
Přílohy

Příloha č. 1: Představení vybraných účastníků workcampu

Dragutin

Dragutin pochází ze Srbska a během workcampu ji bylo 18 let. Jednalo se o její 

čtvrtý workcamp. Ze všech svých workcampů věnovala při svém vyprávění největší 

pozornost svému prvnímu workcampu, který v jejím životě očividně sehrál velkou roli. 

Zúčastnila se jej ve svých 16 letech, což je poněkud nezvyklé, neboť pro spoustu 

workcampů je minimální věkovou hranicí 18 let. „Myslím si, že jsem si jistě rozšířila 

obzory. Když je ti 16 a dostaneš se situace, kde musíš trochu vycházet s jinými lidmi, víš 

jako být organizovaná, že musíš být v čas na nějakém místě a když ses vystavena situaci, 

kde jsou všichni o trochu starší než ty a jo bylo to těžký, ale ta nejtěžší část byla cesta. 

Jo a bylo těžké poprvé být sama a pořád obklopena těmi lidmi, protože jsem jedináček,

takže jsem tak nějak potřebovala čas sama pro sebe“ (interview, Dragutin, 20. 07. 

2014). Důležitou roli mu přičítala na základě toho, že ji podle jejích slov velmi pomohl 

osamostatnit se a dospět. Našla zde pár přátel, o kterých se několikrát zmiňovala a také 

se díky tomuto workcampu naučila německy. Další věcí, kterou se podle jejích slov na 

workcampu naučila bylo „nevyšilovat, protože když je něco špatně, tak se to stejně 

nezmění“ (Dragutin, Barcelona, 24. 07. 2014).

Jedním z jejích důvodů, proč se rozhodla dát si během loňského léta dva 

workcampy v řadě, byly již zmíněné problémy spojené s rozchodem s jejím přítelem. 

K tomuto tématu jsem se pokusila během našeho rozhovoru vrátit, ale jak se ukázalo, po 

šesti dnech na svého bývalého přítele téměř zapomněla, což mohlo být následkem toho, 

že na workcampu začala chodit s Antoinem. „Jo! To byl jeden z důvodů! Promiň, stalo 

se toho hrozně moc a já na to, na něj, úplně zapomněla, úplně...Lidi se mě ptají: 'Ach, 

můj Bože, zapomněla jsi na svého bývalého!' a já: 'Ups!' (smích)“ (interview, Dragutin, 

20. 07. 2014). Dragutin příběh ukazuje osamostatnění se pomocí workcampu a motivaci 

k účasti v podobě útěku před problémy doma, které v jejím případě představovaly 

situaci vzniklou po rozchodu s jejím přítelem. 
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Guadalupe

Guadalupe byla jednou ze dvou lidí na workcampu, kteří nepocházeli z Evropy. 

Byla z Mexika a v jejích 25 letech byla rovněž jedním z nejstarších účastníků. Tento 

workcamp byl její třetí, přičemž všechny tři workcampy podnikla během stejného léta. 

Využila je jako příležitost k navštívení Evropy, kde během minulého léta strávila něco 

okolo tří měsíců. Právě cesta do Evropy byla jednou z jejích hlavní motivací pro účast 

na workcampech. Kromě Španělska, Německa a Itálie, kde se konaly její workcampy, 

se také podívala do Francie a Amsterdamu. Náročná pro ni byla především cesta na 

první workcamp. „Poprvé to bylo těžké, nic jsme nevěděla, bylo to nové město, bylo 

náročné se dostat na workcamp a tak, ale pak už to bylo lepší“ (interview, Guadalupe, 

23. 07. 2014). 

Hans

Hans byl v době workcampu 20letý Němec. Ačkoliv byl toto jeho první 

workcamp, dříve už strávil jeden rok na výměnném pobytu v zahraničí. Hans 

představoval výraznou postavu workcampu. Většinu času bavil své okolí, přičemž 

výrazy vzniklé během těchto situací se výrazně zapsaly do workcamp language. Hans 

běžně jen tak zpíval, hrál na kytaru, pomáhal v kuchyni a to i přestože zrovna neměl 

službu. „Rádž vyprávěl o požitku z různých masáží včetně těch, kde je člověk úplně 

nahý. Hans se tím strašně bavil a neustále Rádžovo vyprávění doplňoval různými 

komentáři jako například 'Vážně dobrý, že jsi tak open-minded, ale tady nejsou nudisti.' 

