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EXPEDICE NA MAMUTY VE 21. STOLETÍ 
 

Nedávno jsem, díky úkolu na chemii, přišla na studii o tom, jak přesně působí alkohol na                 
naše tělo ve chvíli, kdy ho požijeme a následující den potom. Nejenom, že mě fascinují               
všechny chemické procesy v tuto chvíli v našem těle, ale taky mě to přivedlo na myšlenku                
toho, proč lidé vůbec alkohol pijí. Tahle teorie se zaměřuje pouze na lidi, co ještě nedovršili                
osmnácti let. Na to, proč s takovou oblibou požívají alkohol naši rodičové, jsem si ještě teorii                
nevytvořila, haha. 

Pokud se bavíme o tom, jaké lákadlo představuje alkohol pro nezletilé a proč mají tu                
touhu dělat něco zakázaného, je to podle mě prosté. K téhle teorii jsem došla jednou asi tak                 
půl minuty před usnutím a vůbec nevím jak, haha. Je trochu podivná, ale něco na ní je. 

Poukážu na to na naprosto jednoduchém příkladu ve, kterém nezletilé přirovnám k             
pradávným lovcům mamutů. (Jakkoliv divně to teď zní, věřte, že za chvíli to začne dávat               
smysl.) V dnešní době lidem chybí adrenalin všeobecně, snaží se ho proto vyhledávat v              
kdejakých nebezpečných aktivitách, jako je seskok padákem, paragliding nebo třeba bungee           
jumping atd. Právě v pradávných dobách byl zcela běžnou adrenalinovou aktivitou hon na             
mamuta. Nejenom, že byl nebezpečný (tudíž plný adrenalinu), ale také při něm musela             
neandrtálská tlupa držet při sobě – můžeme pradávný lov tedy zároveň považovat i za              
jakousi stmelovací akci celého kmene, neboli team building. Jenže v dnešní době se asi              
těžko vydáte s kamarády na mamuta. Proto výprava na tajňačku do parku s pár flaškami v                
batohu představuje pro dnešní mládež podobné dobrodružství a stmelovací aktivitu, jakou           
byl kdysi lov na mamuty. Když se něco pokazí (tehdy to mohl být příliš zdatný mamut a dnes                  
to může být městská policie) musí daná tlupa držet pohromadě a navzájem si pomoct. Krom               
adrenalinu je také spojuje tajemství, které drží před svými rodiči. 

Dalším aspektem, kvůli kterému má většina mladistvých dnes touhu pít alkohol dříve, než              
je jim dle zákona dovoleno, je samozřejmě touha provést nějakou rebelii. Je to totiž celkem               
„neškodný“ způsob toho, jak se vzepřít rodičům, škole a pravidlům celkově. Rozhodně tím             
napácháte menší zlo, než třeba tím, že něco ukradnete. 

To jsou podle mě dva hlavní důvody, proč se někteří nezletilí chodí potají opíjet. Jestli se                 
ptáte, co jim to přinese, tak dle mé teorie nejspíš pocit zadostiučinění? Nebo možná              
společné tajemství s přáteli? Těžko říct. Možná, že kdyby se nám tu po Letné procházeli               
mamuti, bylo by to všechno jinak, haha. 

 
 


