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“Objevuj, rozvíjej a posiluj svou vlastní 
mužskou identitu.”
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Úvod

Bez jídla, bez mobilů, bez hodinek. Další skupina. Jen o vodě se v tomto 
letním ránu vydalo šestnáct chlapů nacházet svoji vizi pro další život. 
Každý z nich bude sám po čtyři dny a čtyři noci. Jde o zásadní součást 
rozsáhlého programu, který se označuje jako výcvik a má název Mužská 
síla. Přes deset let ho v Čechách pořádá mentor Zdenek Weber pod 
hlavičkou organizace Mužský kruh. Postupně se přidal Václav Němeček 
s výcviky na Moravě. Nyní se tyto akce, zahrnující několik víkendových 
modulů a desetidenní pobyt v přírodě, konají s dalšími průvodci i na 
Slovensku. Tento výcvik je v době vzniku rozhovorů pro velký zájem 
účastníků už třetí v  jednom roce. Když se ozve volání duše, chlapi 
opustí svou komfortní zónu a vyrazí do terénu. Hledat a nacházet. Co 
vlastně? Sebe, svou pravdivou cestu a život.



Tato kniha rozhovorů je inspirací pro čtenáře, který má ambice přejít 
do zralejší fáze osobního života. Není určena pouze mužům, ale i zví-
davým ženám. Odhalujeme naše myšlenky, příběhy, filozofie i výcviky 
stojící za naší prací v Mužském kruhu, který se dotkl za posledních 15 
let více než 30 tisíc mužů v Česku a na Slovensku. Ukazuje se, že jsme 
dohromady integrovali unikátní způsob, jak mohou muži změnit svůj 
život, svoji kulturu, prožívání vztahů s ženami, otcovství, sexualitu, ale 
i nenáboženskou spiritualitu směrem k pravdivějšímu, autentičtějšímu 
a láskyplnějšímu životu. V rozhovorech všemi silami vyjadřujeme, kdo 
jsme, co děláme, k čemu to je, pro koho a s kým, i za jakým účelem. Jak 
pomáhá roční výcvik s názvem Mužská síla.
Vše, co je v knize řečeno a napsáno, bych nikdy nedokázal vyťukat do 
klávesnice. Jsem člověk ticha a sdílení. Rozhovory mi umožnily být plně 
sám sebou. Díky Janu Davidovi za jeho srdečné dotazování a trpělivost 
při vedení rozhovorů, bez něho by tato kniha nevznikla. I zpětně 
mě oslovuje autenticita a bodrost, se kterou tři muži vedou rozhovory 
o mužském kruhu a mužském výcviku, o přechodových rituálech, psy-
chologii a dalších aspektech naší práce s lidmi, která je alternativním 
neformálním vzděláváním a osobním rozvojem, sebepoznáním a nená-
boženskou spiritualitou s terapeutickým ozdravným efektem. 
V této knize sdílíme své poznání, svoji moudrost, záměry, ale říkáme 
to s veškerou pokorou před životem, bohem a vším, co je větší než my. 
To, co zde sdílíme, není pravda vytesaná do kamene, ale zkušenosti, 
poznání, uvědomění, příběhy a způsoby, které se osvědčily pro značné 
množství mužů. Každá cesta je originální a jedinečná. Přesto – když se 
podíváme na člověka jako celek, uvidíme, že i jednotliví lidé toho mají 
mnoho společného, například muži toho mají v životě mnoho společ-
ného jak s jinými muži, tak i s ženami. 

Předmluvy autorů

Z d e n ě k :



Inspirujte se, nechte se podnítit, a když to klapne, přijďte na některou 
z našich akcí. 

Děkuji, 
Zdenek Weber
mentor, zakladatel Muzskykruh.cz

Podnikatel, vyškolený mentor a průvodce, štastně ženatý otec tří dětí žijící v Zelenči 
u Prahy, zakladatel organizace Mužský kruh. Vášnivý podporovatel a spolutvůrce smys-
luplných a láskou nabitých projektů. Od dětství hrál hokej, později se věnoval bojovým 
uměním a terapii. Je průvodcem a mentorem rituálu hledání vize, neskonalý dobrodruh 
milující přírodu, vítr, oceán, Himaláje, Izrael, Nový Zéland, Kalifornii a Kanárské ost-
rovy, a především Šumavu, kde má chatu. Dvanáct let praktikuje tibetský buddhismus. 
Od svých 19 let se věnuje soukromému podnikání, které mu umožnilo plnit si své sny, 
studovat všechny hlavní náboženské a duchovní tradice na vlastní kůži, kdy během let 
2002–2006 cestoval kolem světa a získával přímé zkušenosti. Zdenek je vyškolený mentor, 
trauma terapeut, rebalancer, konstelační facilitátor. Podporuje a organizuje projekty pro 
mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do života. Má tělem i srdcem široký záběr 
a stojí za projekty Mužský kruh, Just Love, Doprovod do práce, Otec v akci, Taťkárium, 
Rodokmen, Nadační fond pro rozvoj plného vědomí. 