Zbytek se téměř neustále pořád smál. Rádž postupně začal ostatní masírovat. Hans 

k tomu pouštěl rádoby indickou hudbu a začal probíhající činnost označovat jako indian 

sexy time massage, který rovněž vyslovoval s jakoby indickým přízvukem. Všichni se 

smáli a leželi těsné blízkosti na jedné z velkých matrací“ (terénní poznámky, 17. 07. 

2014). Výraz indian sexy time massage se včetně způsobu jeho výslovnosti zapsal do 

workcamp language.

Když jsme se v lednu ještě s Louisem potkali v Berlíně, byla na Hansovi vidět 

únava z každodenních povinností. Hans se během tohoto akademického roku stal 

dobrovolníkem v jedné neziskové organizaci, tímto se zapojil do pracovního procesu a 

například jeho časové možnosti byly v porovnání s množstvím volného času Louise 
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velmi omezené. V Berlíně se projevoval mnohem tišeji, než jak tomu bylo v průběhu 

workcampu, což nejspíše lépe odpovídá jeho chování ve struktuře. Porovnání Hansova 

chování na workcampu a mimo něj dokládá změněné chování v liminalitě.

Irena

Irena žije ve Varšavě a během workcampu jí bylo 20 let. Irena je bisexuální. Na 

workcamp přijela po rozchodu se svou dlouholetou přítelkyní, se kterou byla tři roky. 

K rozchodu došlu, když jí její přítelkyně řekla, že už se nemůže nedále se svým 

vztahem schovávat. Irena nám řekla, že někteří její přátelé o její přítelkyni věděli, 

dokonce už o své sexuální orientaci hovořila se svou matkou. Na veřejnosti ji však 

projevy vztahu stále činily potíže. Navíc svou sexuální orientaci ještě nepřiznala před 

svým bratrem, se kterým od nástupu na vysokou školu společně bydlela. Jejich 

sourozenecký vztah by se dal popsat jako komplikovaný. 

Irena měla pocit, že její bratr nesdílí její radost z její rostoucí sebedůvěry a jejího 

sebezdokonalování, o kterém hovořila ve spojitosti s jejím předchozím workcampem, 

kde se toho podle ní spoustu naučila mimo jiné také sama o sobě. „Myslím si, že mí 

rodiče jsou ti poslední, kdo ve mně věří. Když jsem jela poprvé na workcamp, bylo to 

zároveň poprvé, co jsem sama cestovala. Teď mě za to můj brácha obviňuje. Nelíbí se 

mu, že se v něčem zdokonaluju. (…)Nevím, jestli žárlí nebo co, ale abych byl upřímná, 

tak se teď cítím dost špatně, že tu teď jsem…kvůli němu. (…)Dělám něco a přináší mi to 

výsledky. Jsem šťastná, mám z toho dobrý pocit. Jsem nadšená a chci s ním sdílet moje 

štěstí, chci s nim o tom mluvit a on mě vážně ničí. Nezajímá ho to. Říkám mu: 'Dneska 

jsem dělala úžasné věci' a on jenom 'hm, dobře' a nic. Pořád si stěžuje a tak….“ (Irena, 

20. 07. 2014).Nehledě na to, že se dle jejích slov projevoval značně homofobně. Irena 

se po workcampu od svého bratra odstěhovala.

Na podzim po workcampu si Irena našla přítele, se kterým je nyní již několik 

měsíců. Ačkoliv by svou bisexualitu mohla skrýt za svůj současný vztah s mužem, 

začala pracovat pro LGBT+ organizaci Equality Parade Foundation, která v červnu 

pořádá průvod proti homofobii ve Varšavě. Podle jejích slov jí už nezáleží na tom, zda o 

její bisexualitě lidé vědí ani na tom, jak její sexuální orientaci následně přijmou. „Ano, 

je to pro mě obrovský krok, protože teď když spoustu mých 'přátel' zjistilo, že budu 
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organizovat ten pochod, tak jsou si jisti, že jsem zasraná lesba a můj největší úspěch je 

to, že je mi úplně jedno, co si o mě myslí“ (Irena 09. 02. 2015). Irenin příběh vypovídá 

o zvětšující se sebedůvěře, založené na pocitu úspěšně zvládnutých neznámých 

situacích, kterým musela při cestě na workcamp a v jeho průběhu čelit. V jejím případě 

nalezené víra v sebe sama vedla až k otevřenému přihlášení se ke své vlastní sexuální 

orientaci.

Isabella

Isabelle bylo loni v létě 21 let a žije Římě. Isabella je velmi aktivní a zvídavá. 

