
TY A HODNO(TY)  

5 workshopů 

na motivy hodnot Nadace Karla Janečka 

 

 

  

 

  

  

 
Nabízíme vám pět programů, které nejsou produkčně a materiálově náročné. Když budete chtít 
programy použít na táboře/škole v přírodě, můžete je poskládat za sebou, protože jsou odlišně 
charakteristicky zaměřené a dají se použít v několika dnech za sebou a zároveň mají smysl 
dramaturgicky – tedy střídání sociálně, fyzicky, psychicky a kreativně zaměřených aktivit. Všechny 
aktivity se dají snadno přesunout do outdooru.  
Hodnoty Nadace se velmi prolínají a velmi spolu souvisí. Pracovala jsem s tím, že jsem dané hodnoty 
zaměřila na občanskou angažovanost. Jednotlivé workshopy jsem skládala dle souvislostí hodnot – 
tedy nejdříve cítění a druhý workshop jakýsi protipól toho – racionalita. Třetí a čtvrtý workshop – 
respekt a odpovědnost. A v posledním se všechny hodnoty propojí a akcentují se ve svobodě. 

 

Andrea Kosařová 
andrea.kosarova@gmail.com 



 

WORKSHOP N.1 CÍTĚNÍ  

charakteristika: morální/sociální; divadelní/dramatické 

počet účastníků: dle velikosti místnosti – 30 v kruhu 

Mark Twain prohlásil, že nejzajímavější osobností 19. století byli Napoleon a Helena Kellerová. Kdo 
byla Helena Kellerová? Žena, jejíž život byl vlastně jen vytrvalým snažením po tom dělat vše, co dělají 
druzí, a dělat to dobře. 

HELENA KELLEROVÁ 

Cíl: rozvoj sociálních dovedností, nahlédnutí do světa handicapovaných, vedení k toleranci. V reflexi 
budeme pracovat s otázkami na pocity a cítění. Podcíl – podle reakcí skupiny – „když handicapovaní 
zvládnout tolik, dokážete to i vy...“ 

Role:  

• Helena  
• Anna Sullivanová  
• Vypravěč + hlavní DJ 
• Matka 
• Doktor a zadavatel úkolů  

CO MÍT PŘED ZÁČÁTKEM PŘIPRAVENO: 
hrníčky s porcemi ovoce aj, rozdělenou modelínu do tolika hroud, kolik je hráčů, krabice 
s předměty, talíře s dobrotami na mlsání k závěru, proužky papíru pro každého, pastelky, 
zapojený notebook s připravenou hudbou a reproduktory, tácy! 

Postavy jsou čteny ze stejných míst, určené předem, na která se vracíme po sbírání 
předmětů, pomáhaní hráčům aj. Střídaní míst by posluchače pletlo. Ovšem jednotlivé 
postavy nemusí být u sebe, naopak by bylo zajímavější, kdyby byl v každém koutě jeden. 

Scénář 
• Vpustit do místnosti, ať se posadí. 
• dát jim šátky 
• představit se ve dvojicích 
• zase si sedněte, zavažte si oči 
• opět si najděte dvojici a řekněte si, jaký jste měli den 
• sedněte si zpět o místo 
• právě jste přišli o sluch (tedy je zbytečné mluvit!) 
• najděte si opět dvojici (ideálně jinou) 
• sdělte si, jak se teď máte 
• posaďte se zpět na místo 
• zaměřte pozornost na sebe  

• ÚKOL: Nyní pomalu osahejte zem před s sebou a zkuste prozkoumat, co před Vámi leží… 
(nechat je cca 30 sekund zkoumat). Zkuste si pro sebe identifikovat, co máte právě v rukou, 
zkuste přivonět, zkuste se zakousnout. Maximálně využijte těch smyslů, které nyní máte 
k dispozici. 