Existuje nespočetně cest, jen jedna je tvoje. Tvoje vlastní cesta duše 
životem. Jak jsem dosud v životě poznal, jednou z klíčových úloh člo-
věka je tuto cestu hledat tak dlouho, dokud ji nenajde. A kdo hledá, 
dříve či později najde. Kdo však nehledá, a proto nenachází, toho si 
jeho vlastní cesta bude hledat sama, což je v mnohém cesta útrpnější. 
Nejvyšší síly v nás nám pak totiž nedají spát. Je tedy na nás, zda budeme 
v tomto nevědomém spánku setrvávat a jak dlouho.
Ve chvíli, kdy svou cestu najdeš, jsi na jejím začátku, konečně trochu 
víc uvědomělý. To je skvělý moment ve tvém životě, kdy víš, kudy máš 
jít. Nezbývá, než se jen těšit na poznávání této cesty a prožívat její 
dobrodružství, v nichž je obsažen život sám.

V a š e k :



Já jsem vděčný za to, že jsem svou cestu našel. Díky Mužskému kruhu 
jsem mužem v plné síle. V mnohém díky tomu, co je napsáno právě 
v této knize. S radostí jdu po cestě životem, o které vím, že je moje, 
a že mi ukazuje velikost a lásku mě samotného. Tato cesta mě přivedla 
k větší, hlubší a moudřejší síle a věřím, že totéž se může podařit i tobě. 
Potkal jsem svoji ženu Janu, kterou neskonale miluji a vzniklo nejen 
já & ty, vzniklo My. Jsme obdařeni překrásnou dcerou Sofií. Společně 
tvoříme překrásný a láskyplný projekt Partnerská cesta, který párům 
ukazuje cestu, jak kultivovat a žít lásku v partnerském vztahu.

Ať je ti tato kniha inspirací v tom, jak svou cestu hledat, najít a s důstoj-
ností po ní kráčet. Jak dávat světu ze sebe to, co ti bylo dáno darem.

Václav Němeček
mentor, zakladatel Partnerskacesta.cz

Milující a svou ženu podporující manžel, partner, otec tří dětí (z toho dvou nevlastních), 
mentor a průvodce mužských kruhů, výcviků a hledání vize, spolumajitel firmy osobního 
a charakterního rozvoje. Věnuje se vlastnímu rozvoji od roku 2000 a intenzivně rozvíjí 
svůj potenciál. Společně se svou ženou založil, vede a vytváří unikátní partnerský pro-
gram Partnerská cesta. Miluje přírodu ve všech jejích podobách, věnuje se energetickým 
cvičením a taoistickým technikám transformace sexuální energie. Baví ho pěstovat zdravý 
životní styl a hledat cesty k realizaci plného lidského potenciálu a spojení s duší.

Něco v této knize ti může být velmi blízké, milý čtenáři. Budeš to ty 
sám, když si dovolíš uvolněné čtení bez automatického hodnocení. 
Nejde totiž primárně o to, co je výcvik Mužská síla, který je pojítkem 
celého příběhu, ale o to, kdo jsi právě ty. Všimni si při obracení stránek, 
jak se ti dýchá. A nechej v sobě zrát, co začne klíčit. Ať už to budou 
emoce nebo myšlenky.
“Pro začátek rád napíšu, proč jdu do tvorby knihy. Jednoduše. Věřím 
ve výsledek, cítím smysl obsahu knihy, aniž bych v  tuto chvíli znal 
její konkrétní podobu.” Tato slova jsem napsal Zdeňkovi a Václavovi, 
když mě před lety oslovili s nápadem. Vnímal jsem už tehdy, že kniha 
není určena jen mužům, naopak. Svým záměrem patří stejně tak ženám 

J a n :



– partnerkám, matkám i dcerám. Vnímal jsem, že můžeme dát dohro-
mady něco, co bude nikoliv ozvěnou života, ale samotným životem 
v přímém přenosu. Inspirace, jak si tvořit vlastní návody pro život.
Já, muž. Nechal jsem se při výběru názvu inspirovat slavnou sci-fi kni-
hou Já, robot od Isaaca Asimova. S přáním, abychom se v moderním 
světě nestávali naprogramovanými roboty, ale rozvíjeli se jako cítící 
lidé. Rozhovory v této knize jsou plné lidskosti, poznávaných i překo-
návaných strachů, růstu chlapů jdoucích svou cestou, kteří podporují 
ostatní svými projekty. Když jsem začal tuto knihu tvořit, pracoval jsem 
jako šéfredaktor deníku Metro. Ale nyní, když čtete tyto řádky, nabízím 
něco jiného. Dnes dělám živé rituály jako podpůrné strategie životní 
rovnováhy. Pokud při čtení ucítíte cokoliv, pomáhá kniha plnit svůj 
účel. Stejně jako výcvik Mužská síla pomáhá objevovat, kdo skutečně 
jsme.
“Táto, to bude opravdová knížka?” ptá se mě dcera Ela (6). No jasně, 
opravdová. A tady máš navždy černé na bílém: “Eli, mám tě moc rád. 
Táta.”

Milý čtenáři, užij si knihu, Jejímu čtení věnuješ část svého jedinečného 
života. Čteš knihu, ale objevuješ sebe. Dnes je dobrý den na život.

