
Já za 20 let 

     Nebudu psát o tom, jak budu za 20 let úspěšná a nechutně bohatá, že budu bydlet ve vile 

s bazénem a drinky u bazénu mi bude míchat můj osobní číšník. Řekla bych, že realita je v tomhle 

světě trošku jiná, pokud váš otec nevlastní ropná pole. Chtěla jsem jít na vysokou a usadit se ve velké 

firmě, kde bych se nemusela bát o svou budoucnost. Jenomže já se rozhodla jinak. 

      Právě je mi 37. Přijela jsem z Afriky. Nepřijela jsem sama. Dovezla jsem si s sebou pár ošklivých 

nemocí,  jako je malárie apod. Ostatní lidé o hrůzách, které se dějí ostatním lidem, nemají ani ponětí. 

V jižní Africe jsem žila v kmenu Ahú. Chtěla jsem jim pomoci. Dovézt základní hygienické potřeby a 

vybudovat studnu. Jenomže to se trošku zvrtlo. 

     Na začátku mě uvítali, to uznávám. Zabili kozu a z ní jsme potom vysáli krev na uvítání. Snažila 

jsem se rituál natočit na kameru a v tom to přišlo. Nejsilnější bojovníci z kmene mě svázali a začali 

křičet něco o nečisté ženě a o ďáblu. Nepochopili moji kameru. Bála jsem se o svůj život i o život 

jiných lidí, protože… 

     O půlnoci vyrazili na hon ďáblů. Za ďábly černoši z kmene považují černošské albíny, kteří nemají 

dostatek pigmentu, takže jsou mírně narůžovělí a nesmí chodit na slunce, aby je nesežehlo. Oni je 

pochytali a dali do klece. A tady mé vzpomínky končí. 

      Probudila jsem se v nemocnici s rozbitou hlavou. Ty albíny určitě obětovali . Je to hrozné, co se 

děje v reálném světě. Ale o tom lidi v kancelářích za počítači nemají ani ponětí. Čekají jen na 

odpolední pauzu, aby mohli jít na oběd. Ale já jsem jiná. Nevzdala jsem se a příští týden po  svých 

38.narozeninách vyrážím do Thajska. Je hrozné, jak tam trpí prostituci mladých dívek. Musím jim 

dovézt aspoň kondomy a říct jim o možnostech na lepší život. 

Anna Bartoníková, 3.A 

Gymnázium Otrokovice 



Já za 20 let 

 

   Mým už dětským snem je stát se lékařkou. Takovým hlavním impulsem mohlo být to, že moje 

maminka pracuje jako zdravotní sestra, dříve v pečovatelském domě, nyní v krajské nemocnici ve 

Zlíně. Vždy mne lákalo být „chytřejší“ než ona. Nevím, zda se mi tento sen vyplní, ale myslím, že 

kdyby ano, tak mám v budoucnu šanci na uplatnění v téměř jakémkoli oboru medicíny, protože 

nemocní lidé budou stále. Mým cílem je pomáhat lidem.  

   V nedávné době jsem si tento sen ještě trošku vylepšila a konkretizovala. V oblíbeném časopise 

jsem si přečetla příběh nějaké dámy, lékařky,  která pracovala nějakou dobu v Africe. Lékařská práce 

je velmi těžká a zodpovědná, avšak myslím, že bych byla ochotna se přizpůsobit. Velmi mne tento 

poznatek zaujal a myslím, že bych o takovou zkušenost docela i stála. Za 20 let by mohly být 

vynalezeny všelijaké nové lepší a účinnější  prostředky a metody,  jak léčit lidi jakkoli nemocné i 

v chudých státech, třeba černého kontinentu. 

Vzhledem k tomu, že již dnes známe mnoho prostředků a metod léčení, bude třeba mnohem 

zábavnější pracovat s nemocnými, z hlediska rozmanitějších možností nejen léčby, ale i prevence a 

větší pravděpodobnosti úspěšného léčení.  

   Vím, že v nedávné době se lékaři a lékařky ze všech koutů naší země bouřili a protestovali proti 

nevhodným a nesmyslným podmínkám, jaké jim byly nastaveny ministerstvem zdravotnictví. Je třeba 

si zřejmě uvědomit, že každý z nás může špatně stoupnout, ocitnout se na nesprávném místě 

v nesprávný čas či vypít nevhodnou sklenku alkoholu a bez lékaře se neobejde. Proto musejí být 

nastaveny vyhovující podmínky pacientům i lékařům. To - odvažuji se doufat - bude za 20 let dávno 

překonaná překážka a plně fungující věc. 