Neustále se ráda vyptávala na všechno možné a to jak lidí z workcampu tak úplně cizích 

místních lidí. Zajímalo ji téměř vše od národní kuchyně účastníků až po to, jak to 

vypadá se vzdělávacím systém v jednotlivých zemích. Popisovala mi, že se nikdy nesmí 

zastavit, což jsem poznala i v praxi, když už nezvládala naše polehávání a chtěla se 

podívat do města. 

Například na nákupy se vydal nejeden z účastníků workcampu, ale Isabella se 

během nich v malém krámku zapovídala s místní ženou na téměř hodinu. Později se 

třeba nadchla pro místní kostel, o kterém si získala všemožné brožury, ty nastudovala a 

dále se dala do rozhovoru s mužem, který se o kostel stará. Takto se jí podařilo dostat se 

i na pro veřejnost běžně nepřístupná místa. Během rozhovoru mluvila o tom, že se nikdy 

nemůže zastavit, protože pokud tak učiní, začne bez nadsázky brečet a propadat 

depresím. „Možná obecně utíkám od mé práce, běžného života, kdybych nejela a zůstala 

doma měla bych dva týdny volna a nic nedělala a….Mám problém, že potřebuju utéct, 

hodně. (…) Můj život je …někdy to je dobré, někdy není. Je to jako bych neustále 

běžela, běžela, běžela. (…) Vždycky musím něco dělat, ale to je nemožné. Můj bývalý a i 

někteří mí přátelé mi říkají, že je nemožné mě někdy následovat. Protože když se 

zastavím, nastane krize. Když se zastavím, tak mám někdy depresi a brečím. (…) 

Spousta lidí dělá spoustu věcí, ale pak jsou schopni se zastavit a ocenit to. (…) 

Například já když jsem unavená, neznamená to, že bych někdy nebyla líná, nebo 

unavená a chci něco dělat, ale nemůžu, je to strašné. Nedokážu se nutit předstírat. Ale 

já hodně utíkám“ (interview, Isabella, 16. 07. 2014). Tak svůj život neustále vyplňuje 

nějakými aktivitami, mezi které patří také workcamp. Neustále utíká před nudou, 

depresemi a všedností.
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John

John je introvertní Brit, kterému bylo během workcampu 18 let a sám sebe 

popisuje slovy „společenské nemehlo“ (interview, John, 17. 07. 2014).  Na workcampu 

se bavil především s Monicou, která je na rozdíl od něj velmi společenská. 

John se na workcampu nedržel v pozadí, přestože doma by to tak nejspíše měl. 

Svoje všední dny tráví hrami na xboxu a počítači. Na workcampu mu činilo potíže ranní 

vstávání, na které při svém každodenním volnočasovém režimu není zvyklý, neboť ze 

školy vyšel před třemi lety a od té doby nestudoval ani nepracoval. Na jednu stranu 

mluví o tom, že by chtěl pracovat, kvůli tomu, že práce mu na rozdíl od školy přinese 

peníze. Na stranu druhou mluvil také o tom, že by se do školy ještě někdy rád vrátil. 

Podle mých informací se v tomto ohledu v jeho životě ještě nic nezměnilo.

John nebyl během rozhovoru moc výřečný, ale podle svých slov se na 

workcampu naučil„nestydět se a vycházet s lidmi“ (interview, John, 17. 07. 2014).

Mimo rozhovor skoupý na slovo nebyl a do konverzace se aktivně zapojoval. Kromě 

toho, že na workcampu oceňoval potkání nových lidí a osvojení si společenských 

vlastností, měl rovněž rád onu nevšednost workcampových dní, kdy každý den je jiný a 

člověk předem nikdy neví, jak ten další den bude vypadat. John se nachází v životní 

situaci, kdy se musí rozhodnout, co chce dělat dál se svým životem. Prozatím tento 

problém příliš neřešil a workcamp pro něj znamenal vytržení z každodenní rutiny 

nicnedělání.

Louis

Louis je Francouz pocházející z města Toulouse, v době  workcampu mu bylo 21 

let. Celý akademický rok před workcampem a další jeden semestr po něm byl na 

studijní stáži ve Švédsku. Letos na jaře skládá inženýrské zkoušky.  Od podzimu do 

zimy měl spoustu volného času, který vyplňoval cestováním. Díky němu jsme se nejdřív 

sešli spolu v Praze, poté jeli za Irenou do Varšavy a v lednu se setkali v Berlíně 

s Hansem. Při snaze o další plány říkal, že jeho volný čas prakticky skončil, neboť po 

ukončení školy hned nastoupí do práce. Rád by se živil hudbou, ale vzhledem k tomu, 
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že si myslí, že takto by se užit nedokázal, plánuje zůstat u vesmírného inženýrství, které 

už téměř dostudoval.

