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Když časopis Vlasta v čísle 48 z loňského roku v článku
”0 zakázaném ovoci” informoval o republikovém školení lektorů
výchovy k manželství a odpovědnému rodičovství v Brně, kterého
se zúčastnilo i několik odborníků např. sexuoložka MUÚr Jarosla
va Pondělíčková-Mašlová, ředitel Sexuologického ústavu Prof.MUDr
Jan Raboch,BrSc, gynekolog MUDr Radim Uzel,CSc, Br. Ing Vladimír
Wynnyczuk,CSc a pracovník ministerstva školství, mládeže a tělo
výchovy ČSR PhBr Jan Podešva, padly na mnohé z rodičů vážné oba
vy. A nelze se divit. Představa, že se podobně jako v západních
zemích prvňáčkům vykládá mj. i o antikoncepci, že se děti učí
zacházet s prezervativy a jsou za to známkovány, že se budou pro
mítat filmy zahraniční nebo tuzemské výroby, kde "jsou obrázky,
na něž ještě nejsme zcela zvyklí - nahá těla žen i mužů, pohlavní
styk a třeba i skupinový sex, homosexuálové, střídání partnerů”,
jak řekl PhBr Podešva, logicky vyvolala otázky. Toto je či má být
sexuální výchova našich dětí? Je to míněno vážně? Proč přebírat
zkušenosti z Bánská nebo Švédska, o nichž je známo, že jsou to
země s velmi uvolněnou sexuální a manželskou morálkou a jsou ta
ké známy důsledky? A jaké úrovně pak asi budou zahraniční filmy,
jejichž koupě a promítání bylo dle PhBr Podešvy schváleno?
Reakce rodičů na sebe nedaly dlouho čekat. Bo redakce Vlasty a
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přicházely a stále
přicházejí dopisy a petice. Křesťanské obzory otiskly petice ro
dičů podepsanou panem Šnajdrem z Mikulovic u Jeseníka a manželů
Tělupilových, Řezníčkových a Matyášových, které nesouhlasí^s ta
kovou sexuální výchovou a požadují zákaz promítání filmů dětem
s požadavkem, aby filmy napřed shlédli rodiče a sami rozhodli,
zdali jsou nebo nejsou vhodné pro jejich děti.
Z ministerstva došly dvě odpovědi. Jedna, RSBr Vašuta panu^Snajdrovi, mírně nadneseným a shovívavým způsobem vysvětluje, že v
žádném případě nelze hovořit o "sexuální psc-udovýchově" a že ča
sopis Mladý svět se již léta ve spolupráci s odborníky věnuje
problematice sexuální výchovy, a že tedy obavy rodičů jsou zby
tečné. Manželé Tělupilovi, Řezníčkovi a Matyášovi obdrželi z mi
nisterstva solidnější odpověčí, jejíž autorkou byla PhBr Helena
Ladrová ředitelka odboru základního školství a výchovných zaříze
ní. Tuto odpověď uveřejnila v téměř doslovném znění Vlasta v Č.
34/89« Tady však chyběly dvě informace, a to, že od koupě zahra
ničních filmů bylo upuštěno a že PhBr Jan Podešva na ministerstvu
již nepracuje, Navíc však v ní byla informace, že problematikou
sexuální výchovy se zabývají filmy ’’Poznej a rozhodni se”, ’’Ře
šení pro dva”, ’’Poločas rozpadu", ’’Chceš zabít", což jsou filmy
tuzemské výroby.

Na jedné straně jsme tedy mohli být uklidněni tím, že se od
nákupu zahraničních filmů upustilo, ale na druhé straně vyvstala
otázka, jakého druhu a kvality jsou československé filmy? Zača
li jsme se tedy o ně blíže zajímat a chceme nyní podat čtenářům
souhrnou informaci o filmech, které jsme shlédli. Jde^celkem o,
22 filmů. 18 jsme si vypůjčili z Oddělení zdravotní výchovy při
OÚNZ v Přerově a zbývající čtyři jsme shlédli v Ostravě Porubě
v rámci semináře pro lékaře a zdravotní sestry dcrmatovenerologie
ze Severomoravského kraje.
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.Hned úvodem je třeba říci, že fée o^filmy, které se jíž lé
ta půjčují a promítají na základních, učňovských a středních ska
lách, při různých besedách pořádaných Manželskými a předmanžel
skými poradnami, při svazáckých akcích apod. Filmy jsme rozděli
li podle obsahu a kvality do pěti skupin a než se k nim vyjádří
me, uvedeme je v souhrnem přehledu.
I ._skupina_
1.
2.
3*
4.

