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ÚVOD 

 

Hippies, může být bráno jako způsob života, hnutí, nebo jako člověk 

s určitým názorem, tak jde vždy o jakousi součást světa. Hippies se dá brát z 

mnoha pohledů, má své klady tak jako zápory. Když se řekne hippies, každému se 

vybaví něco jiného, ale všechno se to bude motat právě kolem názorů, stylů nebo 

způsobu oblékání. Každý hippy človíček má rozdílný názor, ale od ostatních se 

shodneme na jednom: „Mír, Lásku, Svobodu!!!“ 
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Kapitola I – Hippies 60. léta 

 

1 Historie hippies 

Dáme si otázku: „Byla tahle doba jenom dobou všeobecné lásky, kytek a 

drog?“ Na šedesátá léta se vždycky vzpomíná v dobrém, všechny umělecké směry 

se hodně pohly dopředu, celou společností začaly hýbat nové myšlenky, začalo se 

mluvit o věcech, které byly doposud tabu, začaly se objevovat východní filozofie, 

rozvíjel se životní styl i nové ideologie. Hlavně to byla doba války. Západní svět 

válčil proti tomu východnímu. Na obou stranách umírali mladí lidé, o co hůř 

museli z nějakého nesmyslného důvodu zabíjet jiné lidi, asi proto, že se narodili v 

jiné zemi, nebo měli jinou barvu kůže? Jak už to na světě bývá: vláda rozhodla. 

Ale obyčejní lidé, zejména mladí nechtěli válku, bouřili se proti vládnímu 

rozhodnutí, prezidentu Johnsonovi a vůbec proti vládě. Demonstrovali za mír, za 

stažení amerických vojsk z Vietnamu. Takhle vzniklo mírové hnutí hippies. Byl 

rok 1966, na festivalu Trip v San Francisku byl oficiálně vyhlášen vznik tohoto 

hnutí. Svůj odpor proti válce, zbraním a zabíjení dávali najevo uměním a kytkami. 

Jejich ideologie hlásala mír, svobodu a lásku, odsuzovali rasismus, militarismus a 

jakoukoliv formu násilí. 
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2 Kultura hippies 

 Hippies se snažili žít v souladu s přírodou a chránit ji. Zakládali 

zemědělské komunity a věřili, že by tak mohlo žít celé lidstvo.  Ochrana přírody 

je samozřejmý důsledek filozofie “Žij a nech žít”. (Podle mě to v praxi není 

možné) 

 Život a filozofie hippies je podobná životu prvních křesťanů. Takže 

existuje spousta hippy lidiček, kteří jsou křesťané. Na druhou stranu hippies jsou 

často Buddhisti, nebo vyznávají jiná indická náboženství a filozofie, protože 

podávají odpovědi na otázky, které člověka napadají, když začne samostatně 

myslet směrem dopředu. 
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3 Začátky hippies 

Hippies, jako jediný přirozený růst civilizace, viděli dokonalé soužití lidí a 

matky Země. Velké množství mladých lidí utíkalo z velkoměst a usazovalo se 

okolo vesnic a osad přímo v centru přírody. Žili jednoduše, v míru, lásce a 

sladkých výparech drog, alkoholu a sexu.  To že se usídlovali okolo vesnic, však 

začalo vesničanům vadit. Hlasitá zábava byla pro ostatní lidi hrozná. Hudba, 

drogy, sex a další prvky hippies některé lidi doháněly k šílenství. Dospělo to až k 

radikálnímu omezení Hippies – nad vjezdy do vesnic vysely cedule s nápisy: "NO 

HIPPIES!" "HIPPIES GO BACK!“ Většina mladých lidí to tehdy zabalila a 

začala hledat nový a přívětivější domov. 
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4 Obecně  

Mladí hippies prahli po přátelství. Jednou z nejvýraznějších charakteristik 

je jejich citlivost k odcizení. Odcizení pro ně znamenalo vzdát se pocitu 

soudržnosti, pocitu, že někým jsou, že něco můžou dokázat. Tahle touha po lásce 

k bližnímu je vedla k snaze trochu to roztočit. Začali uspořádávat rockové 

festivaly lásky, žádali o spojenou obec vysokoškolskou. Jednou takovou školou 

"lásky" je Svobodná univerzita Berkeley (jakási ,,kolébka” hnutí). Podnikala typu: 