Jan David
mentor a tvůrce Ritualista.cz, ex-šéfredaktor deníku Metro

Bodrý a dobrý muž. Vědomý živelný partner a šťastný otec. Někdy vzletný básník a jindy 
barbar z jeskyně. Je lidským průvodcem zemitě-spirituální cestou dnešního člověka. Tvoří 
rituály na míru zejména v přírodě a v prostorách klientů. Provází mužskými i mužsko-
-ženskými kruhy. Pořádný servis a tunning své osobnosti prožil skrze výcvik Mužského 
kruhu, následovaly čtyři roky terapeutické očisty s biosyntézou a praktikování a rozvíjení 
technik vycházejících z šamanismu. Dlouhé roky pracoval jako novinář, naposledy téměř 
čtyři roky jako šéfredaktor deníku Metro, kde skončil v létě 2018 na vlastní žádost. Motto 
jeho srdcového projektu Ritualista zní: “Jednoduše více duše.”

Šárka Weberová, manželka Zdenka
Zaposlouchejte se do této knihy se zavřenýma očima. Přežvykujte v sobě věty 
jako tabák. Seďte v tomto kruhu a naslouchejte příběhům. A nechte se překvapit 
sami sebou, svou vnitřní silou, která se ve vás bude ozývat jako probouzející se 
šelma. Takovou moc tato kniha má.

Jana Němečková, manželka Václava
Mužský výcvik je úžasná možnost pro všechny muže, jak se zorientovat v sobě 
samotných i ve svých životech a jejich rozmanitých zákoutích. Je to cesta k sobě, 
ke svému srdci, tělu, vnitřní síle, ale i k nám ženám a dětem. Jeho blahodárná 
esence má potom velmi pozitivní a důležitý vliv nejen na ně samotné, ale i na 
jejich ženy a děti. A to je to, co se počítá, a je velmi důležité pro nás všechny. Je 
krásné vidět, jak muži rostou a stávají se otevřenějšími, zranitelnějšími, a záro-
veň pevnými ve své mužské síle. Když muž ví, co chce, umí si za tím jít, a přitom 
neztratí kontakt se svým srdcem a citlivostí, je to nádherné a uzdravující pro 
celou společnost. Jako žena si nesmírně vážím práce, kterou Václav tvoří pro 
muže, a dává mi smysl ji podporovat a šířit v lásce dál.

Jana Jochmanová, partnerka Jana Davida
Zkuste být při čtení také u sebe a ptejte se: „Jak to mám já?” Aplikujte tipy 
a praktické rady do svého života. A pokud cítíte, že mužský výcvik je něco pro 
vás, běžte do toho. Žijte tak, ať nemusíte litovat, že jste něco neudělali!

Jak ženy vnímají své muže se dočtete ve finále knihy.

Ženský vzkaz čtenářům
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VISIONQUEST
A INICIACE



Brzy ráno při východu slunce odešla další skupina mužů s krosnami na 
zádech do lesů hledat svou vizi. Každý z nich bude sám čtyři dny a čtyři 
noci. Mají u sebe jenom to nejdůležitější k přežití, plachtu a pitnou 
vodu. Mobily, hodinky, jídlo zůstávají v táboře. Celý výcvik sice vždy 
začíná víkendovým modulem Otec a mužská síla, na který navazuje 
Matka a ženská síla, ale tím, že tato kniha začíná vznikat v průběhu 
visonquestu, začínáme přítomně s tímto tématem.

J: Zdenku, Václave, když účastníci výcviku odcházejí za rozbřesku 
z tábora za svou vizí, co v tu chvíli prožíváte?

V: Cítím vždy velký respekt k  těm, kdo se tak rozhodnou a vyráže-
jí objevit, co v sobě mají. Naslouchají už sami sobě a došli do fáze, 
kdy si uvědomují, že nabídka moderního světa je sice fajn, ale není to 
všechno. Chtějí něco hlubšího. Chtějí něco, co se dotýká jádra života, 
jádra bytosti, pro co vlastně žít. Nenaplňují je jenom čistě materiální 
hodnoty, podobně jako hodnoty, které dávají určité postavení v životě. 
Z dlouhodobého hlediska to prostě není vše. A tihle chlapi, kteří dneska 
odešli, se rozhodli něco udělat se svým životem. Vydali se za svou vizí.
V  mých očích jsou velmi odvážní, protože podnikají nelehkou cestu, 
která je obrovsky pravdivá. Jsou ochotní tváří v tvář pohlédnout do očí 
sami sobě. Uvidět najednou svoje nitro, jaké je. Prožívám proto i radost, 
štěstí a naplnění z toho, že se někdo rozhodl podniknout takovou cestu. 
Jak jsi sám řekl – za svou vizí. Z toho mě vždycky blaží srdce, když je my 
mentoři, společně s asistenty, připravíme na sólo, aby objevili sami sebe.

J: Ano, s tím mám zkušenost. Při svém visionquestu v roce 2013 jsem 
o samotě v přírodě bytostně cítil, že jsem na něco takového uvnitř sebe 
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Z: Výcvik je prostor, kde si muž uvědomuje do hloubky svoje hodnoty. 
Ujasňuje si do hloubky svůj směr, za jakým účelem chce žít dál. Zasta-
vuje se. Kouká a poznává různé části svého mužského života, které 
zasluhují pozornost vědomí a jejich rozvoj. Případně se muži zbavují 
starých křivd, svého emocionálního a  mentálního balastu. Mužský 
výcvik umožňuje přejít do vyššího vývojového stádia sebe jako muže. 
Člověka (zamýšlí se). Člověko-muže (smích). Skrze tématické víken-
dové semináře, skrze desetidenní rituál v přírodě se postupně vypořá-
dáváme s minulostí, ujasňujeme si svou cestu do budoucnosti a zakot-
vujeme se v přítomnosti.