Neobyčajná rozprávka
Třináctá komnata
Zakázané ovocie
Já, ty, ono

/1982,
/1972,
/1976,
/1974,

Bratislava/
Bratislava/
Bratislava/
Bratislava/

/1967,
/1967,
/ ? ,
/ ? ,

Praha/
Praha/
Praha/
Bratislava/

IL .skupina

1.
2.
3.
4.

Děvče v dospívání
Hoch v dospívání
Lásky bez lásky
Gas prvých lások

III •. „Skupina

1. Romeo, Julie a děti
2. Protože už nejsem dítě
3. Len porozumenie

/1975, Praha/
/ ? , Defa/
/1982, Bratislava/

IV^ skupina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spolu nebo vedle sebe
Intimní otazníky
Řešení pro dva
Adam, Eva a antikoncepcia
Antikoncepce muže a ženy
Poznej a rozhodni se
Hele vole, člověk
Chceš zabít

/1981,
/ ? ’
/1984,
/1985,
/1971,
/1982,
/1987,
/1988,

Praha/
Ostrava/
Praha/
Bratislava/
Praha/
Praha/
Praha/
Praha/

V._skupina

1. Zdroj nákazy člověk
2. Promiskuita
3. Pohlavné choroby

/1985, Praha/
/1986, Bratislava/
/1985, Bratislava/

ľlHeobywča.jná rozprávka”^ je velice krásný film ukazující
rodiče/ s jakou radostí očekávají narození svého třetího dítě
te a jejich děti, jak se těší na svého nového sourozence. Sche
maticky a citlivě je zobrazen život před narozením od početí až
po porod. Film je určen pro školáky.
0 filmu ^Třináctá komnata” by se dalo stručně říci, že je
o lásce a výchově k lásce. Pětiletý chlapec klade svým rodičům
"otázky na tělo”, např. jak jsem se narodil, kudy jsem vyšel na
svět apod., a rodiče mu na všechny otázky odpovídají hezky,

~ J *
moudře a s ohledem na jeho věk. Film v řadě dialogů připomíná
knížečku Dr. Gusti Gebhartové ”0d pěti do pětadvaceti” /sexuál
ní výchova v rozhovorech/, která vyšla před dvaceti lety, a kte
rou lze rodičům, vychovatelům a vůbec každému vřele doporučit.
/Chystá se její reedice/.
^Zakázané .ovocie’’svým obsahem navazuje na film ’’Třináctá
komnata”. Film zachycuje děti po vstupu do školy, pak ve 2. a 4.
třídě a nakonec ve třinácti letech. Každá věková kategorie má
svá specifika, své potřeby a požadavky dovídat se stále nové a
nové věci. Od otázek, jak jsme přišli na svět až k otázkám, kte
ré si děti kladou na prahu dospělosti. Na všechny otázky se správ
ně a přiměřeně věku odpovídá a celý film je nesen v duchu lásky
a výchovy k lásce. Pro ilustraci z něj ocitujme dvě věty:
"Vše živé si zasluhuje lásku".
"Jste spojeni navzájem láskou".
V průvodním textu se sice píše, že film je určen i školákům.
Vzhledem k obsahu a místy hůře srozumitelné
slovenštině si
myslíme, že by byl vhodný pro školáky asi od 5 «-6. třídy.
Film "^Já^.ty,, ono^. jako by myšlenkově završoval předcháze
jící tři filmy’.’ Ukazuje dva mladé manžele, kteří čekají rodinu
a jejich přípravu na tuto radostnou událost. Dále porod, novou
životní situaci a vše, co k tomu patří.
To jsou tedy filmy z I. skupiny a vzhledem k jejich pozitivní
orientaci lze je zcela jednoznačně doporučit. Za povšimnutí sto
jí, že jde výhradně o slovenské filmy.