 

Kateřina Galatíková, sexta, Gymnázium Otrokovice 



Já za 20 let 

 

Já za 20 let, zajímavá představa. Pokud se toho dožiji, bude mi 
37 let. Vím, že statisticky budu mít odžito jen něco málo přes 
půl života, ale mám z toho pocit, že nejlepší léta už budou 
dávno za mnou, a jelikož mi energie často chybí i teď,  
pochybuji, že to v třiceti sedmi letech bude lepší. V té době už 
pravděpodobně budu zkušený lisař ve firmě  Promens a.s. a po 
práci budu trávit čas sledováním televize a občasným sázením 
na hokej. Nepotřebuji být bohatý, uznávaný nebo známý, bude 
mi stačit, když budu mít dost peněz na dobré, kvalitní jídlo a 
pokud mi zbude pár dobrých přátel, budu se svým životem 
spokojen. Dvě věci, kterých bych se chtěl vyvarovat, jsou 
chudoba a osamělost, jinak, snad nelžu, je mi to celkem jedno. 
Pokud bych skutečně skončil jako nějaký obyčejný lisař, asi 
bych ani neměl odvahu zakládat rodinu. Kdybych měl menší 
plat než manželka, cítil bych se špatně a těžko bychom uživili 
dítě tak, aby mohlo mít šťastné bezstarostné dětství.Možná je 
má představa trochu pesimistická, ale když nebudu moc čekat, 
nebudu zklamán. Polemizování o budoucnosti mi stejně přijde 
zbytečné. Co je teď, je teď, a co bude, bude. Třeba svět za pár 
měsíců zanikne a veškeré životní plány i očekávání budou ty 
tam. 

 

 

Robert Janda 

Sexta, Gymnázium Otrokovice 



 Sedím u počítače, a píšu dvacáté tisící slovo třetího dílu mé knižní ságy. Inspirace 
dochází, stejně jako moje kafe. Jím jablko, které je víc syntetické než organické. 
 
 Dnes jsem toho udělal celkem hodně. Měl jsem odpolední vyučování, ale mám rád 
svou práci, takže mi to nevadilo. Jako učitel na gymnáziu se člověk až tak moc nenadře – 
obzvláště s dnešní technologií. Všichni žáci mají tablety, na nichž mají veškeré učivo uložené, 
a pouze si jej s mým odborným výkladem pročítají. Testy píší také na těchto přístrojích. 
Kromě tabletů využívám ještě interaktivní 3-D tabule. Tam jim promítám geometrické 
reprodukce staveb, bitev nebo historických osobností. 
 Po vyučování jsem se vrátil na kole domů. Cesta je krátká, naštěstí – podnebí se 
v důsledku globálního oteplování začíná nepříjemně zchlazovat. Jaký to paradox. Zaparkoval 
jsem své kolo v garáži, a vešel jsem do domu. Děti se již vrátily ze školy – hrály na nové 
videoherní konzoli od Nintenda. Také na ní čas od času hraji, ale už ne tak moc jako během 
mého hříšného mládí. Poté rychle opravím testy a povzdechnu si nad upadající inteligencí 
českého národa. Zapnu svůj stolní počítač, který je dvakrát výkonnější než ten, na kterém 
jsem před dvaceti lety dělal úkoly. Otevřel jsem internet a e-mail. Asi pět minut jsem četl 
hodně negativních zpráv ze světa a potom i pozitivních e-mailové zprávy od svých přátel. 
Poté jsem otevřel dokument se svou povídkou a začal jsem psát. 
 Čas utíkal rychle, a tak než jsem se nadál, manželka byla doma. Přinesla nákup, a tak 
jsem jí ho pomohl vyklidit. Stěžovala si, že všechno opět podražilo – jedno jablko dnes stojí 
deset korun. Naštěstí se úměrně tomu zvedly i platy. Poté trávím nějaký čas s dětmi – snažím 
se být s nimi co nejčastěji venku. Večer s nimi hraji stolní hry, potom i nějakou videohru. Jen 
kroutím hlavou, když vidím tu degeneraci ve všech úrovních lidstva – obtížnost těch her, 
které dnes hrají mladí, je směšná oproti tomu, co jsme hrávali my. Naštěstí někteří vývojáři 
pořád drží standard vysoko. Manželka poté uvařila večeři. Plodiny jsou importovány ze 
Španělska a technologicky upraveny. U nás se pěstuje už jen minimum jídla, téměř veškerá 
půda v České republice je zastavěna. Zeleninový salát s masem a těstovinami je výtečný – 
vzpomínám si však, že když jsem byl mladší, všechno to chutnalo nějak líp… 
 Večer se díváme na zprávy – americká vláda je před další velkou krizí, a opět jim musí 
půjčit Čína. Evropská unie se ekonomicky propadá, a nedávno opět propukly nepokoje na 
Balkáně. Poté se dostávají na řadu optimistické zprávy – snižuje se počet teroristických útoků 
s náboženským podtextem. Ekonomika ČR se začíná dostávat z nejhoršího. Opět se začíná 
uvažovat o kolonizaci Měsíce. 
 Večer jsem dal spát děti, přičemž jsem ještě musel odčervit kočku. Potom jsem asi 
hodinu psal povídku, a povedly se mi napsat další dva tisíce slov. Před spaním jsem si přečetl 
deset procent z nějaké fantasy na moji čtečce. Usínal jsem s vědomím, že zítřejší den bude 
úplně stejný jako ten dnešní. 
 Mnoho lidí si na současný životní stav stěžuje – že se svět kazí, mění k horšímu. Že na 
počátku tohoto století bylo všechno lepší. Vzpomínám si, že úplně to samé říkalo mnoho lidí, 
když jsem byl malý – že staré časy byly lepší. Směju se, protože vím, že to není pravda. Tato 
doba má sice mnoho negativ, ale nechci strávit svůj život tím, že si budu na něco stěžovat. 
Budu se snažit užívat si život takový, jaký je, něco dokázat, něco po sobě zanechat a někoho 
ovlivnit. Tyto čtyři věci zvládne každý z vás. 