• pouštíme hudbu 



  

VYPRAVĚČ  
Mark Twain kdysi prohlásil, že nejzajímavějšími osobnostmi 19. století byli Napoleon a Helena 
Kellerová. Kdo byla Helena Kellerová?  
Žena, jejíž život byl vlastně jen vytrvalým snažením po tom dělat vše, co dělají druzí, a dělat to dobře. 
Helena Kellerová se narodila ve Spojených státech v Tuscumbii, maličkém městečku ve státě Alabama, 
dne 27. června 1880 v zámožné jižanské rodině. Helena byla pěkné a zdravé dítě až do svých dvaceti 
měsíců…  
  
MATKA (do hudby) 
„Pane doktore!“  
DOKTOR (pomalu zeslabovat hlas, zanikne v hudbě) 
„Paní Kellerová, je mi to moc líto… Je to těžká mozková choroba. A Helence je teprve rok a půl… 
Opravdu nevím o jediném případu, kdy by to dítě přežilo…“  

• Nechat skladbu chvíli doznít, potom ztišit  

VYPRAVĚČ  
Navzdory prognóze rodinného lékaře malá Helena svou nemoc překonala. Její rodiče tehdy ještě 
netušili, nemohli tušit, že jejich dítě se k nim z náruče smrti vrací slepé a hluché a odsouzené k němotě. 
Že mu od této chvíle zbývá k poznávání světa pouze hmat, chuť a čich. A mozek, který jednou odborníci 
označí za geniální…  

• Hudba jako předěl 
• Nechat skladbu doznít 

VYPRAVĚČ  
Nevidomému dítěti se podnětů dostává převážně pomocí hmatu a sluchu. Jeho svět sahá tak daleko 
jako jeho ruce. Své bližní poznává podle hlasu, podle dotyku rukou. Jejich podobu zná pouze svýma 
rukama a nedokáže si ji ani představit, protože nikdy žádný obličej nevidělo. Ve známém prostředí se 
pohybuje jistě a bezpečně, ale vystrčte ho před dům na ulici a je to, jako kdybyste zdravého člověka 
vysadili uprostřed noci v cizím městě v neznámé zemi.  
Neslyšící dítě není uzavřeno svou vadou v prostředí, kde žije. Přestože je pohromadě s ostatními lidmi, 
je však odsouzeno do role pouhého pozorovatele. Neslyšícímu člověku totiž schází základní prostředek 
mezilidské komunikace – řeč. Má uši, ale neslyší jimi, má hlasivky, ale nedokáže je použít k dorozumění 
se s ostatními. Jako byste stáli za skleněnou stěnou a do dění kolem vás měli jen velmi omezenou 
možnost zasáhnout.  
Dítěti, které nevidí sice trvá déle, než si osvojí řeč, protože nevidí, jak lidé kolem něj mluví. Když se to 
však naučí, používá řeč s jakousi zvláštní vášní, je to pro něj totiž prostředek, jak poznat a uchopit svět.  
Dítě, které neslyší, nemá řeč. Řeč nejen jako nástroj dorozumění, ale jako nástroj myšlení. Tím, že 
nedokáže pojmenovat věci kolem sebe, nemá ani pojmy, pomocí nichž by mohlo myslet.  
Ale jakou šanci dostalo dítě, které ani nevidí, ani neslyší?  

• Hudba jako podkreslení. 



Úkol: Ocitli jste se ve světě, který je ochuzen o pestrou škálu barev a všech jejich odstínů, ve světě 
ochuzeném o bohatství řeči, který přesto může být zajímavý. (nyní číst pomaleji!) 

• zkuste si teď představit sami sebe, svůj obličej 
• dotkněte se ho, najděte vlasy, čelo, obočí, nos, ústa, bradu 
• zkuste svůj obličej vnímat celý 
• představte si obličej někoho, kdo je vám blízký 
• nyní si zkuste představit dům, ve kterém se nacházíte, jeho jednotlivé části, tuto místnost, kde 

má okna, dveře 
• pokuste si přesně uvědomit, v kterém místě sedíte 
• plně se soustřeďte na své okolí a bez jakéhokoli šátrání se snažte vycítit, zda ve vaší blízkosti 