II. skupina filmů se zabývá děvčaty a chlapci v období dospí
vání .

Filmy ^Děvče_v dosj)íyání^ a „"Hoch v dospívání"_ byly nato
čeny současněT S mírou a’ vkusem pro tento věk podávají informace
o fyziologii dospívání, růstu, anatomii pohlavních orgánů, menstru
aci, poluci atd. včetně praktických rad, jak toto živo‘tní období
nejlépe překonat a čemu a jak se vyhnout. V obou filmech byla uvedena mylná informace ohledně oplodnění vajíčka. Tvrdilo se, že
když vajíčko projde vejcovodem, usadí se na nitroděložní slizni
ci a čeká na oplodnění spermiemi. Spermie však mohou oplodnit
vajíčko pouze ve vejcovodu a ne v děloze,
V doprovodném textu se píše, že filmy jsou určeny žákům 5. v»ž,
8. tříd. Domníváme se, že věková hranice 5« třídy je příliš níz
ká. Doporučili bychom od 8. třídy výše.
Film 21Lásky_bez lásky" se snaží odpovědět na otázku, co
je to láska a "co k ní” patří. Na řadě příkladů se pak ukazuje,
co do opravdové lásky nepatří včetně následků. Odborným poradcem
byl KUDr Karel Bečka autor známé brožurky "Jak jsme přišli na
svět", kterou všem vřele doporučujeme. Lásky bez lásky je dobrý
film a doporučili bychom jej divákům asi od 15-16 let.

JČas_prvvch lások"_ pojednává o problémech dospívající mlá
deže .^Ukazuje skupinu~’šestnáctiletých učnic, jejich první lásky
a představy o tom, jaký by měl být jejich chlapec. K formování
správných představ přispívá i jejich vychovatelka. Ve filmu je
řada situací a dialogů, které pomáhají formovat pozitivní posto
je k životu a lásce, což patří k jeho kladným stránkám. Ideální
představy o lásce jsou však konfrontovány s realitou. Učnice se

- 4 leccos dovídají od starších žen z továrny 1 z vlastní zkušenosti.
Jedna z nich chodila 14 dní s chlapcem, který ji nechal. Při dru*
hém setkání měli sexuální styk a dívka otěhotněla. "Já si to nemo
hu nechat", padlo ve filmu. Bále musíme říci, že se ani tento filmf
bohužel, neubránil vlivu antikoncepční a potratové mentality, a
to i přes upozorňování na rizika antikoncepce a potratu. Jinak gynekoložka hezky mluvila o vztahu mezi chlapcem a 'dívkou, o mateř
ství atd, což rovněž patří ke kladným stránkám filmu. Je však ško
da, že tento jinak dobrý slovenský film má výše uvedené nedostat
ky. Mrzí nás to tím spíš, protože slovenské filmy jsou na daleko
lepší úrovni než české.
Považovali by tedy rodiče za vhodné promítnout "Čas prvých lások"
dospívajícím dětem?
0 III. skupině filmů "Romeo^ Julie a děti",, JlProto.že^už ne-jse>m_d>ítě"_a J^Ljen_pp;r£zumenie " by se’ dalo říci, že jsou určeny
spíš pro’rodiče než dospívající chlapce a dívky. Ukazují totiž,
že děti žijí a chovají se tak, jak to viděly doma. Jestliže v dět
ství 'získaly negativní zkušenosti, ty se pak pro ně stávají pře
hradami, které se v dospělosti velice těžce překonávají. Filmy ve
dou rodiče k zamyšlení nad úrovní vlastního manželského a rodinné
ho života, jehož odrazem je život a případné problémy dětí. Stále
totiž platí, že kde chybí láska, chybí všecko. Jsou to dobré filmy.

Dostáváme se ke IV. nejproblematičtější skupině filmů a pro
to jí budeme věnovat více pozornosti.

