  půlky	  života.	  	  

Kam	  jdu?	  Doufám,	  že	  dopředu.	  Pět	  let	  v	  KVP	  byly	  pro	  mě	  zásadní	  zkušeností	  

mého	  dospělého	  života.	  Jsme	  nastartovaná	  na	  další	  poznávání	  sama	  sebe,	  na	  práci	  se	  

sebou	  i	  s	  druhými.	  Jsem	  smířená	  se	  současnou	  fází	  svého	  života.	  Užívám	  si	  ho.	  Baví	  mě	  

být	  učitelka,	  matka	  a	  manželka.	  	  



Nevím,	  jestli	  jsem	  rozuměla	  všemu,	  co	  jsem	  v	  KVP	  viděla,	  slyšela	  a	  prožila.	  

Prožívala	  jsem	  ,	  jak	  jsem	  uměla.	  Dnes	  si	  říkám,	  že	  jsem	  měla	  jít	  do	  všeho	  s	  větší	  

odvahou.	  Ale	  mám	  takový	  pocit,	  že	  ještě	  nekončím,	  že	  jde	  vlastně	  o	  takový	  

restart…Spousta	  nového	  přede	  mnou.	  Těším	  se.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