Lidé s krosnami - malá skupinka vyrazí do Kalifornie, kde protékají čisté vibrace 

v podobě ticha a klidu přírody. Sedm dní budou požívat vibrace a povídat si o 

vztazích. Nechají věci běžet a uvidí, co z toho bude.   
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Kapitola II – Způsob života 

 

1 Móda hippies  

 Móda květinových dětí – (hippies) je pestrá, veselá, barevná, a celkově 

velmi nápadná. Z velké části je převzatá z Etno stylů – afrických kmenů, indiánů. 

Na výrobu se používalo hodně přírodních materiálů a prvků. Velmi typické pro 

hippies jsou pestrobarevné, batikované nebo i vzorované šátky. Šátky se totiž dají 

používat všestranně např. jako pásek, náramek, sukně, atd. Na hlavě se šátky 

nosily na dva způsoby buď na „ninju“, nebo na „piráta“. Další důležitou roli 

v módě hrají dřevěné korálky, přívěšky, talismany a náramky přátelství. Dlouhé 

vlasy byly víc než symbol jedné generace. Dlouhé vlasy pro hipíka znamenaly 

něco jako ignorace vojny, kde se naopak nosí z povinnosti vlasy krátké. Jedním z 

jejich poznávacích znamení byly právě dráždivě dlouhé vlasy. 
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2 Hudba hippies 

Hip-hudba má své začátky ve folku. Mladým lidem se líbil Bob Dylan a 

jeho protestantské téma proti politice. Dalším důvodem pro růst hippy-společnosti 

byla válka ve Vietnamu. Nikdy nebylo ve vězeních zavřených víc lidí za zradu 

země a odmítnutí nastoupení na vojnu. 

Hippies pořádali hodně festivalů. V mnohých regionech byly jejich 

mejdany přísně zakázány, protože se jich lidé „báli“. „Normální“ lidé je 

považovali za zvířata, jelikož byli nevypočitatelní(myslím si že ,,normálních” lidí 

je třeba se často obávat více než lidiček kteří se jen pokoušejí žít v míru). 

Woodstock je největším a také nejspontánnějším vyslovením přátelství, lásky a 

míru, taky největším shromážděním hippies, beats, yippies a ostatních přívrženců 

podobné filozofie v historii. Je to taky největším shromaždištěm ilegálních drog. 

Na prvním Woodstocku vystoupily lidi jako Richie Havens, Country Joe, skupina 

Neuvěřitelné struny, Janis Joplin, Joe Cocker a dokonalý Jimmy Hendrix. 

Výsledek Woodstocku předčil to, co bylo očekáváno. Lidé si mysleli, že festival 

bude plný vzpoury, vraždění, loupení a různých katastrof, ale výsledek byl jen 

přes půl milionu lidí žijících tři dny v míru, lásce a hudbě. Hippies ukázali, že to 

co tvrdí je možné používat v běžném životě. 

Současnost: 

Dneska na hippies vydělávají hlavně obchody s oblečením. Mladí lidé se 

ve své touze někam patřit vrhají na všechno, co jim dodá nějakou identitu. 

Hippies dnes znamená pro každého něco jiného. Někteří věří v návrat k 

jednoduchosti života jen s pomocí země mimo moderní svět, jiní vzpomínají na 

Beatles, Led Zeppelin, Janis Joplin nebo Jimmyho Hendrixe. Období hippies je 

období širokých nohavic, rukávů a milionů barev (dnes když se podíváte kolem 

tak vidíte hlavně černou – metalisty ,nebo ,,gatě na půl žerdi“- hopeři a skejťáci). 

V historii bylo hodně povstání, hodně filozofií a myšlenek, ale žádné nepřinesly 

více lásky, míru a kytiček! 