Jindřich Martínek, 3.A, Gymnázium Otrokovice 



JÁ ZA 20 LET 

 

V každodenním koloběhu života se často zastavím a přemýšlím, co se mnou bude za 

dvacet let, až budu dospělá. Samozřejmě stejně jako každá jiná dívka si nejraději 

představuji, že se vdám za nějakého pěkného a bohatého gentlemana. Budeme 

bydlet v obrovském, luxusním domě, o který se nám bude starat služebnictvo, a 

budeme mít spoustu dětí. Nebudu muset pracovat a budu se věnovat pouze svým 

koníčkům.  Ale nohama zpátky na zem. Takové sny se vyplní jen málokteré dívce. 

Nejspíš budu žít jako většina průměrných lidí.  

Ale to co bude v budoucnu, taky záleží na tom, co pro to udělám v mládí. Dostuduji 

střední školu a nejspíš i vysokou. Ráda bych pracovala pár let v zahraničí a po návratu 

do Česka si pro sebe zařídím pěkné bydlení a najdu se novou práci, nejlépe jako 

psycholožka nebo fyzioterapeutka. Také se stále budu věnovat sportu. A během toho 

všeho doufám, že potkám ideálního muže, se kterým budu chtít strávit zbytek života. 

Pořídím si s ním děti, nejlépe dvě, a stejně jako rodiče mě i já je budu směřovat ke 

sportu. Se svou rodinou se přestěhuji do rodinného domku a v něm si otevřu svou 

vlastní fyzioterapeutickou ordinaci. Mimo svou práci budu dále studovat a udělám si 

trenérské kurzy a po dokončení kurzů ve svém volném čase budu dělat trenérku 

v nějakém sportovním oddíle. Spolu s manželem budeme cestovat a navštívíme 

spoustu exotických zemí a budeme obdivovat krásy světa. A až naše děti budou starší, 

budeme je brát na výlety s sebou. 

 

                Gabriela Polášková, Gymnázium Otrokovice 

 



Můj život za 20 let 

Bydlím ve vile na okraji velkoměsta. U domu mám velký les, jezero a výběh pro koně. Ráno se 

probudím a můj osobní robot se mě zeptá, co chci na snídani. Řeknu mu, že bych si dal něco 

sladkého, ať něco vymyslí. Potom si jdu vyčistit zuby a kartáček začne pípat, což značí, že mám kaz. 

Tak si kartáček otočím a nasadím si gumovou násadku na zub, který má kaz. Kartáček kaz usmrtí 

ozonem, zalepí tenkou plombou a oznámí mi, že je už zub v pořádku. Oholím se a porovnám 

rozcuchané vlasy. Obleču si černé oblekové kalhoty a košili. Uvážu si vázanku a dál si sako. Potom jdu 

na snídani. Na snídani mi osobní robot nachystal chleba s Nutelou a sklenici kakaa. U snídaně se 

sejdeme celá rodina. Dcera moc nejí, z blížící se písemky z matematiky ji rozbolelo břicho. Manželka si 

stěžuje, že nemá co na sebe a nutně potřebuje letět do Paříže pro nové šaty. Syn se šťourá v zubech 

párátkem a nepřítomně se usmívá. Po snídani jdu do práce a manželka odváží děti do školy. Přijdu 

k autu, které mě pozná a odemkne. Navolím si na navigaci adresu do práce a auto mě tam samo 

odveze. U své firmy zastavím a vysednu, auto samo zaparkuje na mé VIP parkovací místo. Pozdravím 

se se sekretářkou, která mi udělá kávu. Posadím se do pohodlného křesla a pročítám si svůj dnešní 

pracovní program.  Najednou přiběhne s vytřeštěnýma očima vrátný a říká, že mi někdo ukradl auto.  