J: Na to slouží různá praktická cvičení se spoustou aha-momentů. Mě 
se líbí, že dostávám nástroje, dobrovolně přijímám nebo odmítám mož-
nosti, ale na svůj výsledek si přicházím sám – zároveň na to všechno 
nejsem díky kruhu mužů sám. Semináře moc neteoretizují, jdou k jádru 
i skrze tělo…

Z: Ano, skrze meditace, skrze medicine-wallky v přírody, skrze tanec 
a další energetická cvičení. Ta pomáhají otevřít zdroje síly, které jsme 

čekal snad celý život. Václave, my jsme spolu už včera večer chystali 
rituální kruh z kamenů, ze kterého chlapi ráno vyráželi na svoje sólo. 
Zažil jsi v přípravách moment, který s tebou zarezonoval?

V: Není to jen jeden moment. Velmi jsem prožíval každou jedinečnou 
konfirmaci, kterou sděloval každý z mužů před odchodem. Slyšel jsem 
jejich: “Já jsem ten a ten. Říkám toto světu, za tímhle si stojím. Chci to 
tak, jak to cítím u srdce…”
Sám víš, že mnohdy k  jejich finálním podobám vedla dlouhá cesta. 
Každá unikátní konfirmace, ke které účastníci skrze výcvik postupně 
směřovali, měla obrovskou sílu. Najednou pak v sobě cítím – ano! Ať se 
to stane! Žij to. Tohle mě naplňuje radostí. Byť pak nebývá snadné toto 
vykročení z dosavadní konformity života realizovat. Je obdivuhodné, 
když muž vyrazí, jde, nerezignuje.

J: Nerezignuje… To je dobré. Protože po nádechu a nabrání síly při-
chází i výdech, což mě dřív mnohdy mátlo. A někdy možná ještě mate, 
i když tomu nepřikládám takovou důležitost jako dřív. Kde je ale ta 
hranice pro rozhodnutí? Proč se část lidí dívá na seberozvojové aktivity 
tohoto typu s nepochopením a jiní naopak vykročí na cestu?

Z: Muži přicházejí na výcvik Mužská síla spojení s hledáním vize, pro-
tože je sem volá jejich vlastní duše. Volá je k tomu, aby do hloubky 
zreflektovali svůj dosavadní život, aby se postavili čelem svým stínům 
a svému vlastnímu neznámu. Aby v tom neznámu objevili a rozšířili 
svůj skrytý potenciál. Pozor, ne každý zažívá v dnešní společnosti toto 
volání. Někdo slyší volání své duše a  jiný zase ne. Někdo zase může 
slyšet volání své duše úplně jinde a jinak, a je to v pořádku. To, co my 
děláme, není pro každého. Je to pro ty, kteří se cítí přitahování právě 
k tomu stylu, kterým výcvik vedeme. Muži vidí, že existuje mnoho cest. 
Já si třeba uvědomuju, že moje srdce je svobodné. A stejnou svobodu 
dávám ostatním – všichni tady mohou jít po cestě, o které cítí, že je pro 
ně správná. Však taky každý neseme následky toho, po jaké cestě jdeme. 
Když někdo dorazí k nám do mužského výcviku, tak je to jen součást 
cesty. Zdůrazním zároveň, že tohle není finální destinace.

J: Jak to myslíš?

—
V mužském výcviku nacházíme své zdroje 
síly a učíme se je integrovat do každodenního 
života.
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stavu se nacházejí. Začínají reflektovat svoje stíny – a přesně tomu lidé 
říkají krize. Krize je přitom počátek dalšího vývojového stádia. Z krize 
potřebujeme načerpat maximální možné poučení a moudrost. Poznání. 
Objeví se určitá sebepravdivost, kdy potřebuju přejít ve svém životě dál. 
Nerozumím ale tomu, co mám dělat a psychologové mi nepomohli. Cír-
kev mi nepomohla. Ani onanování mi nepomohlo. Dokonce ani naku-
pování drahých věcí mi nepomohlo. Co dál? I toto je součást našich 
příběhů, i nás jako mentorů. Tomu říkám volání duše.

V: Do života přijde nespokojenost a  lidé neví, co jim chybí. Neuvě-
domují si, jak důležité je mít smysl života. Uvědomovat si ho alespoň 
v nějaké míře.

Z: A prožívat ho!

V: Když si dneska někdo položí otázku – jaký je smysl života? Tak si 
často rovnou odpoví, že na to snad ani nejde získat odpověď. Nebo je 
těch odpovědí tolik, že si ani nevybereš. Dotklo se mě, co řekl Zdenek. 
Že hodně chlapů chodí do práce a slouží nějaké vizi, která jim samot-
ným nedává smysl. Ale oni sami si to vůbec neuvědomují.

J: Je to tím, že vizi nemají a nenapadne je ji mít? Plní vizi někoho 
jiného? Takové šidítko…

V: Jejich vize, nebo spíš rámec smyslu, zní: „Potřebuju vydělávat peníze, 
živit sebe a rodinu.” Ale volání, na které se ptáš, to je něco víc. To je 
jasná otázka: „Co chceš, aby vzniklo ve světě? - Co chceš prosazovat? 
- Jaký máš dar, který chceš manifestovat do života i do života ostatních 
lidí? - Čím chceš svět obohatit a zlepšit?” Takové otázky si nikdo nekla-
de. Krize se často projevuje i v této úrovni. Lidé přijali nějaké hodnoty 
z vnějšku a považují je za správné. Považují je za smysl, do kterého se 
vyplatí vložit energii. Jenže se objevuje nesoulad mezi tím, co skutečně 
chtějí, a co jim bylo předkládáno, že by měli chtít.  Nesoulad je také 
jedním z projevů krize.