21Spolu_nebo vedle sebe", ukazuje na příbězích několika man
želských dvojic realitu"manželského života«, Divák se setkává s
manžely, kteří se "nemuseli brát", jak se snaží žít^hezky a spo
kojeně. Dále v manžel.ské poradně se mladí manželé před psycholo
gem hádají a obviňují se z toho, co kdo z nich pro rodinu dělá a
nedělá, jak se kdo stará a nestará, kdo za to může, že to,mezi
nimi neklape atd. Šlo o dialog soupeřů a nikoliv manželských part**
;.nerů. Film ukazuje i problémy mladých nezralých manželství, svo
bodných a rozvedených matek, život s postiženým dítětem.
Poukazuje se zde i na nebezpečí různých večírků, kde^se při.alko
holu a podmanivé hudbě navazují nové vztahy mezi manželskými part
nery, přičemž se zapomíná na vlastní rodinu a povinnosti.
Otřesné jsou autentické výpovědi dětí z domova, které by^ý svědky.
manželských neshod, rozvratů, končících i tragicky /např. jak při
bitce maminka tatínkovi rozpárala břicho/.
Tvůrci filmu se snažili realistickým zobrazením skutéčnosti^najít
odpověň na otázku, které faktory' jsou rozhodující pro,vytvoření
harmonického soužití manželské dvojice a rodiny, stojí v průvod
ním textu.
Tvůrcem a hlavním protagonistou filmu ^In timní_ota z; ní ky"_
je bývalý ostravský gynekolog MUDr Radim Uzel,CSc a prezentuje
v něm své představy o morálce, lásce a sexualitě. Jakým způsobem?
To může čtenář sám posoudit z jeho odpovědí na několik otázek.
Je onanie škodlivá? Není. Je to normální neškodný náhražkový pro
jev sexuality, extrémy je však třeba potírat, a to nejlépe těles
nou námahou a sportem.
Je škodlivá pornografie? Není, ale může otupovat.
Je potrat nebezpečný? Ani ne, ale může mít pro děvče těžké násled
ky. Potrat je vlastně záchrana za omyl nebo nesvědomitost. Mini-

- 5 interrupce má podstatně méně škodlivých následků. Stoprocentní
antikoncepci nemáme k dispozici..Když MUDr Uzel mluvil o metodách
regulace porodnosti, vůbec se nezmínil o radu let známé Billingsově ovulační metodě.
Musíme se však také zmínit o tom, že i MUDr Uzel varoval před před
časným zahajováním sexuálního života např, ze zvědavosti nebo
v opilosti.o0 sexuální abstinenci se vyjádřil, že není škodlivá.
Celý film působil velice uspěchaným dojmem.

Podstatnou část filmu Řešení j?ro dva" . tvořily záběry z niž
ných životních situací, do nichž se 'cosTávo a které prožívá sou
časná žena. Např.:
Po návratu z nemocnice po druhém potratu se manželka hádá
s manželem, kdo za to může, že opět musela jít na potrat. Jak to,
že si nedával pozor a jak to mezi nimi půjde dál.
Mladá žena v gynekologické ambulanci žádá od lékaře vhodnou
antikoncepci pro sebe, protože její muž se o tyto věci vůbec ne
stará a vše nechává pouze na ni.

Tutéž ženu pak vidíme před intérrupční komisí jako žadatelku
o potrat a komise ji upozorňuje na následky tohoto zákroku.
Jsme svědky náhodného setkání mladé ženy a dotěrného mladí
ka, navázání kontaktu, krátké komunikace, kt^rá končí sexuálním
stykem v autě.
V konstrukční kanceláři probíhá nějaká oslava, na níž se
dva pokoušejí o intimní sblížení. Pro situace tohoto druhu film
doporučuje použití mužské ochrany.

Večer po koupeli si žena bere pilulku jako pravidelnou sou
část svého každodenního rituálu.
. Dále vidíme mladou matku jdoucí z práce, ověšenou nákupními
taškami a táhnoucí za sebou křičící dítě z jeslí.