Během workcampu se zmiňoval o svých přátelích ve Švédsku, přičemž většinu 

z nich tvořili Francouzi, kteří zde byli rovněž na studijním pobytu. „Ve Švédsku, kde teď 

studuju je hodně Francouzů. Zůstávám s nimi. Protože chodí na stejné kurzy a tak. 

Potkal jsem Švédy a lidi z jiných zemí, ale vždycky je tam nějaký Francouz…na kurzu, 

na párty…takže mluvíme Francouzsky“ (interview, Louis, 22. 07. 2014). Když mě 

v říjnu navštívil v Praze, vyprávěl mi, že tento akademický rok se začal mnohem více 

bavit s místními studenty. Také mluvil o tom, jak si za poslední dva měsíce osvojil 

základy švédštiny a přidal se do dvou místních studentských orchestrů. Další změnou 

v jeho životě po workcampu byl také rozchod s jeho dvěma švédskými přítelkyněmi. 

Louisův příběh po workcampu představuje jistou míru osamostatnění se, kdy se jedinec 

přestane držet pouze známého kulturního prostředí a začne objevovat nové světy. To se 

zpravidla projevuje během samotného workcampu. V Louisově případě lze tak nejspíše 

hovořit o schopnosti, kterou si osvojil v době workcampu a následně ji využíval také po 

jeho ukončení.

Rádž

Rádžovi bylo v létě 2014 23 let a pochází z Indie. Na začátku workcampu na 

sebe Rádž upoutával pozornosti vyprávěním svých zážitků z cest. Poslední tři roky před 

workcampem trávil většinu času cestováním po Evropě (především v Rusku) a jen na 

krátké okamžiky se stavoval doma v Indii. Rádž hraje na několik hudebních nástrojů a 

především flétnu využíval k navazování kontaktů na svých cestách.

Evropa pro něj znamenala jakýsi party time, v porovnání s jeho rodnou Indií je 

v Evropě nejspíše uvolněnější atmosféra. „V Indii nemáme takovýhle noční život, takže 

když jsem v Evropě nebo někdo chci si vážně užít noční život, chodit večer ven“

(interview, Rádž, 23. 07. 2014). Rádž rád popíjel a snažil se neustále seznámit s 

holkami. Jeden z posledních večerů na workcampu strávil na rande a několik dalších 

nocí vyrazil s kluky pít za místními dívkami, které potkal v rámci jedné z úvodních her. 

Zjednodušeně řečeno svůj čas na cestách včetně toho na workcampu bral velmi 

volnočasově a snažil si jej užít, co to šlo.
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Rádž pochází z indické rodiny, která má služebnictvo, takže jeho vztah 

k penězům byl mírně odlišný než u jiných účastníků. Věci v ledničce bral plus mínus za 

erární a poměrně často se ostatních vyptával například na cigarety. Nutno poznamenat, 

že ale ani on neměl problémy se sdílením svého balíčku cigaret či svého alkoholu. 

Rádžův přístup k věcem nevedl přímo ke konfliktům, ale spíše k všeobecné mírné 

nechuti ostatních. I k té se vyjádřil v rámci rozhovoru. „Jedna věc, co mě ranila, jedna 

osoba, které jsem se zeptal na cigaretu, ne vlastně, promiň, jeden člověk, se kterým jsem 

se chtěl bavit o něčem velmi důležitém, šel jsem za ním a on na mě: 'Co chceš, 

cigaretu?' Bylo mi vážně…vážně jako bych se ptal celou dobu, bylo to fakt nepříjemné“ 

(interview, Rádž, 23. 07. 2014). Někteří jej rovněž kritizovali za jeho postoj k práci, 

neboť rozhodně nepatřil mezi nejpracovitější lidi. Svůj postoj k práci omlouval právě 

nedostatkem nočního života v Indii, který si chtěl v Evropě vynahradit.

Rádžův příběh ukazuje volnočasovost a uvolněnost workcamp, neboť Rádž svůj 

pobyt na workcampu oprostil od povinností jako málokdo. Jeho příklad je však 

významný hlavně kvůli jeho odlišnému kulturnímu a materiálnímu zázemí, které 

primárně nepředstavovalo žádný problém. Ovšem v případě, kdy se někomu něco z jeho 

chování nelíbilo, bylo to omlouváno buď tím, že pochází z Indie nebo tím, že je 

z bohatších poměrů.