J: Ten pak může hnát člověka do extrémních situací. Do závislostí.

V: K alkoholu, k pornu… 

dosud neměli vědomě k dispozici. Tyto zdroje se dosud většinou otvíraly 
náhodně, třeba na základě provokace, stresu. Neměli jsme je vědomě 
k dispozici. V mužském výcviku nacházíme své zdroje síly a učíme se je 
integrovat do každodenního života. Velmi důležitým aspektem přitom 
je, že v každém vývojovém úseku života čelíme svým stínům.

J: Stíny. Důležité slovo ve výcviku. Jak ho osvětlíš?

Z: Stíny jsou většinou staré vytěsněné příběhy z předchozího vývo-
jového stádia. Zároveň čelíme neznámu, které souvisí s  následným 
vývojovým stádiem – do kterého vstupujeme. S tím je spojený strach 
a se strachem ruku v ruce stres. Se stresem se pojí takzvané zamrznutí. 
Určitou podporu a vedení podle mě potřebuje každý člověk, který 
přechází z jednoho vývojového stádia do druhého. Potřebuje určitou 
ritualizovanou formu reflexe minulosti, přítomnosti, ale i budoucnosti, 
aby skutečně plnohodnotně přešel dál. Do mužského výcviku přicházejí 
chlapi, kteří jsou dostatečně zralí v uvědomění, že tuto podporu potře-
bují. A když skončí výcvik, pokračují dál na své cestě.

J: Vývojová stádia chápu jako různé etapy života a mého náhledu na 
něj, prožívání.
Zmínil jsi ale volání duše. Pro někoho to může znít jako sci-fi. Můžete, 
chlapi, zmínit konkrétní životní situace z praxe? Kdy muži dojdou do 
situace, že jim něco v životě nehraje? Já jsem třeba jen cítil, že musím 
NĚCO udělat, ale nevěděl jsem, CO to je. Chodil jsem občas na večerní 
mužské kruhy, kde se sdílí tradičními metodami councilu, a  to mě 
vlastně přitáhlo k mužskému výcviku jako možnosti. Jaké vzorce se 
tedy u účastníků nejčastěji objevují, když duše volá?

Z: Většinou je to prožitek krize, který se projevuje jako dlouhodobá 
nespokojenost s  dosavadním stavem věcí. Položím si třeba otázku, 
jakému účelu sloužím v práci? Nebo, jak prožívám vztah se ženami? 
Jsem nespokojený s tím, jak prožívám existenci ve svém těle. Vnímám 
nedostatek radosti. Začínám prožívat frustraci, případně i ztrátu opor: 
ztratím manželku nebo svou práci. Nebo dosáhnu vrcholu kariéry a zjis-
tím, že jsem promarnil nějaký čas. Pomine nadšení, chuť a vášeň před-
chozího vývojového stádia a život je pouhou dlouhotrvající rutinou. 
Muži přicházející do výcviku dospěli do bodu, kdy si přiznali, v jakém 
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který přináší přirozenější fungování v těchto rolích a oblastech. Není to 
něco, co na sebe uměle z vnějšku naroubuješ. Začneš fungovat přiro-
zeněji. V našich mužských životech jsou role, které vznikají a zanikají. 
A ty, když jsi víc v souladu se svou podstatou, se svou duší, tak jsi ve 
svých rolích autentičtější, pravdivější. Pokud roli jenom hraješ, tak jsi 
ztracený.

J: Mluvíš o sebeprožívání. Z mého pohledu je teď dobré zdůraznit, že 
chlapi, kteří na výcvik přicházejí, jsou ve vnějším světě často úspěšní. 
Na první pohled jim většinou jede kariéra, mají pěkné bydlení… Přichá-
zejí chlapi, kteří vypadají úspěšně, a přesto je něco žene sem. Já jsem 
si výcvikem prošel před třemi roky a terminologií současnosti můžu 
říct, že výcvik pro mě nebyl jen upgrade sebeprožívání, ale instalace 
zcela nového operačního systému a postupný restart. Když se vrátíme 
k dnešku a hledání vize, tak většina chlapů, kteří ráno odešli do lesů, 
budou na sebe mít poprvé v životě tolik času. Co se vlastně v člověku 
děje, když vykročí hledat vizi?

V: V chlapech se může vynořovat, co v sobě dávno mají, ale nikdy se tím 
nezabývali. Třeba se v posledních deseti letech něčím užírají, nějakými 
pocity, emocemi, jejichž původ je jim zcela neznámý. Za těch deset let 
si přitom nenašli dostatek času, aby jednoduše spočinuli, všechno to 
strávili, jednoduše si dali prostor. Dosud třeba byli naučení s tímto bojo-
vat, zatlačovat to a tím potlačovat i sebe. Racionalizovali svoje postoje, 
kterým nerozuměli a které byly v nesouladu s vnějšími hodnotami. To 
se může dít. Může se dít všechno a nemusí se dít vůbec nic.