V gynekologické ordinaci jsme svědky provádění miniinterrupce a vidíme, jak se nádoba napojená^na vakuumaspirátor plní zbyt-1
ky"roztrhané tkáně a krví z vyprazdňované dělohy.
Na chalupě při opékání buřtů se několik manželských dvojic
baví o tom, jak byly jejich děti počaty v důsledku selhání anti
koncepčních prostředků.
Výše uvedené scény byly prokládány záběry z výroby a kontro
ly kondomů, zavádění nitroděložního tělíska, schématického zná
zornění funkce kondomu, peéaru, entikočípků, přerušované soulože
a obrázků týkajících se metody měření bazálních teplot.

Film začíná a končí jemnými záběry intimního setkání dvou
milenců. To, že se milovali kdesi ve skalách, vyvolávalo dojem,
že jde o něco nadzemského a vzdáleného civilizace a její reali
ty. Vše provedeno v barvách a s hudebním doprovodem.
Čtenářům připomínáme, že "reření pro dva“ je jedním z filmů,
o nichž se zmiňuje PhDr Helena Ladrcvá z ministerstva školství ve
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svém vyjádření uveřejněném v časopise Vlasta.
^Ad^,_Eva^^a_antikoncepc ian patří ?. filmům, které jsou v neprosť?nT"souladu’se "současnou gynekologickou propagandou. Informu
je o jednotlivých antikoncepčních metodách, jejich funkci a spo
lehlivosti. Bylo překvapující, le film upozorňoval i na nežádoucí
účinky antikoncepce včetně rizik interrupce, což gynekologické
osvětě není vlastní. Z přirozených metod se zmiňuje pouze o ryt
mické metodě. Ve filmu padly známé gynekologické fráze jako:
— Antikoncepci vymysleli muži pro dobro žen.
— Antikoncepce je lepší než interrupce.

Hlavními představiteli jsou dva vysokoškolští studenti, ona
by dítě chtěla, on ještě ne. Proto jdou na radu ke gynekologovi,
který jim pocfvá přehled antikoncepčních metod. /Gynekolog ve vý
kladu mj. tvrdil, že v cyklu ženy může dojít ke druhé ovulaci!/
A dotyčné studentce přesto, že ještě nerodila, doporučil jako nej
lepší řešení v její současné situaci nitroděložní tělísko Danu,
protože "je lépe neponechávat nic náhodě".
Domníváme se, že film je vhodný pro dospělého diváka, který
se chce seznámit s "antikoncepční nabídkou" současné gynekologie,
i když na krabici filmu se nachází průvodní text tohoto znění:
"Hraný film, který má poučit dospívající mládež o antikoncepci
a riziku přerušení těhotenství". Odborný poradce Prof.MUDr Brucháč,
DrSc.
0 filmu ^Antikoncej^ce. muže_a_ženy" lze rovněž říci, že pře
hledně informuje o "téměř všech antikoncepčních metodách, ukazuje
průběh potratu a zmiňuje se o plodných a neplodných dnech.
Velmi se propaguje kondom. 0 pesarech, antikočípcích a antikokrcmech se hovoří jako o naprosto zdravotně neškodných prostředcích!
Pro film bylo dále charakteristické:
1. Vystupovaly v něm ženy s výrazně nižším inteligenčním kvoci
entem. /Jedna z nich tvrdila o interrupci, že jde o vymože
nost pro ženy/.
2. Ženy byly stavěny do role vyslýchaných a byly jim kladeny např.
takové otázky:
- Slyšela jste něco o antikoncepci? /Když byla třeba již 3x na
potratu/.
- Byla jste poučena o antikoncepci?
- Co jste si z toho odnesla?
- Jak to, že už jste zase před komisí?
3* Film varoval před potraty jako rušivými zásahy do ženina orga
nismu, které mají následky.
4. Velice byly propagovány antikoncepční prostředky.
5« Film je zpracován na nízká- úrovni.
Obsah filmu "Poznej a rozhodni_sie,’_ by se dal takto parafrá
zovat. Dospívající cľhTapče a dívko! Sexuální chování člověka se
vyvíjí a patří i k vašemu věku. V prvé řadě je třeba, abyste po
znali, co se odehrává ve vašem těle. I když vás varujeme před před
časnými pohlavními styky, přesto k vašemu věku patří a je třeba
poznat, jak se chránit před těhotenstvím. Proto vás seznámíme se

