
RE: Návrat do budoucnosti  

Vážně mě dostalo, když jsi mi napsala email, jak se děsíš návratu do školy. Po všech těch letech, 

které jsi strávila za katedrou, přece nemůžeš mít takový strach, jako když jsi seděla v lavici. 

Každopádně, potěšila jsi mě, když ses rozhodla napsat mi o pár nápadů k projektu tvých 

maturantů. Dělala jsem něco takového s těmi svými na konci loňského roku. Vedli jsme debatu 

o všech těch příšerných věcech, které se dějí všude kolem nás, o tom, jak všude něco hoří a tak 

dále. Generace našich studentů si říká „sněhové vločky“ nebo „mileniálové“ a já jsem si 

uvědomila, že taková vločka dokáže uhasit oheň. Zadala jsem jim prezentaci o tom, jak mladí 

lidé mohou změnit a mění svět (k lepšímu, samozřejmě!).  

Asi tušíš, že Greta Thunberg bylo první jméno, které padlo z většiny úst. (Počítač mi její jméno 

neustále opravuje na „Great Thunberg“, což je podle mě jasná známka umělé inteligence!) 

Těžko uvěřit, jak rychle se patnáctiletá studentka stala z neznámé dívky symbolem pro 

klimatický aktivismus. Slyšet tolik studentů mluvit o její školské stávce a o tom, jak je inspiruje 

zapojit se a bojovat proti klimatické krizi, mi dalo opravdovou naději do budoucna. Její 

poselství spočívá v tom, že nikdo z nás není tak malý, aby nemohl udělat změnu, a zdá se, že 

ve společnosti rezonuje. Připomíná mi to jedno staré africké přísloví: „Pokud si připadáš příliš 

malý na to, abys mohl něco změnit, nikdy jsi nestrávil noc v pokoji s komárem.“  

Ale objevily se i další velmi zajímavé prezentace. Jeden student mluvil o Boyanu Slatovi, 

puberťákovi z Nizozemí, který vytvořil systém zbavující oceány plastů. Věděla jsi, že mu bylo 

teprve šestnáct, když s tím přišel? A že v devatenácti založil organizaci „The Ocean Cleanup“, 

kam mohou lidé přispívat, aby společně vyčistili oceány? Právě teď prý v Pacifiku, kde se 

vytvořila odpadková skvrna, uvedli do provozu prototyp.  

Další z prezentací se týkala roku 1976, kdy čtrnáctiletá rumunská gymnastka Nadia Comaneci 

– první, kdo na Olympiádě získal plných 10,0 bodů za své číslo – vyšlapala cestičku pro 

současnou Simone Biles a její průlomové olympijské sestavy. I když si nejsem jistá, jestli 

zrovna tohle byl krok do budoucnosti, nebo značně nafouknuté „protažení nohou“!  