Maria

Maria je Italka, které bylo v době workcampu 18 let. Jednalo se u ní o druhou 

podobnou zkušenost. Nejvíce si na workcampu vychvalovala míru svobody, kterou jí 

přináší. Z našeho rozhovoru vyplynulo, že je ráda, když se zbaví dozoru rodičů, kteří ji 

podle jejích slov velmi kontrolují. „Mí rodiče jsou velmi…nevím to slovo 

v angličtině…kontrolovat, chtějí mě často kontrolovat. (…) Užívám si to tu, protože 

jsem od nich pryč. Jsem svobodnější“ (interview, Maria, 19. 07. 2014). Její prvotní 

zkušeností byl workcamp pro mladší 18 let, tudíž zde nejspíše nezažila tolik svobody 

jako na zkoumaném workcamp, neboť zde s ní bylo zacházeno jako s dospělou. Volná 

večerka, libovolná náplň volného času, absence zákazu pití alkoholu či kouření pro ni 

v této míře představovaly naprostou novinku, kterou si ráda pochvalovala. Domnívám 
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se, že ji mohl tento workcamp velmi pomoci se osamostatnit. Její příběh je zásadní kvůli 

snaze vymanit se ze všudypřítomného dohledu rodičů a snaze osvobodit se.

Monica

Monica pochází z Itálie a loni v létě jí bylo 18 let. Monica je velmi vřelá a 

celkem hlučná. John s Marii jí říkali „máma“, což dost vystihuje její milou a 

starostlivou povahu. Před odjezdem na workcamp ukončila střední školu a v současnosti 

studuje farmaceutiku.  Její odjezd na workcamp byl velmi spontánní. Nadšeně mi 

vyprávěla o tom, jak se snažila vyplnit volný čas v létě a toužila jet do zahraničí. Teprve 

v pondělí se dozvěděla o workcampu, jehož začátek byl už ve čtvrtek ten samý týden. 

Takto rychle vyřídit vše potřebné zvládla i díky tomu, že o rok dříve už se jednoho 

workcampu účastnila. Navíc workcamp pro ni může představovat jistou formu 

odpočinku od své rodiny, neboť je nestraší ze čtyř dětí a odmalička byla vedena, aby 

přebírala část zodpovědnosti za domácnost. Podle jejích slov má především svých 

sourozenců už někdy „po krk“ a potřebuje být sama. „Miluji svoji rodinu, ale někdy 

opravdu už nemůžu vystát své mladší sourozence, zůstávám raději sama, dělám si svoje 

věci. Jíme všichni spolu, ale pak jim říkám, aby mě už nechali, protože víš…pff…“ 

(interview, Monica, 16. 07. 2014). V tomto případě lze hovořit o touze po dálkách, 

nových zážitcích a snaze utéct před každodenností.

Natasha 

Natasha pochází z Ukrajiny a během workcampu jí bylo 21 let. Tento workcamp 

pro ni byl již jejím třetím, přičemž v loňském létě jela hned na dva za sebou. Za začátku 

workcampu byla velmi společenská, ale postupem času začala trávit čím dál tím víc 

času o samotě. Vyprávěla mi o tom, že už je po těch všech týdnech unavená a potřebuje 

být nějakou dobu sama. Ovšem už během našeho rozhovoru, který probíhal v prvních 

dnech workcampu, mi říkala, že všeobecně jsou pro ni workcampy náročné kvůli 

velkému počtu lidí, kterými je zde neustále obklopena. „Nejsem moc společenská, víš, 

co myslím, takže v mém běžném životě, například když nechci jít na párty, když si 

s někým nechci povídat, tak to nikdy nedělám, protože nechci to dělat. Víš, v mém 

běžném životě si vybírám lidi, se kterými chci mluvit. Tady nemám žádnou možnost si 

vybrat. Musím pracovat s kýmkoliv, což znamená, že musím komunikovat se všemi, že 

musím překročit, víš, už jsem to zmiňovala. (…) A po mém prvním workcampu jsem 

měla pocit jako, že teď můžu dělat cokoliv (úsměv)“ (interview, Natasha, 14. 07. 2014).
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Za důvod proč, se i přesto pravidelně workcampů účastní, považuji její pocit zvládnuté 

zkoušky, kterou pro ni v jisté míře situace, kdy je nucena bavit se s náhodně vybranými 

a neznámými lidmi, představovala.
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