 9



 

3 Drogy 60. let 

 Spousta lidí má předsudek, že každý hipík je automaticky i feťák. Pravý opak 

je však pravdou feťák, už není hippie. Někteří hipíci braly drogy jen z jednoho 

důvodu: aby vyjádřili nespokojenost vůči některým společenským normám. 

 

 Nejčastější drogy 60. let: 

Marihuana – Je nejrozšířenější a nejoblíbenější, není nebezpečná.  Konopí se 

používá v různých formách - Ganja (samičí květenství čili palice pokryté 

lepkavou pryskyřicí), bhang (horní listy samičí rostliny), charas (pryskyřice 

setřená rukama ze samičích květenství) a hašiš (pryskyřice extrahovaná s tuky ve 

vařící vodě a vykrystalizovaná). 

Hašiš - Hašiš se nejčastěji kouří. Používají se krásné vodní dýmky, do kterých se 

nasype i třetina gramu a na jeden mocný zátah se inhaluje nebo se konzumuje v 

různých jídlech a nápojích. 

LSD - LSD se nejčastěji aplikuje způsobem: “dát pod jazyk” tzn. dát do úst a 

cucat a cucat… Další možností je vstřebání kůží, nebo rohovkou. 

Heroin - Heroin je klasická tvrdá droga. Funguje podobně jako morfin, stačí ale 

pětkrát až desetkrát menší dávka. Při podání má náhlý nárazový účinek (kick, 

flash). Heroin proniká do mozku lépe než morfin, působí prudčeji, ale jeho účinek 

je kratší (1 až 7 hod). 

Kokain - Povzbuzující účinky koky, schopnost tišit hlad a velký obsah vitamínu 

pomáhaly již Indiánům vydržet dlouhé a namáhavé přesuny v horách. Kokain se 

dá aplikovat dvěma způsoby: 1. žvýkání listů koky a 2. šňupáním známého bílého 

prášku. 
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4 Hesla hippies: 

 

 Milujte se, neválčete! (Make love, not war) 

 Osvoboď svou mysl! (Let your minds be free) 

 Síla květin (Flower power) 

 Dej míru šanci! (Give peace a chance) 

 Mír a lásku! (Peace & Love) 

 Mír prosím! (Peace please) 

 Nevěřte nikomu, komu je přes třicet (Don't Trust Anyone Over Thirty) 

 Vše, co potřebujete, je láska! (All you need is, love) 

 Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého (My freedom ends 

where the freedom of another begins) 

+
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ZÁVĚR 

 Hnutí hippies je období volného oblečení, kytiček, barviček, lásky a drog. 

Hippies jak ho známe i jak ho vy neznáte je fascinující a krásné období. Je o 

svobodném vyjadřování svého názoru. Dnešní hippies jsou úplní lůzři, oproti těm 

starým. Ti dnešní si už můžou jen nechat zdát o čisté přírodě, trsáním v párcích na 

regé… Dnes kdyby se lidi vydali do parku a dělali to co staří hipíci tak by si pro 

ně hned přijeli fízlové. V dnešní společnosti, se všichni dívají z patra na lidi, kteří 

se snaží napodobovat starší ražení hippies. Já si myslím, že žít úplně v míru nejde, 

ale kdyby se o to lidé aspoň trochu pokusili, tak by se tu žilo o hodně lip. Kdyby 

byli i politici (aspoň trochu) do hippies a nesnažili se jenom nacpat kapsy 

prachama, tak by to bylo úplně čupr. Jenže k tomu bohužel nikdy nedojde, protože 

lidi jsou lidi a postupem věků se učili myslet jen na sebe a na to jak si nacpat 

„břich“. Já s většinou teorie hippies souhlasím až na pár položek př.: „Žij a nech 

žít“; „Nevěřte nikomu, komu je přes třicet“ (se stářím roste moudrost a starších 

lidí bychom si mněli vážit i když se např.: některé „babky“, ve snaze jít s dobou, 

začnou malovat nebo nosit úplné kalhoty/trička) 
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RESUMÉ 

 Move of hippies is period of slack clothing. flowers, colures. love and 

drugs. Hippies what we know and how you don´t know is mesmeric and beautiful 

period. It is about liberty thought. 

 

 

 