7 všemi druhy antikoncepce i s jejich nežádoucími účinky. Když přes
to dojde k neuváženému početí, je zde- poslední východisko - umělé
přerušení těhotenství a ukážeme vám, čím & juk se provádí. Je to
operační zákrok s anestezií. Varujeme vás před pokoutními potraty
a procedurami! Dnes není třeba, abyste takto postupovali. K dispo
zici je moderní metoda - miniinterrupce. Má sice svá rizika, je to
však poslední východisko. Jak tedy v dospívání nejlépe postupovat
při důvěrném setkávání mladých lidí? K dospívání patří něžnosti.
Vždyt od nejútléjšího věku jsme požívali matčin prs. Podívejte se
na tato dvě mladá krásná těla, jak si vyměňují něžnosti, jak se
poznávají, jak jim žádné místo na těle není cizí. Nohou dosáhnout
orgasmu i bez sexuálního styku a nebezpečí z otěhotnění. To vám
vřele doporučujeme. Kdyby se vám však vaše důvěrnosti nedařilo^
realizovat bez sexuálního styku, pak nejlepší je používat aspoň
dva antikoncepční prostředky. Např. využijte dnů se sníženou plod
ností a použijte kondomu nebo zcela neškodných antikočípků. Dobrý
je také pesar potřený želé v kombinaci s Čípky. Podívejte se, jak
tito dva mladí lidé ho mají při ruce. V každém případě si, dívky,
voňte menstruační kalendář a naučte se měřit si bazálni teploty.
Nitroděložní tělísko Dana se nedoporučuje dívkám, které ještě ne
rodily. Nejúčinnější jsou pilulky, ale mají nežádoucí účinky- Pře
depisují se výjimečně a krátkodobě. Nejlepší je kondom. Který
antikoncepční prostředek však používat, o tom je třeba se dohod
nout s partnerem. Ve vašem věku byste se však měli věnovat vý
hradně milostným hrám až po vyvrcholení. To je úplně to nejlepší
a nejvhodnější. Takže, poznej a rozhodni se.
Film také obsahoval rozhovor mezi otcem a jeho asi dvanácti
letým synem, který kladl otázky přivádějící otce do značných roz-.
paků. Jak dojde k početí? Co dělá tatínek? Jak se narodí dítě?
Co mám dělat, abych měl dítě později?
Dále zde hovořil chlapec, který se od 14 let stýkal s děvča
ty a nepoužíval žádnou antikoncepci. Když byl v učení, trávil ví
kendy s dívkou, se kterou se pak rozešel, protože se mu přestala
líbit. Dívka vsak otěhotněla, porodila, chlapec učení nedokončil,
šel pracovat a platí na dítě. Dívku rád nemá, dítě však ano.
Ve filmu proběhlo také několik autentických rozhovorů s matkami,
které sdělovaly, kdy a jak poučovaly své ratolesti o antikoncepci.

Komentář namluvil národní umělec Rudolf Hrušínský a velice
nás mrzelo, že se propůjčil k této práci.

Opět připomínáme, že i o filmu ’'Poznej a rozhodni se” se ve
svém vyjádření zmiňovala PhDr Helena Ladrová.
."Hele vole^ člověk” je film, v němž ’’režisér osobitým fil
movým” jazykem oslovuje dospívající mládež. Poukazuje na úskalí
komplikovaného období dospívání. Pomáhá pochopit hodnoty, které
dávají životu smysl a motivuje mladého člověka k hledání sebe
sama, svého místa ve společnosti”, stojí v průvodním textu.
Jazyk filmu je vskutku osobitý a domníváme se, že film svou
syrovostí, naturalismem a brutalitou divákem otřese. Film před
kládá výseč ze současného života určité vrstvy mladých lidí, kte
rou tvoří fetáci, alkoholici, píchači drog, prostituti, lide
sexuálně promiskuitní. Život těchto lidí je zachycen ve sklepních
místnostech, na veřejnosti, a tímto labyrintem prochází dospívají
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cí chlapec, který hledá sám sebe, první lesku, smysl života.
Skutečností je otřesen. Nikde nezůstává stát, přechází dál a
hledá. Takový je stručný obsah filmu.