J: S čím jsi šel, Václave, na svůj visionquest?

V: Práce byla mým hlavním tématem. Velmi dlouho, skutečně zhruba 
těch zmíněných deset let, jsem hledal svoje pracovní určení. Chyběla 
mi vize záměru, který by byl můj. Dělal jsem mnoho různých zaměstná-
ní, vystudoval jsem úspěšně elitní vysokou školu, a přesto mě to nijak 
neposunulo směrem, že bych se své volbě rád věnoval. V otázce práce 
jsem byl stále v procesu hledání sebe sama. Po pravdě, byl jsem dost 
neřízená střela v tom, jak jsem hledal odpovědi. Můj způsob byl velmi 
nevědomý. Až výcvik a visionquest mi poskytnuly vedení. Spatřuji zpět-
ně z pozice mentora a toho, kdo si vším prošel a prochází, jak je výcvik 

Z: To, co popsal Václav, přináší obrovské vnitřní pnutí. Když začne duše 
volat, tak jsi vyzvaný k tomu, abys začal naslouchat svému vnitřnímu 
hlasu, svému srdci, své vnitřní pravdivosti. Dostáváš se zároveň často do 
konfliktu s vnější podmíněností, kterou jsi doposud prošel. Dostáváš se 
do konfliktu se svou normálností, s představou, jak by věci měly být, jak 
by ses měl chovat, jaký bys měl být jako muž, jaký bys měl být jako muž 
v moderní společnosti, jak bys měl žít. Pohromadě pak existují různá 
očekávání a podmínění, která jsou ve značném nesouladu – kdo jsi sku-
tečně zevnitř sebe a jak se prožíváš zevnitř? To je základem autenticity 
a pravdivosti. Teprve pak se můžeš ladit na vnější svět. Potkáváš lidi, 
kteří jsou podobně naladěni, s těmi vytváříš autentičtější společenství, 
rodinu. Součástí volání duše totiž taky je, že začneš pochybovat o svých 
dosavadních přesvědčeních, o svých myšlenkových vzorcích, o svých 
hodnotách a způsobech, jak žít manželství, otcovství… Když se naladíš 
na vnitřní pravdivost a začneš přehodnocovat, začínáš čerpat ze zdroje, 
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„A co se to tam stalo? A jak se to stalo?” A já řeknu, že do nějaké míry 
vím, a do nějaké míry s pokorou přijímám, že prostě nevím. Nejlepší, 
co kdo může udělat, je přijít, a projít výcvikem sám. Jsem sice exaktní 
vědecká mysl, ale nepotřebuji vědecké důkazy, když vnímám, jak moje 
srdce celému procesu naprosto důvěřuje. To je také smyslem naší práce. 
Moderní, rozumová mysl je fajn, pokud se nedostane do stínu, kdy chce 
všemu rozumět a už nic nedělat. My tady podporujeme i tu druhou část, 
která koná, i když věcem nerozumí. Opět se vracíme k onomu volání 
duše, kdy uděláš něco, čemu úplně nerozumíš. Přesto něco v tobě řekne: 
„Jdi, udělej to.”

J: Dříve probíhaly v tradičních společnostech zkoušky dospělosti, kdy si 
mladíci dospívající v muže museli procházet určitým potvrzením tohoto 
přechodu. Často se to neobešlo bez bolesti. Dnes pro naše vykročení 
z komfortu stačí, abychom strávili o samotě v přírodě čtyři dny a čtyři 
noci bez jídla, jen o vodě. Bez hodinek, bez mobilů. Jak jsi prožíval 
svoje sólo?

s celou podporou důležitý pro hledající muže. Najednou mám úplně 
jiný náhled na celou moji zmatenost prožívání. Skvěle jsem se uzemnil 
a zmatek ve mě se uklidnil. Objevily se pocity, které se vázaly k mému 
tátovi. Sám bych se vůbec nedozvěděl, jak jsou důležité. Na visionques-
tu se můj táta objevil jako důležitá osoba - do té doby by mě ale vůbec 
nenapadlo se jím takhle zabývat. Vůbec. A vůbec by mě nenapadlo, že 
on a můj příběh s ním, je pro moji cestu a vizi nějak důležitý. Kdyby 
nebylo mentora, který mě tehdy vedl, a byl to Zdenek, nevím, co by se 
mnou bylo. Nevím.

J: Jak změnil visionquest vztah k tvému tátovi?

V: Významně! Zajímavé bylo, že můj otec se ke mně vztahoval nejdřív 
s takovým posměškem. Říkal: „Ty se jdeš učit na toho muže – ha ha 
ha!” Jeho reakce byla zajímavá a zrovna dvakrát mě nepodpořila. Ale 
nenechal jsem se rozhodit a pokračoval jsem v tom, co mi dávalo smysl. 
Ještě víc zajímavé pak bylo, jak si mě táta začal vážit v momentě, kdy 
jsem dokončil visionquest a výcvik. Veškerý nerespekt zmizel, skoro ke 
mně začal vzhlížet.

J: To přišlo automaticky s tvou proměnou, nebo jste si o tom spolu 
i povídali?

V: Obojí. Nemám konkrétní moment, kdy se to proměnilo. Ale jisté je, 
že mou zkušeností se u něho také něco proměnilo.