někdo je či nikoli. Pokud ano, tak v jakém směru. 
• můžete si svoji domněnku ověřit rukama, přesvědčte se, zda ve vaší blízkosti opravdu někdo je 
• nyní vstaňte a pokuste si zapamatovat místo, kde jste seděli 
• přejděte k některé stěně a položte si na ni dlaně, chvíli vnímejte její povrch 
• otočte se a pomalu, tak, abyste se mohli přesvědčit o všech detailech, se projděte po celé 

místnosti. Ověřte si hmatem své domněnky. 
• teď se vraťte na místo, kde si myslíte, že jste seděli, a znovu se posaďte 

Až budou sedět, před každého nachystat předmět. 

• Nechat skladbu doznít  

VYPRAVĚČ  
Helena se poměrně rychle naučila jakž takž pohybovat ve známém prostředí – většinou se přidržovala 
matčiných šatů a sledovala každý její pohyb. Brzy si začala uvědomovat, že se něčím odlišuje od rodičů 
a sourozenců… Zjistila například, že ostatní lidé často pohybují rty, že její tatínek rád sedává v křesle a 
před sebou má rozložené jakési velké papíry… ale proč? V zarputilé snaze podobat se lidem, které 
znala, pohybovala svými rty, sedávala s novinami na klíně, aniž by měla nejmenší ponětí, jaký mají tyto 
činnosti smysl. Její touha po činnosti nemohla být nijak uspokojena a Helena se vybíjela v prudkých, 
zlostných výbuších.  
Jednou za deštivých dnů, kdy se Helena jen tak bezcílně potulovala domem, při jedné hře pochopila, k 
čemu slouží klíč. Úplně ji to omráčilo. S houževnatostí výzkumníka vyhledala, zamkla a odemkla snad 
každé dveře, co jich v domě bylo. Bylo na čase, aby předvedla své umění světu. Když začala paní 
Kellerová připravovat oběd, vešla pro něco do spíže. Sotva překročila práh, Helenka bleskurychle 
přirazila dveře a otočila klíčem. „Arthure! Pomóc! Pojď mi otevřít!“ začala zoufale volat paní Kellerová 
na manžela.  
Otec vběhne do chodby a s úžasem se zastaví. Na prahu do spíže klečí Helena a blaženě vychutnává 
maminčiny rány dlaněmi přiloženými na desku dveří. A neúnavně na ně odpovídá.  
Později pan Keller vyprávěl své ženě: „Kdybys ji viděla… Jak tam klečela u těch dveří. Asi ty rány cítila 
hmatem a odpovídala na každou z nich. Ona asi poprvé v životě zažila, jaké to je s někým si povídat.“  

• Hudba jako předěl. 
• Nechat skladbu chvíli hrát, potom ztišit (Kuba) 

  
Vypravěč: Tato událost poprvé nastolila problém, o kterém manželé Kellerovi věděli, že jednou musí 
přijít. Helenka od samého počátku cítila zřejmou potřebu nějakého dorozumívání s okolím a začal si 
postupně vytvářet různá znamení: zakroucení hlavou znamenalo ne, pokývnutí ano, když chtěla jíst, 

https://wiki.instruktori.cz/_detail/uvod07/prg/play.gif?id=uvod07%3Aprg%3Apsycho&cache=cache


