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Co dnešním dětem závidíte a co z vašeho 
vlastního dětství byste jim naopak přáli?

DALIBOR ŠPOK
psycholog

Především bych to 
nepřeháněl s katas-
trofizováním mezige-
neračních odlišností. 
Jestli generace našich 
babiček měla na roz-
díl od jejich rodičů 
v dětství elektřinu, 
neznamená to v kon-
textu toho, zda z nich 
vyrostli dobří lidé, vů-
bec nic. A elektřina 
představovala z hle-
diska životního stylu 
větší změnu než vir-
tuální svět internetu 
dnešních dětí. Klíčové 
aspekty výchovy a in-
kulturace se nachá-
zejí  jinde než v pro-
středcích, které děti 
využívají. Jedná se 
o to, jak je využívají 
a k čemu jejich pro-
střednictvím směřují: 
nástroj je vždy neut-
rální. Dnešním dětem 
závidím informační 
možnosti. Informace 
jsou jim snadno k dis-
pozici, mohou tak 
snadno rozvíjet co-
koli, o co mají zájem. 
Z dětství mé gene-
race (v osmdesátých 
letech) bych jim navíc 
nepřál nic – pro mě 
to bylo dětství šťastné, 
ale nemyslím si, že 
v něm bylo něco, co 
by dítě nemohlo nebo 
nedokázalo zažívat 
i v dnešní generaci.

TeRezA 
HORváTHOvá
nakladatelství 
Baobab

Jsem ráda, že je velká 
část světa zase pro-
stupná, děti mohou 
studovat, učit se ja-
zyky, poznávat svět. 
Otázka je, jak to dě-
lají a jestli se pozná-
vání světa nescvrklo 
na hektický turismus, 
neposedné přejíždění 
a přelétávání a „uží-
vání si“, a co vlastně 
zbylo z těch skuteč-
ných kulturních cen-
ter, kterými lidé vy-
živovali své vědění. 
Zda už to nejsou jen 
vypreparované kulisy 
naplněné spotřebním 
zbožím vyráběným 
v Číně. Nejsem tech-
nooptimista. Člověk 
s úzkostí sleduje za-
nikající kulturu, mě-
nící se krajinu, hledá 
stopy po době, kdy lidi 
ještě něco uměli, kdy 
všechno nesloužilo 
jen k zpohodlnění… 
A uvědomuje si, že 
tam, kde na tohle 
„zlepšení“ lidi nemají, 
tak po něm touží, 
a jakmile to jde, poři-
zují si auta, nákupní 
centra a přístroje, kte-
rým jsou připojení 
ke světu. Přála bych 
dětem, aby mohly 
prožívat tu pomalost 
a nepřipojenost. 

TOmáŠ FeřTeK
eDUin

Nejspíš jim závidím 
dobré učitele, pokud 
se jim poštěstí. Právě 
vyhodnocujeme přes 
pět set nominovaných 
do třetího ročníku 
soutěže Global Tea-
cher Prize ČR a skvě-
lých učitelů je na zá-
kladních i středních 
školách hodně a je-
jich výkony, obětavost 
i nasazení jsou mimo-
řádné. S tím zbytkem 
je to složitější. Měl 
bych samozřejmou 
tendenci říct, že závi-
dím dnešním dětem 
svobodnou možnost 
volby, cestování a ne-
omezené možnosti 
v demokratické spo-
lečnosti. Jenže právě 
ty nekonečné mož-
nosti jsou pro mnoho 
z nich zničující. Často 
jsou dezorientované 
právě tím, že ve sku-
tečnosti je možné 
všechno. A co bych 
jim opravdu přál a co 
dnes není, je právě 
ten nestrukturovaný, 
společností a dospě-
lými neřízený čas. Ta 
dlouhá off-line od-
poledne i prázdniny 
bez jasné náplně, kdy 
objevujete hmatatelný 
svět okolo vás a život 
se otevírá jako neko-
nečné dobrodružství.

mILOŠ ŠíPeK říHA
ředitel Skautského 
institutu

Kdyby mohlo mé ně-
kdejší desetileté já 
pohlédnout do bu-
doucna, asi by se mu 
protočily panenky. 
Třeba autobusy, 
ve kterých se dá dí-
vat na pohádky cestu 
za babičkou na Mo-
ravu. Před 25 lety na-
prosté sci-fi. Vůbec 
nejvíc by ale mé de-
setileté já fascinovaly 
tablety. Placka tenká 
skoro jako list papíru, 
na které se dají hrát 
hry, malovat, vidět 
filmy, číst knihy. Mož-
nost mít v ruce vše, 
co svět nabízí. Jenže 
zpětně viděno jsem 
rád, že jsem neprose-
děl dětství u tabletu. 
Nakonec ty nejdů-
ležitější věci se ode-
hrávají naživo. Být 
venku. Vědět, kde co 
roste, zkoumat, jak 
to chutná. Rvát se 
a usmiřovat. Hrát fot-
bal na plácku. Zmok-
nout, uschnout a zase 
zmoknout. Závidím 
dnešním dětem, že 
mají svět mnohem víc 
na dosah, a přál bych 
jim, aby měly čas za-
koušet jej na vlastní 
kůži.

RESPEKT

Dlouhá  
navždy
v doupovských 
horách, na území 
zaniklé obce dlouhá, 
německy langgrün, 
odhalili čeští histo-
rici, vojáci a zdejší 
rodáci obnovený 
památník obětem 
první světové války. 
dlouhá nežila o moc 
déle – její obyvatelé 
byli po druhé světové 
válce vyhnáni a obec 
ustoupila v roce 1953 
vojenskému újezdu. 
Pomník má obec 
připomínat. „dokud to 
budeme dělat, dlouhá 
úplně nezanikne,“ řekl 
místní historik miloš 
Bělohlávek.

dESPEKT

Chlebíček 
a paralen
Českolipská nemoc-
nice otevřela zbrusu 
nové bistro – a nabízí 
saláty s majonézou, 
chlebíčky, sladkos-
ti, balené bagety 
a limonády. „Poslá-
ním nemocnice je 
pacienty léčit, nikoli 
vyrábět,“ komentovali 
sortiment nemocnič-
ního bufetu výživoví 
specialisté. vedení 
nemocnice už slíbilo 
(mírnou) nápravu.

anketa
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