
O jaké republice sním? 
 

Snažím se vnímat, že svoboda není samozřejmost. Mým snem je, aby si to 

uvědomovali i ostatní a vážili si toho. Přál bych si také, aby lidé nezapomínali na 

druhou stranu mince, kterou demokracie má, kromě práv jsou to také povinnosti. 

Jsem přesvědčen o tom, že kdyby každý z nás myslel na své povinnosti stejně často 

a intenzivně, jak často mluví o svých právech, byla by naše země mnohem 

krásnější. 

 Matouš Nedoma, 4. B  

 

Sním o republice, kde se nikdo nebojí myslet si, co chce, a říkat, co si myslí. Nikdo 

nikoho nenutí ke strachu, obzvlášť ne republika samotná. A když někdo říká věci, 

proti kterým chtějí uši zbrojit, nezničíme ho zákazy a cenzurou, ale argumenty a 

vzdělaností. A když stejně nebude polevovat, shledáme, že nám nestojí za ten čas, 

a zapomeneme a budeme naše síly soustředit jinde. 

Lukáš Johanis, 4. B 

 

Sním o republice, která neúnavně komunikuje s ostatními zeměmi, neustále 

porovnává své vlastní výsledky s výsledky jiných. A když se něco povede, tak je to 

úžasné, a když se něco nepovede, tak je to jen další krok na cestě k tomu, aby se 

to příště podařilo. Mé republice záleží víc na tom, aby postoupila dál a aby získala 

nějaké hmatatelné výsledky, než aby vypadala dobře před ostatními, nebo aby se 

mohla naparovat. 

Lukáš Johanis, 4. B 

 

Mým dalším velkým snem je, aby tu jednou provždy zavládl mír. Aby nás 

nepostihla už žádná válka, aby republika zůstala demokratická a aby se už 

neopakoval komunismus. Mír je totiž základ spokojené republiky, protože žádný 

stát, žádná republika, žádný kraj nemůže mít spokojený lid, pokud nemá mír. 



V dnešní době mám často pocit, že si někteří míru a demokracie vůbec neváží. 

Chápu, že někoho mohou rozčilovat výsledky prezidentských voleb, ale zkouší si 

lidé taky někdy představit, že by ty volby nemusely vůbec být? 

Denisa Antonová, 4. B 

 

Vadí mi, že někteří Češi nadávají na svůj národ a kolikrát se i stydí za to, že jsou 

Češi. Ano, někdy se chováme dost prapodivně, nosíme ponožky v sandálech, 

nadáváme, jak je všechno drahé, často si stěžujeme a kamkoliv jedeme, taháme 

s sebou konzervy a řízky, ale i přes tyhle všechny podivnosti jsme podle mě jako 

národ zvládli a přežili těžká období, poprali jsme se s totalitním režimem a 

dokázali jsme si prosadit svou, i když to nebylo lehké. Měli bychom být na sebe 

hrdí. Každý národ má osobnost, na kterou by nejradši zapomněl a kterou by 

nejradši vymazal, ale stejně tak má každý národ svého hrdinu, na kterého je pyšný, 

někoho, kdo dokázal velké věci. A že my těch hrdinů máme docela hodně, např. 

Jan Hus, T. G. Masaryk, Jan Kubiš, Josef Gabčík, Milada Horáková, Václav 

Havel. Když vidím tato jména, uvědomím si, co všechno tito lidé znamenali, proti 

čemu se postavili a za co bojovali. Jsem na náš národ hrdá! 

Denisa Antonová, 4. B 

 

Sním především o republice demokratické, spravedlivé, krásné pro život. A o 

republice nedokonalé, která má stále co zlepšovat, a také tak činí. 

Isabela Petzoldová, 4. B 

 

Sním o míru, harmonii a ideální lidské společnosti v republice, ve které by si lidé 

navzájem pomáhali, vzdělávali se a žili bez zbytečných sporů a nedorozumění. 

Lea Holická, 4. B 

 

Především bych si přála, aby lidé začali více přemýšlet o sobě a o tom, jak se 

chovají k ostatním. Měli bychom být ohleduplnější a respektovat dostatky i 

nedostatky druhých. Začít bychom však měli vždy u sebe. Naučit se rozeznávat 

nedostatky od našich dobrých stránek a věcí, ve kterých vynikáme, je důležité. 



Anna Jiroušková, 4. B 

 

Ať už je situace v naší republice, jaká chce, vždy budu mít naši zemi ráda a bude 

hrdá na to, kde jsem se narodila. Také bych ráda zdůraznila, že byť se najde 

mnoho věcí, které bychom chtěli jinak, máme se tu velmi dobře a měli bychom být 

šťastní za to, kde žijeme. Mnoho lidí na tomto světě takové štěstí nemělo a žije 

v podmínkách, které si vůbec nedovedeme představit. Buďme tedy vděčni za vše, 

co máme. 

Anna Jiroušková, 4. B 

 

 

Aby něco mohlo fungovat, je k tomu potřeba většinou víc než jeden. Kdyby jedna 

klávesa u klavíru nefungovala, nevracela se na své místo, nemohl by člověk 

zahrát jedinou skladbu. Může sice být něčím nahrazena, může se celá skladba 

přesunout do jiné tóniny, ale už to nebude ono. Tak funguje i stát. Skládá se 

z jednotlivých částeček, které ho dávají dohromady, a když zapadnou do sebe 

tak, jak by měly, je schopen stát žít. O jaké republice tedy sním? O takové, ve 

které by se všechny klapky vracely na své místo a náš klavír byl schopen hrát 

dokola, zas a znovu tu svou národní melodii. 

Magda Hanáčková, 4. B 

 

 