J: Ptám se i z toho důvodu, že třeba se svou mámou se vidím z důvodu 
větší vzdálenosti jen párkrát do roka. Po výcviku komentovala proměnu 
mého obličeje, výrazu tváře. Máma najednou nazvala můj výraz jako 
nezvykle sveřepý.

V: No jo. V  té cestě a proměně je něco obrovsky pravdivého. Vždyť 
podobný rituál praktikují různé národy po celé planetě snad desítky 
tisíc let. Jsou tu prvky, které dokážu pojmenovat, ale i prvky, které 
prostě pojmenovat nedokážu, a přitom vím, že tam jsou. Pokud někdo 
rituálem projde a  je důkladně připravený, tak se ta změna dřív nebo 
později projeví. Jednoduše řečeno – poznáš jednoho dne na každém 
člověku Před a Po. Samozřejmě se mě ostatní mohou do detailů ptát: 

—
Moderní, rozumová mysl je fajn, pokud se ne-
dostane do stínu, kdy chce všemu rozumět a už 
nic nedělat. My tady podporujeme i tu druhou 
část, která koná, i když věcem nerozumí.
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J: Jaké to bylo?

Z: Hlavně jsem se opět setkal s pevnou, podporující, kvalitní, moud-
rou, mužskou osobou, vlastně ne jen jednou. Zároveň mě tam vedla 
nějaká potřeba projít si rituálem přechodu do dospělosti. I když jsem 
podnikal, a docela úspěšně, tak moje duše… Prožíval jsem se prostě 
pořád jako puberťák, který neví co a proč. Proč vlastně podniká? Pro-
tože rodina podniká. Protože to vypadá, že by z toho mohl být docela 
dobrý život.

J: A jaký jsi měl život? Dobrý, ne?

Z: Jo, já měl dobrý život. Ale na vnější úrovni. Na vnitřní úrovni se ve 
mně už brzy otvírala otázka: „Tohle je všechno?” Je to taková pochybu-
jící otázka – takže já mám firmu, co mi dává měsíčně sto tisíc do kapsy, 
krásný byt, mám Mercedes, mám krásnou ženu - a tohle je všechno? Pra-
cuji čtyři dny v měsíci… Co dál? Takhle tady mám zůstat do důchodu? 
Nebo mám otevřít další pobočku a další pobočku a další pobočku? 
Najednou mi to nedávalo smysl. Začal jsem cítil volání, kterému říkám 
volání duše. Volání k  využití hlubšího potenciálu života a   nastou-
pení na jinou cestu. To neznamená odvrhnout podnikání a materiální 
pohodlí. Spíš ho využít pro svoji životní cestu. Proto do výcviku větši-
nou chodí chlapi, kteří mají vysokou školu, mají jistou ekonomickou 
stabilitu nebo zrovna prodali firmu, nebo jsou na jiné křižovatce svého 
života. Vlastně všichni mentoři si prošli něčím podobným.

J: Co ti tedy tvůj první výcvik dal?

Z: Bylo to pro mě přesně takové, jak jsi zmiňoval. Vstoupil jsem do 
nového operačního systému sebe samého. Začal jsem autentičtěji proží-
vat, kdo jsem já. K myšlení a konání jsem přidal cítění. Navíc se objevil 
spirituální rozměr. Vlastně je třeba říct, že tady na výcviku je pro nás spi-
ritualita něco přirozeného. Ne náboženského, ale něco, co patří k člo-
věku a přírodě odjakživa. Skrze spiritualitu jsem začal docházet přiro-
zeného naplnění, ale bez kontextu boha ve smyslu formální duchovní 
cesty. Po výcviku u Thomase jsem cítil, že moje cesta asi povede jinudy, 
i když jsem nevěděl kudy. Takže jsem prošel mnoha výcviky – ve vedení 
visioquestů, v rodinných konstelacích, ve vedení mužských kruhů či 

V: Napadá mě jediné slovo: Osvobozující. Máš čtyři dny a čtyři noci 
jenom pro sebe! Nemusíš nic. Nemusíš s nikým komunikovat, nemusíš 
nic zařizovat, jsi jednoduše sám se sebou. S tím, co zrovna chceš a po-
třebuješ. Nemusíš to s nikým řešit. Samota a odloučení jsou obrovsky 
osvobozující.

J: Objevily se nějaké stíny?

V: Samozřejmě. Mohl jsem se uvolnit a pustit spoustu věcí. Nitro mé 
duše tak mělo najednou prostor a já s ním mohl rozmlouvat. Třeba skrze 
sny, nebo jenom skrze to, že mám chuť dojít někam lesem a tam rozjí-
mat nebo tvořit. Neumím to popsat, ale vím, že jsem si umožnil setkání 
se svou duší. Takže nejsilnější prožitek jedním slovem: osvobozující. 
Osvobozující od toho venku, kde je neustále nějaké „musíš”, „měl bys”, 
„je potřeba”, „není čas”, „máš už to”? Nemám…

J: Zdenku, jak ty ses dostal k visionquestu, který teď zprostředkováváš 
ostatním?