Máme vážné pochybnosti o jeho výchovném působení na dospí
vajícího diváka. Myslíme si totiž, že prává tato realita, kterou
film naturalisticky a bez příkras ukazuje, může otřást představa
mi a ideály mladého člověka o životě a lásce a naplnit ho zážit
ky, bez nichž by se určitě obešel.
K filmu bychom ještě podotkli, že ukazuje pouze výše popsa
nou realitu a hledajícího chlapce, ale nic víc. Není zde patrno,
jak to, že někteří mladí lidé žijí dnes u nás takovým způsobem
života. Film tuto realitu konstatuje. Také z něj není patrné, na
základě čeho by se měl mladý chlapec rozhodovat, z jakých mrav
ních zdrojů čerpat, kam jít a proč. Jeho motivace je podána ne
určitě.

Myslíme si, že film ’’Hele vole, člověk”, jel ož jedním z od
borných poradců byl známý dětský psycholog Doc. Dr. Zdeněk Ma
te jček,CSc, je spíš mimořádně silným zážitkem pro dospělého divá
ka, než filmem, který "pomáhá pochopit hodnoty dávájící - životu
smysl a motivující mladého člověka ke hledán?' sebe sama, svého
místa ve společnosti”.
Poslední film ze IV. skupiny "Chc^š zabít". je příběhem
mladého svobodného muže, člena rockové kapely, který spolu s
ostatními žije vydatným promiskuitním životem. Zprávy z novin
o AIDS v něm vyvolaly panický strach. Myslí si totiž, že AIDS
získal. Zdají se mu hrůzné sny, probouzí se zpocený a s křikem.
Z novin se také^dovídá, že AIDS ohrožuje i nenarozené děti. Tato
zpráva jen umocňuje jeho strach, protože poslední dívka, se kte
rou chodí, mu oznámila, že je těhotná. K životu rockové kapely
na ’’šňůře koncertů" patří alkohol, drogy, promiskuita, indivi
duální a skupinový sex. To vše je ve filmu podáno naturalisticky,
otevřeni, nic se neskrývá. /Doposud jsme nic^ co se nazývá por
nografie, neviděli. Po shlédnutí filmu "Chceš zabít" jsme si tu
to ’’mezeru ve vzdělání" zaplnili/. Ve filmu lékař doporučuje
následující prevenci proti AIDS:
1. Používat kondom
2. Vyhýbat se náhodnými sexuálním stykům
3. Nestřídat partnery.
Závěr filmu, kdy hlavní hrdina vstupuje do dveří ordinace prozá
řené oslnivým světlem, naznačuje, že jen zde mu může být sňato
břímě nejistoty, zdali má nebo nemá AIDS.

AIDS je v tomto filmu prezentován jako velká komplikace
v normálním životě a film chce v divákovi vyvolat strach před tou
to chorobou.

Film s námi otřásl. A žc nejen s námi, o tom svědčí i otázka
promítače: "Prosím vás, odkud ty filmy berete?" Jako by nám nevě
řily že z Oddělení zdravotní výchovy při OÚNZ v Přerově. Sám má
totiž dceru v 1. ročníku gymnázia a uvědomil si, co ji asi může
čekat ve škole při výuce předmětu ’’Výchova k rodičovství" nebo
jiných akcí.

I o tomto filmu se zmiňuje PhDr Helena Hadrová ve svém vy
jádření o sexuální výchově a mluvil o něm i PhDr Jan Podešva na
republikovém školení lektorů výchovy k manželství a odpovědnému
rodičovství v Brně.