napodobila ukusování z krajíce chleba. Také maminka ji postupně mnohému naučila. V pěti letech se 
například naučila skládat čisté prádlo a bezpečně rozeznat své vlastní od ostatního.  
Ale to všechno bylo pudové nebo mechanicky naučené jednání bez jakékoli účasti myšlení. K myšlence 
je třeba slov a Helena slova neznala. Dokonce neměla ani potuchy, že něco takového vůbec existuje. V 
těchto letech svého života žila Helena bezvýhradně okamžitou přítomností, bez minulosti, bez 
budoucnosti. Neměla k dispozici nic, na základě čeho by si mohla cokoli zapamatovat, na základě čeho 
by si mohla minulost či budoucnost představit.  
Byla obklopena absolutní tmou a absolutním tichem. Až dosud v tomto mlčícím a temném světě žila s 
dětskou samozřejmostí. Teď ho začala s rostoucí palčivostí pociťovat jako nesnesitelné vězení. Od jeho 
zámku však nikdo klíč neměl.  
Na základě příhody s klíčem se Kellerovi rozhodli a 3. března 1887, tři měsíce před jejími sedmými 
narozeninami, dostala Helena vychovatelku. Kdo tehdy mohl tušit, co dokáže mladičká, teprve 
devatenáctiletá Anna Sullivanová [salivenová]?  
ANNA  
Prvním mým úkolem bylo odnaučit Helenku jejím záchvatům vzteku a zlosti. Byla umíněná a jakmile 
jsem se jí snažila přimět k něčemu, do čeho se jí nechtělo, okamžitě nasadila celý svůj arzenál zlostných 
výbuchů, při kterých se válela po zemi, křičela na celé kolo a mlátila kolem sebe. Měla to vyzkoušené, 
nikdo se jí totiž nikdy vzepřít nepokusil. Rodiče se nemocnému dítěti snažili vyhovět ve všech jeho 
rozmarech. Byla jsem první, na koho tohle neplatilo.  
Když je venku hezky, trávíme s Helenou téměř všechen čas v zahradě. Po snídani chodíváme ven 
„pozorovat“ lidi při práci. Helena se už naučila trochu šít, plést a háčkovat. Hlavně se ji ale snažím naučit 
chápat, co se kolem ní děje, a učím ji některým slovům. Upravila jsem pro ni prstovou abecedu pro 
hluchoněmé a téměř pořád jí píšu na ruku názvy předmětů, se kterými se setkává. Občas sice náhodně 
použije znak pro některé slovo – panenka, hrnek, pes, mléko, míč, bonbón… ale vůbec nechápe jeho 
význam, stejně jako nechápe význam mého psaní na její ruku. A především neví, že každá věc na světě 
má své jméno.  

• Hudba jako podkreslení. 

Úkol  
Před každým z vás leží předmět, najděte si jej a zkuste poznat, o jaký předmět jde. Zapamatujte si každý 
jeho detail. Až si budete jistí, že ho dokonale znáte. Položte jej zpět.  
  
VYPRAVĚČ  
5. dubna 1887, měsíc po příchodu Anny Sullivanové, se stala příhoda, která od základu změnila 
dosavadní Helenin život.  
ANNA   
Byly jsme s Helenou v zahradě. Došly jsme k pumpě. Podala jsem Heleně hrneček, nastavila jí ruku pod 
pumpu a začala do hrnečku pumpovat vodu. Voda přetekla a rozlila se jí po ruce – a vtom jsem jí 
napsala do dlaně volné ruky V-O-D-A. Zůstala náhle stát jako přimražená, hrnek jí vypadl z ruky a její 
tvář dostala nový, neznámý výraz.  

• Hudba jako podkreslení. 

 

 



HELENA  
Najednou mnou projelo něco jako mlhavá, nejasná vzpomínka, záblesk vrátivší se myšlenky… Pochopila 
jsem, věděla jsem, že V-O-D-A je název toho divného, chladného něčeho, co stéká po mé ruce! Toto 
jediné slovo probudilo moji duši k životu, dalo jí světlo, naději, radost!  

• Zesílit hudbu. 
• Nechat chvíli hrát potom ztišit. 

ANNA  
Rychle si dřepla na bobek, dotkla se země a chtěla znát její název. Pak ukázala na pumpu, na hrnek, na 
mě… na každou věc, které se dotkla… chtěla znát jejich jména. Byla strašně rozrušená, posedla ji 
obrovská touha po poznání!  
Během několika hodin se naučila znát třicet slov.  

• Hudba jako podkreslení. 

Úkol  

• Plně se soustřeďte a vnímejte okolí, spojte se rukama s někým, kdo je ve vaší blízkosti, opatrně 
hledejte v okolí. 

