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Co bylo v plánu a co se uskutečnilo 

• Po Eurosoulu 2019 v Německu byl plánován další na rok 2020, který 
se měl konat v Praze na Fortně. S ohledem na pandemickou situaci 
musely být nakonec všechny, i upravené a okleštěné, plány zrušeny 

• Nakonec se ale pražští chlapi rozhodli Eurosoul přece jen uspořádat – 
online a se zpožděním, ale o to lepší 

• Eurosoul 2021 se uskutečnil v pátek 26. 3. a v sobotu 27. 3. 2021 

• Časová osa velmi připomínala jarní obnovu kroměřížských 
„manželáků“, konanou o týden dřív: první setkání v pátek večer, a pak 
další v sobotu ráno a v sobotu odpoledne (v tomto případě spíše 
v podvečer) 



Kdo se zúčastnil 

• Byli zastoupeny všechny země, které se účastní evropské chlapské 
spolupráce, tedy Irsko, Spojené království (ponejvíce bratři z Walesu), 
Německo, Rakousko a Česko.  

• Mimo to se zapojili také jednotlivci z jiných zemí, v některých 
případech ovšem žijící v zemích výše uvedených. Bylo možno vidět 
Itala, Portugalce, Poláka, Lotyše, Slováka i bratry z USA. 

• Při úvodním rituálu byli přítomni chlapi, kteří symbolizovali jednotlivé 
národy (pět hlavních a jeden za „ostatní národy“) a vhazovali do ohně 
jejich poselství 



Heslo, rituály, skupinky a meditace 

• Program probíhal pod heslem „Awakening brotherhood“, tedy 
Probuzení bratrství (nebo také Uvědomění si bratrství) 

• Program zahrnoval rituály, jejichž ústředním prvkem byl Oheň 
přátelství, planoucí na Fortně. Na ně navazovala setkání ve velké 
skupině (téměř padesát chlapů) a dělená setkání v devíti malých 
skupinkách. Vše prostřednictvím platformy Zoom 

• Program probíhal v angličtině, ale básně byly recitovány také německy 
a česky. Jedna z malých skupinek diskutovala v němčině 

• Pauza mezi sobotním ranním a sobotním podvečerním programem 
byla určena pro „pokud možno“ procházku o samotě a meditaci na 
téma pěti prubířských kamenů (bude zmíněno dále) 



Council (rada) 
• Velké i malé skupinky probíhaly důsledně formou councilu (rady) 

(mohli jste zažít např. na iniciaci) 

• Council má začátek a konec a také svého moderátora, který bdí nad 
pravidly a pokládá otázky 

• Mluví vždy jeden, co je řečeno, neopouští kruh (diskrétnost) 

• 4 zásady:  
* mluvíme spontánně (nepřipravujeme si projev) 
* jsme úsporní ve vyjadřování (k podstatě, bez omáčky a vysvětlování) 
* sdílíme ze srdce (ne z hlavy – co cítím, ne co si myslím) 
* nasloucháme srdcem (aktivní naslouchání druhým, bez hodnocení a 
rad) 

• Jedna část proběhla formou „fishbowl concilu“, kdy hovoří jen několik 
předem vybraných jedinců a ostatní pouze poslouchají. 

 



Rúmího báseň, čtená ve třech jazycích  
(a ve třech jazycích obsažená i v materiálech pro účastníky) 

Hostinec 
Být člověkem je jako provozovat 
hostinec. 
Každé ráno nový příchozí. 
Radost, sklíčenost, zloba, 
chvilkový záchvěv uvědomění se dostaví 
jako nečekané navštívení. 
Uvítej a pohosti je všechny! 
I když se ukážou být smuteční sešlostí, 
která se bezohledně prožene tvým 
domem 
a rozbije všechen nábytek, 
i tak se ke každému hostu chovej s úctou. 
Třeba v tobě dělá místo 
pro nové potěšení. 
Temnou myšlenku, hanbu, zášť, 
přivítej na prahu dveří s úsměvem 
a pozvi je dál. 
Buď vděčný všem, kdo přijdou, 
neboť každý byl vyslán 
jako průvodce z jiného světa. 
----- 
(Rúmí)  