Já se usměji a řeknu mu, ať se dívá z okna. Před firmou už stojí policejní hlídka a mé auto. Vrátný se 

udiveně ptá, co se stalo. Vysvětlím mu, že v autě mám moderní bezpečnostní software, vyvinutý naší 

firmou, který auto vrátil na původní stanoviště, zavolal policii a uzamknul zloděje. Díky moderním 

technologiím jsem ulehčil práci policii, která teď musí jen vyřídit příslušnou administrativu. Po ranní 

scénce začnu vyřizovat telefonáty s okolními firmami a promýšlet obchodní strategii firmy. Před 

obědem v závodní jídelně vyřídím pohovory na volné místo vývojového pracovníka. Na oběd si dám 

smažená kuřecí prsa s hranolky a zeleninou. Poté projdu celou firmu, zkontroluji morálku na 

pracovišti a rozdám pár napomenutí za neukázněnost. Ještě mi zavolá pár nejvýznamnějších 

zákazníků s dotazy a pak už mě čeká jen pravidelná porada s nejbližšími spolupracovníky, na které je 

seznámím s novou strategií firmy. 

V pozdním odpoledni se vracím zpátky domů, kde se pozdravím s rodinou, povykládáme si spolu, co 

se ten den stalo a společně se zasmějeme hloupému lupiči. Protože jsem většinu dne strávil u svého 

pracovního stolu, rád se odpoledne s manželkou protáhnu na tenisu. Syn si jde zaplavat do jezera a 

dcera skáče se svým koněm přes překážky. Ještě že všechny členy rodiny baví sport a volný čas tráví 

aktivně.  Pak jdeme s manželkou do kina na premiéru nové české komedie.  

K večeru se usadíme kolem stolu a zavoláme osobního robota, kterému každý z nás řekne, co chce na 

večeři. Robot vyndává z ledničky polotovary, ohřívá je v troubě a poté vkusně servíruje na stůl. Po 

večeři si dcera hodinu telefonuje s kamarádkami, syn si hraje počítačové hry, manželka si čte knížku a 

já si pročítám pracovní poštu a připravuji se na další pracovní den. Jsem rád, že mám inteligentní a 

milou manželku, nadané děti a práci, ve které se mohu realizovat.  

 

                                  Roman Vyčánek, Gymnázium Otrokovice 



Já za dvacet let 

 

 

Během dvaceti let se může přihodit vlastně cokoliv. Počet proměnných v téhle životní rovnici je 

takový, že by ji nevyřešil ani ten nejlepší z matematiků. Část neznámých má binární charakter: 

udělám / neudělám maturitu? Jiné otázky jsou ještě komplikovanější: na jakou vysokou školu se 

dostanu? Najdu dobrou životní partnerku? Budu mít děti? Dobrou práci? 

 

A vůbec nejsložitější hádankou zůstává, jaký bude za dvacet let vlastně celý svět. Něco snad napoví 

připomenutí, jak žili naši předkové. Moji rodiče dospívali ve skomírajícím, ale pořád ještě hodně 

autoritářském režimu, který sice nebyl už tak drastický jako v Orwellovi, avšak přesto omezoval 

mnohé lidské svobody. Pak přišla revoluce roku 1989 a všechno se změnilo. Můžeme očekávat, že 

nějaký podobný převrat zase přijde. Bude ale znamenat obrat k lepšímu? Jsem milovníkem 

antiutopických románů, a to, co jsem četl v Příběhu služebnice od Margaret Atwoodové, mne děsí. 

Mohli by se ve společnosti dostat k moci fundamentalisticky založení lidé, kteří začnou drasticky 

zasahovat do porodnosti, ať už nucením do plození více potomků, anebo naopak striktním 

omezováním počtu nově narozených? Co bych za takových okolností dělal já? Podlehl bych totalitní 

moci, anebo bych vzdoroval v ilegální odbojové síti? 

 

A co když se vyplní mayské proroctví a planetu skutečně zasáhne nějaká katastrofa (citelná změna 

klimatu, nukleární válka, srážka s asteroidem)? Přežil bych? Dokázal bych žít bez výdobytků moderní 

civilizace, zpět v podmínkách primitivní zemědělské komunity, nebo dokonce jako lovec-sběrač? Jak 

říká arabské přísloví: „Děda jezdil na velbloudu, otec v mercedesu, syn létá tryskáčem a vnuk bude 

zase jezdit na velbloudu". 

 

Úplně nejlepší by bylo, kdybych v klidu vystudoval milované společenské vědy se zaměřením na 

ekonomii a stal se prostým úředníkem někde na magistrátu. Jak říká Woody Allen, „není to moc 

vzrušující, ale aspoň je to pravidelný život“. 

 

                                                Jan Daněk, Gymnázium Otrokovice 



Já za 20 let :  Ví snad někdo, jaká budoucnost bude za 20 let? 

Dokáže někdo z vás přesně předpovědět budoucnost? A co velcí mudrcové a čarodějové. Ti vždy 

předpovídali budoucnost, ale předpovídali ji správně? Naplnilo se to, co předpověděli? I dnes spousta 

čarodějů a mystiků předpovídá budoucnost. Zdá se, že předpověď budoucnosti se stala pro lidi 

drogou, kterou chtějí vědět. Vzrůstá počet astrologů a lidí zaměřených na předpověď budoucnosti. 