• Pouze vzájemným dotykem dlaní zkuste poznat, o koho jde, zda se jedná o ženu nebo muže. 
Uvědomte si, zda je vám ruka sympatická. 

• Zkuste do dlaně, které se dotýkáte, vepsat psacími písmeny nějaké slovo. Pak počkejte, jestli 
do vaší dlaně přijde jako odpověď totéž slovo jako potvrzení, že bylo správně pochopeno. 

• Pak si vyměňte role. Ti, kteří psali první slovo, budou teď “poslouchat”. Až slovo zachytíte a 
budete si myslet, že ho chápete, opakujte ho do dlaně, která ho “vyslovila”. 

• Rozlučte se s partnerem, s jeho dlaní, a opět se pohodlně usaďte. 
• Nechat chvíli hrát potom ztišit.  

VYPRAVĚČ   
Po pěti dnech od příhody s pumpou, 10. dubna 1887.  
ANNA  
Helena dělá ze dne na den, z hodiny na hodinu velké pokroky. Připomíná to téměř výbuch sopky. 
Helenčin mozek, ležící plných šest let nuceně ladem, se probudil k životu a není k zastavení. Všechno 
teď musí mít své jméno. Při každé naší vycházce se horlivě ptá na jména věcí, kterým se ještě nenaučila. 
Nikdy není unavená a každého, koho potká se snaží naučit prstovou abecedu.  
Helena se učí jednotlivým slovům tak snadno a rychle, že mě napadlo naučit ji rozumět plynulé řeči a 
vyjadřovat se ve větách. Vždyť jak se učí normální dítě rozumět a mluvit? Jednoduše – napodobováním. 
Slyší lidi kolem sebe mluvit a začne se samo pokoušet o mluvení. A již dlouho před tím, než vysloví své 
první slovo, rozumí tomu, co se mu říká.  
Tato úvaha mě přivedla k metodě, jak naučit Helenu mluvit. Budu k ní mluvit v celých větách jako k 
normálnímu zdravému dítěti, s tím rozdílem, že ona mě nemůže poslouchat ušima, ale rukama.  

  
HELENA  
Zvykla jsem si řídit se hmatem a čichem, a proto všechno, co vnímám z prostředí, které mě obklopuje, 
se mi zdá tak samozřejmé a obyčejné, jako bych to pozorovala zrakem a sluchem.  
Snadno vycítím, když přede mnou stojí nějaká překážka – stěna nebo zavřené dveře.  



Jednoho dne například někdo zavřel dveře mezi pokojem a jídelnou, které bývaly obvykle otevřeny. 
Poznala jsem to podle jakéhosi divného pocitu na pokožce obličeje – zdálo se mi, že bylo najednou v 
pokoji těsněji, nedalo se dobře chodit, nebylo možno ani volně hýbat rukou, když jsem nesla šálek čaje 
k ústům…  
Ačkoli neslyším, vnímám mnoho zvuků a vibrací vzduchu a podlahy. Velmi ráda mám hudbu – když si 
položím ruku na desku klavíru nebo stojím v jeho blízkosti, cítím jeho zvuky, všechny akordy, dokážu i 
rozlišit jednotlivé melodie. Líbí se mi také držet ruku na hrdle zpívajícího nebo mluvícího člověka – 
mohu tak dokonale poznat hlas toho, kdo mluví či zpívá.  
Úkol: Najděte si partnera, zkuste společně vnímat rytmus a pohybujte se po prostoru 
  
ANNA  
Vždy, když naučím Helenu nějakému novému slovu, snažím se vysvětlit jí jeho význam pomocí již 
známých slov a později nové slovo použít v rámci jednoduché věty v pohádce nebo povídce. Někdy 
však nastaly nečekané potíže, které jsem nedokázala Heleně vysvětlit. Ať vyťukávala trpělivé Belle 
slovíčka na packu sebezřetelněji, pes ji nanejvýš přátelsky olízl nos a nic. Nerozuměl ničemu.  

• Hudba jako podkreslení. 