Das Gasthaus 
Ein Gasthaus ist dieses menschliche 
Dasein. 
Jeder Tag eine Neuankunft. 
Eine Freude, ein Kummer, eine 
Gemeinheit, 
ein kurzes Achtsamsein 
kommt als unerwarteter Gast. 
Heiße alle willkommen und mach´s allen 
schön! 
Auch wenn sie ein Haufen Leiden sind, 
die dir brutal alle Möbel rausfegen. 
Egal. Behandle jeden Gast mit Respekt. 
Vielleicht schafft gerade er in dir Platz 
für ganz neue Wonnen. 
Den dunklen Gedanken, der Scham, der 
Boshaftigkeit – 
öffne allen mit Lachen die Tür 
und lade sie ein, deine Gäste zu sein. 
Sei dankbar für jeden, der kommt, 
denn jeder wurde als Führer von oben 
geschickt. 
----- 
(Rumi)  
 

The Guest House 
This being human is a guest house. 
Every morning a new arrival. 
A joy, a depression, a meanness, 
some momentary awareness comes 
as an unexpected visitor. 
Welcome and entertain them all! 
Even if they’re a crowd of sorrows, 
who violently sweep your house 
empty of its furniture, 
still, treat each guest honorably. 
He may be clearing you out 
for some new delight. 
The dark thought, the shame, the malice, 
meet them at the door laughing, 
and invite them in. 
Be grateful for whoever comes, 
because each has been sent 
as a guide from beyond. 
Rumi  
 



Hostinec (1) 

Být člověkem je jako provozovat hostinec. 
Každé ráno nový příchozí. 
Radost, sklíčenost, zloba, 
chvilkový záchvěv uvědomění se dostaví 
jako nečekané navštívení. 
Uvítej a pohosti je všechny! 
I když se ukážou být smuteční sešlostí, 
která se bezohledně prožene tvým domem 
a rozbije všechen nábytek, 
i tak se ke každému hostu chovej s úctou 

Džaláleddín Balchí Rúmí (30. září 1207, Balch – 
17. prosince 1273, Konya) také známý jako 
Mohamed Balchí (persky: دمحم بلخی ), Mawláná 
Džalál ad-Dín Muhammad Rúmí (persky:  موالنا

 ;turecky: Mevlânâ Celâleddinجالل الدین دمحم رومی
Mehmed Rumi, nebo jednoduše Rúmí), byl 
perský básník, právník, teolog a učitel súfismu 
žijící ve 13. století. (Wikipedie) 



Hostinec (2) 

Třeba v tobě dělá místo 
pro nové potěšení. 
Temnou myšlenku, hanbu, zášť, 
přivítej na prahu dveří s úsměvem 
a pozvi je dál. 
Buď vděčný všem, kdo přijdou, 
neboť každý byl vyslán 
jako průvodce z jiného světa. 
----- 
(Rúmí)  



Pět prubířských kamenů a meditace s jablkem 

• Již v pokynech bylo uvedeno, že si každý účastník má připravit jablko a 
ostrý nůž 

• V pauze mezi dopoledním programem (končil cca ve 12.15) a 
podvečerním (začínal až v 18 hodin) bylo doporučeno vydat se do 
přírody a vzít s sebou jablko rozkrájené na pět plátků tak, aby 
uprostřed plátku vždy byla hvězda jádřince 

• Během procházky si udělat pět zastavení, při každém sníst plátek 
jablka a zamyslet se nad jedním z prubířských kamenů (Five 
Touchstones, Die Fünf Prüfsteine) 



Pět prubířských kamenů 

1. Ukotvení 

– jsme muži zakotveni tady a teď 

2. Setkávání 

– pečlivě nasloucháme 
jednotlivým našim příběhům 

3. Propojení 

– jsme muži, kteří se rameno k 
rameni rozhodli jít s ostatními 

4. Opouštění 

– jsme muži, kteří opouštějí 
způsoby, které nám již dále neslouží 

5. Služba 

– jsme muži, kteří ctí přírodu a 
všechny živé tvory 

 

Dostupné také na eurosoul.eu 



Děkujeme za pozornost 

• Nyní budou následovat osobní svědectví jednotlivých účastníků a 
poté prostor pro dotazy a diskusi 