Ale dokážou tito mystikové mi přesně povědět, kde budu žít, co budu dělat, jak budu úspěšný a jaká 

bude společnost za dvacet let? 

Možná se část vyvolených lidí přestěhuje na planetu Mars, kde stráví celý svůj zbytek života. Vznikne 

tam kolonie, která se v průběhu dalších tisíce let osamostatní. Samozřejmě se též změní i fyzická 

stavba lidí. Z důvodů nízké gravitace na Marsu budou lidé vyšší, s většími mozky a s menšími svaly. 

Také se nemusejí dožít tolika let jako zde na Zemi. Na Marsu není atmosféra, a tak na tyto lidi zde 

dopadne všechno to záření z celého vesmíru. Začátky tam nebudou jednoduché. Ale co když na Mars 

vůbec nepoletíme?  

Třeba technika pokročí natolik, že do práce nebudeme chodit my, ale pošleme svého robota 

podobajícího se nám. Budeme si užívat života, bez práce, obklopeni nejmodernějšími vynálezy, se 

kterými nebudeme možná ani umět zacházet. A třeba se stane to, že nás tento technický pokrok 

poškodí a my lidé nebudeme už tak chytří a moudří, abychom vynalézali další stroje. Přenecháme pak 

tuto práci  umělé inteligenci, která si nás časem podrobí? Myslím, že tohle není moc hezká představa 

o budoucnosti. 

Například se společnost změní natolik, že techniku a technický pokrok opustí a vrátí se k obdělávání 

půdy na svých pozemcích. Lidé budou sázet stromy, pěstovat si své vlastní jídlo na pozemku. 

Nebudou trpět hlady. Budou mít dostatek plodů k jídlu. Voda, ovzduší a půda se vyčistí. Lidé nebudou 

používat auta, ale jezdit opět na koních. Zajímavá představa, nemyslíte? 

Tak jak to sakra bude? Má někdo přesný plán budoucnosti lidstva? Domnívám se, že budoucnost není 

dána a nikdo v rukou přesný plán nedrží. My lidé ovlivňujeme budoucnost svými názory, svým 

jednáním a svými činy právě tady a teď. Už to, že jsem napsal tento článek, jsem vás ovlivnil a změnil 

tak budoucnost. Budoucnost se stále mění, což můžeme říct pár slovy – budoucnost je kvantová. 

Proto je velmi obtížné předpovídat budoucnost a ve většině případů se předpověděná budoucnost 

nenaplní. Já sám nevím, co budu dělat, kde budu žít, jak úspěšný budu za dvacet let. Nevím, ale mohu 

pouze doufat,  nebo i činit tak, abych své vysněné budoucnosti dosáhl.  

Adam Hemžal, Gymnázium Otrokovice 



Já za 20 let 
Asi každý z nás, když byl malý, si kladl otázku ,,Čím budu, až budu velký“. Když jsem byla 
ještě ve školce, měla jsem sen být učitelkou v mateřské škole. Myslela jsem si, že se mi bude 
líbit starat se o děti, protože já jsem se ráda starala o všechny moje panenky, které jsem doma 
měla. Když jsem ale vyrostla, panenky mě přestaly zajímat. Jednoho dne jsem musela jít na 
prohlídku k zubaři. Líbilo se mi, jak mě vozil v křesle nahoru a dolů, a od té doby jsem se 
rozmyslela, že ze mě bude paní zubařka. Tento sen mám až dodnes. 

Za 20 let bych chtěla být stále v mém rodném městě, jelikož jsem tady zvyklá. Vyrůstala jsem 
tady, mám tady rodinu i ty nejlepší přátele. 

Já jako malá holka jsem si vždy představovala, že budu žít jako princezna ve velkém domě 
s krásnou zahradou, bazénem, se psy, s minimálně dvěma dětmi a s tím nejkrásnějším 
princem pod sluncem. Měla jsem představu, že budu mít kuchařky a služebné, které za mě 
udělají opravdu cokoliv, co si řeknu. Když jsem vyrostla, řekla jsem si, že je to jen hloupý 
dívčí sen, který se nikdy nemůže splnit, a s tím se musím také vyrovnat. Ale řekněte sami, 
nebyl by to krásný život žít takhle? 

Co se týče toho, co bych opravdu chtěla, je mít rodinný dům, kde budu žít s rodinou, kterou 
bych si ráda založila poté, co vystuduji na vysoké škole. S manželem a dětmi jezdit na 
dovolené k moři, které bychom si společně užili. Byl by to v podstatě život takový, jaký 
prožívám momentálně já se svými rodiči a bratrem. 

Být šťastná ale jen díky majetku a penězům není to pravé. Existuje také štěstí a zdraví, které 
si nikdo nekoupí. Základem štěstí je však ta rodina, která by vás měla ve všem podpořit, být 
s vámi při jakýchkoliv situacích, jak v těch špatných, tak v těch dobrých. 