Jednou mi Helena natrhala kytičku fialek a nasypala mi ji do klína. Vím, že Helena nesnese polibek od 
nikoho jiného než od matky, proto jsem ji objala a vyhláskovala jí do dlaně: „Miluji Helenu.“ „Co je to 
miluji?“ zeptala se Helena. Vzala jsem Heleninu ruku a přitiskla ji na její vlastní hruď: „Tady je láska,“ 
vyhláskovala jsem. V Helenčině tváři se objevil údiv, ne však pochopení. V nesmírných rozpacích se 
snažila chytit něčeho, co už zná. Dotkla se fialek v mém klíně a zeptala se: „Je to láska?“ - zavrtěla jsem 
hlavou. A protože si Helenka zatím nedovedla představit nic krásnějšího, než to teplé nahoře, ukázala 
s nadějí ke slunci: „Je to láska?“  
HELENA  
Slečna opět zavrtěla hlavou. Byla jsem zklamaná a zmatená a vůbec jsem nedokázala pochopit, proč 
mi slečna Sullivanová nedá tu lásku jednoduše do ruky!  

• Hudba jako podkreslení.  

Úkol  

• Šátráním rukama před sebou si najděte kousek hmoty a rozdělte ji zhruba na poloviny. Jednu 
polovinu si odložte a z druhé se pokuste v průběhu následující skladby něco vymodelovat. 

/musíme jim dát čas na modelování, 15 min?/ 

• Pokuste se představit si svůj výrobek. 
• Pomalu ukončete modelování a položte svá díla před sebe. Nezpracovanou polovinu si 

vezměte do dlaní. 

Sesbírat výtvory, druhou polovinu jim nechat.  
HELENA  
Vidomí a slyšící lidé vidí tváře a slyší hlasy jiných lidí, pamatují si rysy jejich tváří i odstíny hlasu. U mne 
je poznávání lidí trochu složitější. Nemohu si prohlédnout příchozího od hlavy k patě, tím méně v 
prvním okamžiku, kdy se poznáme. Poprvé, když se s někým seznamuji, podá mi ruku, jak je obecným 
zvykem. Když stisknu podanou ruku, musím sledovat a zapamatovat si nejen zvláštnost pokožky, její 



hladkost, drsnost, teplotu, vlhkost, ale i tvar ruky a všechny charakteristické zvláštnosti každého podání 
ruky.  
Všechny své přátele a známé bezpečně poznám podle jejich rukou, některé dokonce poznám podle 
zvuku jejich kroků, hlasu nebo podle vůně. Slečnu Sullivanovou poznám ihned, ať se jí dotknu na 
kterémkoli místě těla. Zdá se mi, že ruce člověka mohou být stejně výrazné, jako jeho hlas nebo oči. 
Hněvá-li se člověk, je-li nespokojený, spokojený, unavený nebo veselý, jeho pocity jsou zřejmé, velmi 
patrné i ve všech pohybech jeho rukou, dokonce i ve způsobu jeho chůze. Čichem okamžitě poznám, 
je-li někdo v místnosti, a jdu rovnou k němu.  

• Hudba jako podkreslení. 

Úkol   

• Najděte si partnera vedle sebe. 
• Uchopte hmotou do své šikovnější ruky a druhou dejte za záda. Během následující skladby se 

pokuste vymodelovat nějakou věc společně z hmoty, kterou spojíte. Zásada je však taková, že 
každý z vás může používat jen jednu ruku, která slouží jak k modelování, tak ke společné 
domluvě. 

• Hudba jako podkreslení (jedna skladba).  
• Pomalu dílko dokončujte. Rukou si prohlédněte jeho konečnou podobu a dejte jej před sebe 

na podlahu. Rozlučte se s dlaní partnera a opět se sami pohodlně usaďte.  
• Sesbírat výtvory. 