V. skupina filmů má jedno společné téma, a to promiskuitu
a její následky.

Český film Zdro j ^nákazy člověk“ a slovenský "Promiskuita^
a
£horpbý\ reagují na velice aktuální společenský pro
blém - promiskuitní sexuální chování. Poukazují na příčiny promiskuity, zaujímají k ní odsuzující stanovisko a na široké šká
le pohlavních chorob, jímž dominuje AIDS, ukazují její následky.
’(Jak) by se příroda člověku pohlavními chorobami mstila”, říká se
ve filmu.
Všechny filmy z V skupiny jsou filmy varujícími. Svým od
bornějším zaměřením jsou vhodné spíš pro pracovníky ve zdravot
nictví nebo odborně fundovanější diváky.
Co říci na závěr? Vratme se ještě k časopisu Vlasta, který
v č. 34/89 na str. 20 otiskl již vzpomenut;/ dopis PhDr Heleny
Ladrové jako vyjádření ministerstva školství k problematice sexu
ální výchovy, Časopis Vlasta toto vyjádření otiskl proto, že stá
le dostává spoustu dopisů od čtenářů, kteří se ’’znepokojují nad
chvályhodnou snahou školství něco málo v této citlivé oblasti
zlepšit”. PhDr Ladrová ve svém vyjádření také uvádí, že “Školní
učební pomůcky, metodické návody, filmy a videoprogramy, které
ministerstvo doporučuje školám k využití, jsou posuzovány sku
pinou odborníků - pedagogů, dětských lékařů a psychologů tak,
aby byly přiměřené věku a vyspělosti žáka a aby nebyla narušena
jeho citová a mravní výchova”.
Kdo by s něčím takovým nesouhlasil? Ovšem jaká je skutečnost?
Vrátíme-li se k našim filmům, pak z 22 filmů pouze 4 z I. skupiny
/18%/ snesou absolutorium a jen o nich můžeme říci, že zcela
splňují základní principy se^ruální výchovy, a to:

1. Sex patří do manželství
2. Sex není pouhá fyzická či mechanická záležitost
3. Sexuální výchova má být orientována výhradně na instituci
manželství a rodiny
4. Škola a ostatní vychovatelé by měli úzce spolupracovat s ro
diči.
5. Učitelé sexuální výchovy mají být příkladem dobrého charakteru.
Kusímě však konstatovat, že s těmito principy nejsou v souladu
filmy ze IV. skupiny /36%/ obsahující i filmy vzpomínané PhDr.
Ladrovou a PhDr Podešvou. Těmto filmům je úplně cizí úcta k lid
skému životu jako nejvyšší hodnotě mezi pozemskými skutečnostmi.
Totálně ignorují fakta o plodném a neplodném období v ženském
cyklu a funkci cervikálního hlenu. Neuznávají mravní normy, že
sexuální aktivita patří do manželství včetně předmanželské se
xuální zdrženlivosti. Ve filmu “Chceš zabít” jsou záběry, které
jsou pornografií - vulgárně naturalistickým, morální cítení urá
žejícím zobrazováním pohlavního života. I ve filmu "Hele vole,
člověk" jsou záběry, které nemají k pornografii daleko. Tojsou
fakta, která právem vyvolávají obavy rodičů a nedůvěru ke škol-
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štvi, protože takové filmy nemají s výchovou nic společného a dě
ti kazí.
Nedůvěr© je rovněž namístě i vůči některým odborníkům publikují
cím v RSDr Vašutem vzpomínaném Mladém světe. Za všechny si při
pomeňme aspoň dva gynekology MUDr Františka Havránka,CSc . a MUDr ■
Jiřího Šráčka. Jejich ’’gynekologická ideologie, propaganda a. 9svě
ta” převážně v antikoncepčně potratovém duchu již léta mate
především mladé čtenáře a její podíl na předčasných sňatcích,
rozvodech, interrupcích, pohlavních chorobách mladistvých atd.
je neoddiskutovatelný.

Je právem a povinností rodičů informovat se o záměrech ško
ly v oblasti sexuální výchovy včetně promítání filmů a sami se
rozhodnout. Jsou sice snahy, aby se filmy předem ukázaly zástup
cům SRPŽ, jak o tom píše i Vlasta v č. 40/69. /Pozn: V tomto čís
le je otištěn dopis pana Snajdra a podrážděný komentář redaktorky
Mirjany Nimrichtrové mluvící mj. o hysterii kolem filmů/.
To by ovšem nestačilo. Rodiče at se ,rozhodnou sami. Doufáme, že
informace o 22 filmech bude pro rodiče přínosná a pomůže jim při
rozhodování.

V Přerově

15. října 1989

Ing Emanuel Matyáš
MUDr Jitka Matyášová
Vsadsko 5
750 00 Přerov