 

Zuzana Janečková, Gymnázium Otrokovice 



Jak si představuji úspěch 

 

 

Co vlastně znamená úspěch? Pro každého jedince znamená úspěch něco jiného. Jde vlastně o 

snahu dosažení svého vytouženého cíle, za kterým si pevně stojíme a který nás motivuje dostat se 

jakýmkoliv způsobem k té konečné metě, kterou si sami určíme. Rok od roku, čím jsem starší,  pro 

mě úspěch znamená něco jiného a posouvám si laťku čím dál výš. 

Momentálně je pro mě hlavní nejbližší cíl maturita,  i když mě čeká až za 3 roky, mám z ní strach 

kvůli kolotoči, který kolem ní každý rok je a k jejímu řekla bych nezorganizovanému systému. A 

největším strašákem pro mě je, že budu muset povinně odmaturovat z matematiky a děsím se 

podoby, v jaké nás naše zkouška dospělosti čeká. Takže maturita je pro mě první příčka úspěchu. 

Na dalším místě je dostat se na dobrou vysokou školu a důležité pro mě je, abych dělala tu školu, 

co mě bude bavit, kterou bych chtěla dělat a která mě přivede ke svému zaměstnání, po kterém 

toužím a přála bych se jím do budoucna zabývat pořád. Chtěla bych, aby mě mé zaměstnání bavilo, 

i když od spousty lidí slýchávám, že mám byt ráda ve škole jako studentka, že zaměstnání mě brzo 

přestane bavit. Doufám, že tomu tak nebude, a úspěch bude, když mi má práce bude koníčkem. Jde 

o to zvolit si správně, protože to, co si vybereme, nás bude do konce života živit. Doufám taky, že 

po vyjítí vysoké školy najdu rovnou uplatnění a můžu hned nastoupit do zaměstnání. Těžko říct, jak 

to tady bude v našem státě za dvacet let vypadat, jestli se bude zvyšovat počet nezaměstnaných 

anebo čerstvě vystudované nebudou chtít zaměstnat. A další úspěch do budoucna pro mě je být 

finančně zaopatřená a zabezpečit svoji budoucí rodinu. Ale všechno se to odvíjí od toho, jak se 

budu snažit ve škole teď a jak tvrdě si za svým cílem půjdu, abych dosáhla toho vytouženého cíle. 

 

 

 

Tereza Máselníková, sexta 

Gymnázium Otrokovice 



Život za 20 let 
Zvyšující se DPH, zdražování cen benzinu a potravin v obchodech, stávky, čím dál nižší 

důchody, sociální dávky každému.  

Průměrný plat českého občana činí 22 748,- Kč. Naproti tomu průměrný plat německého 

občana je 62 975,- Kč. Rozdíl 40 227,- Kč. To opravdu není málo. A tak to u nás chodí. 

Neustále se snažíme šetřit na špatných místech, případně nešetříme vůbec. A jestli to takhle 

půjde i nadále, zvýší se i počet stávek a nespokojenost lidí bude šplhat do výšek, až je to 

nakonec přestane bavit. A třeba si jednou řeknou PROČ? 

Každou chvíli se dozvídáme prostřednictvím médií o různých stávkách, válkách, atentátech či 

vraždách. A je toho čím dál víc. Pak se člověk v jednu chvíli sám sebe ptá, kde se bere taková 

nenávist a nespokojenost v lidech. Jak ji zastavit? Jsme rozežraní až hrůza! 

Jestli je odpověď‘ v politice, tak fajn. Svrhneme politiky a budeme rozhodovat sami, ovšem to 

si myslím, že by skončilo apokalypsou a naprostou anarchií. Chybí nám vůdcové a správné 

morální vzory.  Před mnoha lety si lidé zvolili vůdce. Člověka, který jim byl myšlenkově 

nejblíže. Důvěřovali mu a on se snažil plnit jejich cíle. Za tu dobu se ovšem tato spolupráce 

dostala někam úplně jinam. Některým dnešním politikům jde jen o peníze a na nějaké dobro 

lidu zcela kašlou. Naslibují hory doly, avšak skutek utek.  

Já však pevně věřím, že i v té naší české politice se najdou lidé, kteří to s námi pořád ještě 

myslí dobře. A pokud v to budu nadále věřit, tak se v roce 2032 nebudu mít až zas tak 

špatně☺ 

 

Hana Vaňourková 

18.9.2012 

Gymnázium Otrokovice, Sexta (4.D) 



 Za dvacet let bude můj život obrácen naruby. Vystuduji vysokou školu, ale také pochopím, že 
mé plány na krásnou prostornou pracovnu, v níž se věnuji jen tomu, co mě baví, byly jen pouhé sny a 
můžu být rád, že mám nudnou práci, jejímž úkolem nebude nic jiného než vytvářet pořád dokola 
tentýž výrobek, který nemá dělat nic jiného, než tahat z lidí peníze. Z minimální mzdy stěží vyžiju a na 
nějaký přepych nebude ani pomyšlení. 