ANNA  
Helena už docela dobře píše. Učím ji Braillovu abecedu a ona je úplně nadšená tím, že si teď osobně 
může přečíst, co napsala ona, anebo jí napsali druzí.  
Užijeme si s ní teď i spoustu legrace. Zrovna dneska: Mildred, její malá sestřička, jí sebrala dopis, který 
Helena předtím napsala, a začala si ho cpát do pusy. Když to Helena zjistila, rozzlobila se, vytrhla 
Mildred dopis a plácla ji přes ruku, jen to plesklo. Zeptala jsem se Heleny, co se stalo, a ona mi 
odpověděla: „Zlá holka snědla dopis. Helena uhodila zlou holku.“ Vysvětlila jsem jí, že Mildred je ještě 
malinká a neví, že není správné strkat dopisy do pusy. Opáčila: „Řekla jsem Mildred mnohokrát ne, ne.“ 
Pověděla jsem jí, že Mildred nerozumí prstové abecedě a že na ni musí být hodná. Chvíli váhala, pak 
pokývala hlavou a řekla: „Děťátko nemyslí, dám děťátku krásný dopis.“ Nato vzala čistý papír, napsala 
na něj Braillovým strojem pár slov a podala ho Mildred se slovy: „Hodná Mildred – může sníst všechna 
slova.“  
S přibývajícím počtem naučených slov u Helenky narůstá touha naučit se mluvit normálně, jako ostatní 
lidé. Zejména ji pohání skutečnost, že jejímu psaní na ruku malá sestřička Mildred nerozumí.  

  
  
VYPRAVĚČ  
A tak se Helena ve svých deseti letech pod vedením dobromyslné a nekonečně trpělivé slečny Sarah 
Fullerové, ředitelky školy pro hluchoněmé, začala učit mluvit.  
První hodina se konala 26. března 1890. Helena se na ni dostavila bez sebe vzrušením, ale maximálně 
soustředěná a rozhodnutá přemoci nebe i peklo, aby dosáhla svého. Slečna Fullerová bere Helenčinu 
ruku, lehce jí přejíždí svou tvář a nechává ji, aby mohla nahmatat polohu jejího jazyka a rtů, zatímco 
zřetelně vyslovuje písmeno „M“. Znovu a znovu. Helena to nedočkavě zkouší po ní, ale vypadá to 
zoufale. Nemá žádnou kontrolu, jestli vydává nějaký zvuk, a tak často vší silou vyráží domnělé „M“ zcela 
bezhlesně.  



ANNA  
M, P, A, S, T, I… opakuje učitelka po třicáté, po padesáté, posté. A Helena vyráží s obrovským úsilím, 
zatím zcela nekoordinované a neurčité zvuky. Ale postupně sem tam vysloví něco i skoro srozumitelně, 
alespoň natolik, že je zřejmé, o jaké písmeno se pokouší.  
Sledovala jsem ten zápas se zaťatými zuby a snažila se nemyslet na to, že i kdyby se Helena naučila 
perfektně vyslovovat celou abecedu, čeká ji ještě pořád zvládnout téměř nekonečný počet způsobů, 
jak mezi sebou jednotlivé hlásky spojovat do slabik a do slov.  
To dítě bojuje o kapičky a má před sebou oceán…  
VYPRAVĚČ  
Někdy to vypadalo opravdu skoro beznadějně: slečna Fullerová každou chvíli vrtěla hlavou a snad po 
tisící Heleně opravovala výslovnost: „Znova. Špatně. Ne. Pozor na jazyk. Nahlas, Helenko, nahlas! Ne, 
to není ono! Rty víc k sobě!“  
Každý z těchto pokynů bylo Helence nutno vyhláskovat do dlaně…  
HELENA  
Znovu a znovu jsem kladla svoji ruku na krk slečně Fullerové a druhou na vlastní hrdlo a do omrzení se 
pokoušela zvládnout jednu vzdorující hlásku. Chvílemi jsem měla pocit, že to už prostě nevydržím… Oči 
mi padaly únavou. Udýchaná a vyčerpaná jsem se dlouhé minuty opírala hlavou o stůl. V těchto chvílích 
mě sílu dodávala jediná myšlenka: Mildred mi bude rozumět. Nebudu už němá. Mildred mi bude 
rozumět…  
ANNA  
Začínalo léto, a tehdy se to stalo… Už několik nekonečných hodin opakuje Helena se slečnou Fullerovou 
jednotlivé slabiky ME, PE, BE, VE… a znovu a do omrzení. Na Helenčině čele se objevují kapky potu, 
utírá je rukávem, chvíli unaveně oddychuje, pak si olízne rty, oběma rukama se chytí okraje stolu, 
maximálně se soustředí a s nesmírnou námahou ze sebe vypraví:  
HELENA  
„Je teplo…“  
ANNA  
„První věta…“ pomyslela jsem si. „Dokáže to… Panebože, ona to dokáže!“  