Z: Potkal jsem v roce 2003 Thomase Grainera, byl mým učitelem reba-
lancingu. To byla moje psychosomatická terapie těla a energie a mysli. 
Návrat do přirozené rovnováhy těchto tří složek. Poprvé v životě jsem 
se setkal se zralou, moudrou, podporující, ale přitom pevnou mužskou 
kvalitou. To jsem nikdy dřív nezažil. A to jsem trávil mezi muži opravdu 
hodně času. Můj táta i děda se mi hodně věnovali, dvacet let jsem hrál 
hokej, ale vždycky tam byla ta podrývající, kritická, zesměšňující muž-
ská kvalita, která jako kdyby shazovala veškerou autoritu mého otce 
i mého dědy. Zraňovalo mě, že se ke mně chovali jako k malého chlapci. 
Když jsem se potkal s Thomasem Grainerem, poznal jsem zcela novou 
kvalitu mužství. Dospělou, integrovanou, stabilní, ale přitom hřejivou. 
Thomas dělal v Německu mužské výcviky, ze kterých tady vycházíme. 
V roce 2005 jsem pro něj zorganizoval první výcvik v Čechách, pro-
šel jsem výcvikem a součástí byl i minivisionquest – jeden den v lese. 
Hodně mě nadchla práce s vizí, hledání vize. Tak jsem našel Kenta 
Pierce, což je Američan z Kalifornie, který provází visionquestem již 
nějakých třicet let. Odjel jsem do Švédska, kde tehdy Kent působil, 
a tam jsem absolvoval kompletní visionquest.
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přátelé, nové příležitosti, celý nový sociálně-kulturní kontext, ve kterém 
jsou lidé mnohem víc pravdiví a v rovnováze. Nemohl jsem žít v žádné 
přetvářce, tím jsem nakazil celou rodinu (smích). Moji rodiče jsou teď 
mnohem víc otevření. Mám pocit, že jsem něco vykonal i pro svoji 
původní rodinu. Moje partnerka je na cestě se mnou a je ráda, že kráčím 
touto cestou. Mám velké požehnání v tomto směru, což někteří lidé 
nemají, protože toto pochopení nenalézají u ostatních lidí. Všechno, co 
je mimo normalitu, považuje dnešní člověk za sektu nebo něco pode-
zřelého. My jsme ale svobodná neformální organizace, která poskytuje 
osobnostně rozvojové vzdělávání. Je to průvodcování, kterého se můžeš 
zúčastnit. Můžeš svobodně přijít, svobodně odejít. Nikoho nesdružu-
jeme ani nezavazujeme. Pro běžného člověka, který žije ve formálnosti, 
může být těžko pochopitelné, že něco takového existuje. Tato práce je 
totiž založená na osobní angažovanosti jedince, který vstupuje na cestu 
mužského výcviku a prochází změnou svého prožívání. Upgraduje se, 

v rebalancingu, což je poměrně hluboká práce s energií, myslí a s tělem. 
V roce 2007 jsem potom otevřel svůj první mužský výcvik, který jsem 
v Čechách vedl. Měl jsem od Thomase požehnání, abych to dělal, a tak 
to dělám. Přestal jsem se věnovat původnímu podnikání a v posled-
ních pěti letech se z mentorské činnosti stalo moje plné povolání, které 
přešlo i do mužsko-ženských aktivit. Visionquest mě propojil nejen se 
spirituální, ale také se sexuální silou. Spirituální a sexuální sílu vnímám 
jako jedno. Naše spiritualita, sexualita, emocionalita, mentalita, sociál-
nost – to je všechno projevem jedné a té samé síly, kterou na sólu čtyři 
dny a čtyři noci prožíváš. Vracíš se k původní přirozenosti, ze které se 
potom stáváš mnohem víc člověkem.

J: Je fakt, že dneska už slovo seberozvoj nezní jako úlet třeba i díky 
metodám, jako je koučování. Jak se ale na tebe, Zdenku, koukalo před 
deseti lety tvoje okolí, tvoje rodina, žena? Procházel jsi výraznou životní 
proměnou…

Z: V mém případě všichni reflektovali, že je to jenom k dobrému. Sice 
jsem žil podnikatelský, ale velmi nevyvážený život. Dokud jsem se neza-
čal zabývat svou mužskou silou, tak moje mužská síla ovládala mě. Na 
hokeji jsem platil za rváče a nikdo nevěděl, kdy ode mě dostane po 
držce. Neměl jsem svoji vlastní sílu pod kontrolu, což se mi následně 
projevovalo i v  tom, že jsem byl jako podnikatel často ve stresu, se 
špatnou životosprávou. Když jsem na sobě začal pracovat, začal jsem 
procházet velkou proměnou. Začínal jsem svou sílu kontrolovat, začínal 
jsem ji vědomě žít, trénovat, a začal jsem být klidnější, víc v rovnováze. 
Pozitivní vliv se projevil i pro moje okolí. Především od svých rodičů 
jsem se už od začátku setkával s velkou podporou.

J: Kolik ti vlastně bylo let, když jsi s tím vším začal?

Z: Dvacet sedm. Chci ale doříct, že podporu jsem cítil hlavně ze strany 
svého otce. Byl se mnou ze začátku do konce i na několika seminářích, 
na rodinných konstelacích a meditačních retreatech. Podporoval mě 
a za to jsem mu vděčný. Je ale nutné počítat s  tím, že někteří staří 
kamarádi při této cestě odejdou ze života – můj životní styl a  jejich 
životní styly se proměnily a oddělily. Stejně tak moje hodnoty a jejich 
hodnoty, takže mi nechyběli. Najednou tu byli noví kamarádi a noví 
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