 Pozdě v noci se zmožen celodenní prací vrátím domů ke své ženě, která mi předloží studenou 
večeři a sdělí mi, jak zklamaný se domů vrátil náš syn, protože jsem znovu nestihl jeho zápas. Půjdu 
tedy za ním, abych se omluvil a slíbil mu, že příště už tam určitě budu, i když sám nebudu věřit, že by 
mi zaměstnavatel dal volno. Nemůžu ale přece malému dítěti říct, že na něj nemám čas. 

 Tak tohle je budoucnost má i většiny dalších lidí s vysokoškolským vzděláním, protože 
nebudeme mít nikoho, kdo by nás doporučil na těch několik málo míst, která ještě budou v našem 
oboru volná. Ta budou čekat jen na nejlepší studenty nebo na studenty z bohatých rodin, jimž místa 
koupí jejich rodiče. Ostatním nezbude než trávit celé dny namáhavou fyzickou prací, jen aby sebe a 
své rodiny uživili. 

 

                                              



Já za 20 let… 

Tak a je to tu. Snad jsem nezapomněl něco nachystat. Tašku mám , svačinu snad první den 

potřebovat nebude. Začíná to v sedm padesát pět, nebo se to za ty roky už změnilo? Taky 

každá škola to má jinak a dnes je navíc prvního září . No vyjedeme raději dříve . Hlavně klid . 

Přece nebudu tak vynervovaný z prvního školního dne své dcery . A jak vlastně vypadal ten 

můj první školní den ? Přišli jsme s mamkou do školy , a pak jsme asi půl hodiny hledali třídu . 

No tak to jsem se teda uklidnil . Ale však zeptám se a bude . Líná huba hotové neštěstí , to 

vždycky zabere . No to je jedno , moje dcerka jde už do školy , ten čas ovšem utíká . To je 

neuvěřitelné . Asi před třiceti lety jsem poprvé do školy pádil já a v tuto chvíli do ní vedu své 

dítě . To to uběhlo . První stupeň , druhý stupeň a několik přátelství , která vydržela dodnes . 

Potom gympl , noví přátelé , maturita , přijímačky a tak dál a tak dál… Najednou se narodila 

ona, ta pro kterou především posledních šest let pracuji s chutí jako nikdy před tím, ta, kvůli 

které dávám na sebe větší pozor při sportu , abych se nezranil . No a teď tu sedí naproti mně 

u snídaně a myslí si , jak je nervózní . Ba ne, táta je nervózní . Školou to začíná a za pár let už 

bude velká holka a bude domů chodit  kdoví kdy . Teda nevěděl jsem , že to se mnou bude 

takhle cloumat . Ani chuť k jídlu moc nemám , jako kdysi před nějakým vypjatým zápasem . A 

bilancuji tady , jako by se blížila krize středního věku nebo co . Moc přemýšlím , je čas jít a 

vychutnat si další mezník života a první větší v životě mé dcery .  

 

Jan Navrátil ,III.A, Gymnázium Otrokovice 



JÁ ZA 20 LET 

Potřebujete ke štěstí dobrou práci, stačí to ke spokojenému životu? Může člověk 
bez rodiny prožít šťastný život? 

Příliš často se nezabývám úvahami o budoucnosti, a když už k tomu dojde, tak mé myšlenky 
nesměřují do doby za 20 let, ale spíše do období po maturitě a podobně. Sama si nedokážu 
představit, kde vlastně za 20 let budu, jaké povolání budu mít nebo jak bude vypadat okolní 
svět a co se v něm bude odehrávat. Popravdě řečeno ani v současnosti příliš nevnímám 
události v naší zemi nebo ve světě a zprávy sleduji pouze výjimečně. Jedno je ale jisté, já i 
většina ostatních se budeme pokoušet v budoucnosti uplatnit, co se zaměstnání týče. Vždyť to 
takhle je i dnes. Pro většinu lidí je na prvním místě práce, a když se o někom mluví jako o 
úspěšném, je tím myšleno, že má dobré povolání a o peníze nemá nouzi. Zahrnuje se ale pod 
slovo úspěch, i když člověk není na vrcholu profesní kariéry, ale žije si v malém bytě dva plus 
jedna se svou rodinkou, jejíž členové nevlastní každý svůj notebook a dotykový mobilní 
telefon, ale jsou spolu šťastní a spokojení? Když se na to podíváme zase z jiné strany a 
vrátíme se opět k těm lidem, co to v kariéře dotáhli hodně vysoko a mají mezi lidmi uznání: 
Pokud za jejich dobrým postavením není pouze protekce, tak jde většinou o osoby, které pro 
své vysněné povolání dřely a musely se prosadit mezi ostatními lidmi, což nejspíš nebylo 
nejjednodušší, ale dokázaly to. Počítejme s tím, že takovíto lidé žijí jen pro svou kariéru a 
práce jim zabírá většinu času jejich života. O člověku tohoto typu si lidé říkají, že je úspěšný a 
že má vše, na co si vzpomene. Ale co když se jednoho dne něco pokazí a on najednou ztratí 
práci a tím pádem získá volný čas, který nebude mít čím vyplnit, protože doposud se zabýval 
pouze svou kariérou a o nic jiného se nestaral? A v tento moment si možná tato osoba 
uvědomí, že výborné zaměstnání není vše a že mu vlastně chybí pravá rodina a děti, které 
jenom tak ze dne na den neztratí, jak tomu může být se zaměstnáním. Proto bych řekla, že ke 
šťastnému a spokojenému životu je mnohem důležitější rodina a dobrá práce je pouze bonus 
k tomu všemu. 