• Hudba jako předěl. 

Doprostřed místnosti nachystat několik zapálených svíček, talíře se zobáním, archy, fixy, barvičky…/  

• Hudbu nechat dohrát.  

VYPRAVĚČ  
Helena Kellerová, narozená 27. července 1880 v Alabamě, od dvacátého měsíce svého života zcela 
slepá a hluchá, vystudovala prestižní dívčí gymnázium v Cambridge a poté literaturu a dějepis na 
Harvardské univerzitě v Bostonu. Naučila se hovořit. Kromě angličtiny ještě plynně německy, 
francouzky a latinsky.  
Po získání akademického titulu pracovala v Massachusettské [mesečusecké] komisi pro nevidomé a 
podílela se na činnosti mnoha spolků na pomoc nevidomým. Už od dětství si dopisovala s řadou 
vynikajících osobností veřejného kulturního a politického života a získala je pro věc výchovy a 
vzdělávání nevidomých. Byla poradkyní pro mezinárodní styky při americkém slepeckém svazu. Psala 
články do novin a vydala několik knih o svém životě.  



Stala se uznávanou americkou spisovatelkou a získala řadu čestných doktorátů a dalších poct.  
Zemřela 1. června 1968 v Connecticutu [konektikatu] ve věku 88 let.  

• Hudbu používáme od Enaudiho, či cokoliv jiného 
• Na čtené pasáže zeslabovat.  

Lektoři sednou do kruhu mezi hráče a plynule navazujeme reflexí.  

• Úkol: Až se vám bude chtít, můžete si pomalu sundat šátky.  

Hra Prázdninové školy Lipnice, tato verze upravena z Fondu her, Instruktoři Brno (ISBN: 8025116753) 

 

REFLEXE:  

1) „Řekněte teď každý jedno slovo.“ – po kruhu 
2) Emotikograf – nakreslete si graf průběhu aktivity a vyznačte, jaké emoce jste u toho cítili, 

prožívali. 
3) Kdo chce, popíše ostatním svůj graf a popíše emoce. 
4) Co jste si díky příběhu uvědomili, co pro vás bylo zásadní? 
5) Vnímání je důležité a smysly, které máme nám poskytují… 
6) Jak se vy potýkáte s vlastními překážkami? 
7) Co vám poslech příběhů a jednotlivé úkoly přinesli?/Co si z programu odnášíte? 

  

METODICKÉ POZNÁMKY: 

Je možné využít nahrané příběhy, zadávání úkolů nahrané není. 

Je potřeba úkoly upravit dle velikosti místnosti či prostoru, ve kterém se program odehrává. Je velmi 
pěkné ho realizovat na louce – v takovou chvíli není možné se pohybovat po místnosti a osahávat 
stěny… 

Pokud je lichý počet účastníků, doplňte při úkolech v páru někým z instruktorů/učitelů. 

Zajímavý efekt má hra se začátkem za světla a koncem za tmy. 

Pro čtení je dobré vybavit se čelovkou. Při přípravě úkolů – rozmisťování věcí, je potřeba být zcela 
potichu a nedotýkat se účastníků. 

Po skončení aktivity vyzvěte účastníky, aby zatím nesdíleli pocity s ostatními – bude na to prostor. 
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