Anna Jurásková, SEXTA 
Gymnázium Otrokovice 



Život za 20 let 

Mají dnešní mladí lidé ambice? A týkají se kariéry, nebo osobního života? Jak si představují 

úspěch, jaké jsou jejich cíle? Rozhodně každý člověk má nějaké sny, nějaké plány, kde by 

chtěl strávit život, s kým a jak by ho chtěl strávit. Mnoho lidí, včetně mě, na první místo staví 

kariéru. Je logické prvně se finančně zabezpečit a pak zakládat rodinu. Kdo z nás by chtěl na 

svět přivést dítě do chudoby a nebýt schopný mu dát vhodné podmínky k životu? Znám sice 

spoustu lidí, kteří mi na otázku „čím by ses chtěl živit“ odpovídají „nevím“, ale myslím, že 

každý máme nějaké tajné sny, které bychom chtěli uskutečnit, i když jsou to plány nereálné a 

pro jejich uskutečnění bychom museli jít přes mrtvoly.  Ono je lehké si říct, za 20 let chci být 

úspěšný právník, žít v Americe, mít 2 děti a spokojené manželství. Ale upřímně, kdo žije svůj 

sen, kdo nemá žádné stížnosti na život a nic by neměnil? Myslím, že takový člověk ani 

neexistuje. Spousta lidí má úspěšnou kariéru a vrací se do prázdného domu, nebo je to 

člověk, který žije u plotny, neví, co by, kde by, a chybí mu práce a něco, co by ho bavilo. Je 

tedy těžké rozhodnout se, co vlastně od života chceme.  

Také je velmi důležité vzít v potaz, jak by asi svět mohl za 20 let vypadat, jaká bude 

ekonomická situace, jaký bude režim, budeme moct cestovat, tak jak můžeme teď? 

Vzhledem k mizerným nabídkám pracovních míst  bude ještě za 20 let možné sehnat nějakou 

práci? Budeme i za těchto podmínek moci jít za svým snem?  

Je krásné žít ve snu, mít své ideály, mít ambice, jít si za svým, neohlížet se, ale občas bychom 

se měli probudit, přečíst si zprávy, zamyslet se a pohlédnout do tváře realitě.    

Hlobilová Denisa 

Gymnázium Otrokovice, Septima 



JÁ ZA 20 LET 
 

Zamyslet se ve svých 16 letech nad svým životem za 20 let není jednoduché, zároveň se ale 

jedná o velmi zajímavou úvahu.  

Myslím, že za běžných okolností, kdy všechno funguje tak, jak má, a člověk má přiměřené životní 

podmínky, přemýšlí student mého věku spíše nad tím, co ho čeká následující den ve škole, co si 

obleče na sebe, jak bude trávit svůj nejbližší volný čas apod. Jedná se tedy většinou o krátkodobé 

plány. 

Jakmile se ale začne blížit plnoletost, je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, co bude dál. To mě teprve 

čeká. 

 Dnes je mi 16 let, za dvacet let mi tedy bude 36. Z dnešního pohledu by bylo mým přáním mít 

v těchto letech spokojenou a fungující rodinu. Dle mého názoru je totiž jednou z nejdůležitějších věcí 

v životě člověka mít se o koho opřít v každé životní situaci a také být svým nejbližším stejnou oporou. 

 Podstatnou součástí života je také zaměstnání, které by mělo člověka naplňovat a 

v neposlední řadě by mu také mělo zajistit dostatečné finanční zabezpečení, potřebné například pro 

kvalitní bydlení, výchovu dětí a jejich studium, spoření, aktivní trávení volného času apod. 

 K dosažení toho všeho nebo alespoň přiblížení se těmto téměř ideálním představám je 

zapotřebí jít za svým cílem. Myslím, že pro všechny je hlavní podmínkou spokojeného života být 

zdravý a mít ve svém životě kousek štěstí.  

 V současné době a také v nejbližších letech je pro mě důležité vzdělání, jelikož od dosaženého 

vzdělání se z velké části bude odvíjet má budoucnost, především volba povolání. 

 

 

Klára Friedrichová, sexta, Gymnázium Otrokovice  

 


