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Aby byla celá rodina pohromadě
Velký vánoční průzkum MF DNES: středočeští školáci rozhodně nemyslí jen sami na sebe

Nejzajímavější odpovědi středočeských dětí
Co chtějí pod stromeček, co si přejí kromě dárků, komu
by pomohly, kdyby měly peníze, a co by měli pod
stromečkem najít jejich nejbližší?

Lenka Brdková
s přispěním redaktorů MF DNES
STŘEDNÍ ČECHY Přání desetiletého školáka ze Tmaně vystihuje touhy a očekávání nejmenších, které před Vánocemi mají. „Chtěl
bych, abychom se měli v rodině
i s kamarády rádi a abychom se nehádali,“ napsal Vojtěch do odpovědi na jednu z otázek vánoční ankety, se kterou jsme oslovili děti ze
středních Čech.
Děti si samozřejmě přejí mobily,
notebooky, herní konzole a další vymoženosti, ale hlavní je pro ně rodina. „Chtěla bych mít normální Vánoce s oběma rodiči, a ne jeden
Štědrý den 24. a druhý 25. prosince,“ napsala jedna z dívek a nebyla
zdaleka jediná. Zdraví a štěstí nejbližších si přejí více než dvě třetiny
dětí.
Vařečka, nůž a kyčel
„Nepřeju si nic, jen abychom byli
všichni pohromadě. Aby přijela
teta z Austrálie. Aby se děda uzdravil. Být na Vánoce se všemi příbuznými, hlavně aby tam byla prababička. Zdraví a lásku v rodině a hlavně klid ve světě okolo uprchlíků a
války v Sýrii. Abychom byli alespoň
jeden den všichni šťastní a nehádali
se.“
V anketě odpovídalo 160 dětí převážně ze středočeských základních škol a také osmiletých gymnázií.
Malou skupinku tvořily teprve
pěti- a šestiletí předškoláci z kladenské přípravné třídy Vějíř, kteří žijí
převážně na ubytovnách. Jejich přání byla poněkud odlišná. „Vařečku,
protože tamta už se zlomila. A babička potřebuje nový nůž,“ vyslovila úplně prozaické přání malá Janička z Kladna. „Brácha Lukáš potřebuje novou tašku do školy,“ odpověděl pětiletý Lukáš na otázku, co
by jeho nejbližší měli najít pod stromečkem.
Starší děti ale už svým nejbližším
přejí finančně náročnější dárky.
„Mamce bych přála myčku, taťkovi
motorku, sestře hada, koně a stáj
a babičce letenky do USA, protože
ráda cestuje,“ uvedla primánka Verča. „Mámě bych přála krém ibalgin
na záda a kyčelní kloub. Tátovi nějakou sci-fi knihu,“ má jasno devítiletá Anička.
Téměř dvě třetiny dětí by svým
nejbližším přály, aby pod stromečkem nalezli to, co si sami nejvíce
přejí a co jim udělá radost. „Rodině
bych přála něco, co by jim pokaždé
vykouzlilo úsměv na tváři. Nejlépe,
aby to byl dárek ode mě,“ napsala
další Anička.
Kam s deseti tisíci?
Pokud by děti měly deset tisíc korun, většina by je darovala rodině –
třeba na splacení dluhů, na rekonstrukci domu nebo na léčbu někoho z blízkých. „Překvapilo mě, že
děti nemyslely jen na hmotné věci
v podobě dárků, ale i na ostatní.
Především na rodinu, ale i třeba na
nemocné kamarády. To bylo
milé překvapení,“ uvedla k dotazníkům učitelka žáků 5. třídy Eva Jílková z tmaňské základní školy. „Dvěma kámošům bych koupil operace, aby se víc uzdravili,“ napsal devítiletý
Adam
z
Tmaně
v odpovědi na otázku, komu a jak
by pomohl, kdyby měl 10 tisíc korun navíc.
Jen málokterý ze školáků by si peníze nechal sám pro sebe. Téměř
třetina by je věnovala na charitu.
„Pomohl bych mému kamarádovi,
který má svalovou dystrofii,“ napsal jedenáctiletý Matěj. Adéla by

Ježíškovi Žáčci z benešovské ZŠ Karlov, kteří odpovídali ve velkém průzkumu MF DNES. „Mámě bych přála ibalgin a kyčelní kloub, tátovi sci-fi knížku,“ uvedla například devítiletá Anička. Foto: Markéta Zikmundová, MF DNES
zase devět tisíc věnovala útulku.
„A za tisíc korun bych si nakoupila
dárky na Vánoce,“ rozdělila peníze desetiletá čtvrťačka. Desetiletý
Ondra by pomohl bezdomovcům
a dal by je do nemocnice. O rok starší Lukáš by pomohl kamarádovi Tomášovi, který má problémy
s nohama, a devítiletá Karin je chce
dát dětem v Africe, které nemají co
jíst a nemají rodinu.
Ale objevily se i jiné odpovědi:
„Investovala bych to do našeho
gymnázia na nová a těsnící okna.
Dal bych je do oranžového kontejneru, kam se hází věci pro lidi, co
to potřebují. Dala bych je na to, aby
si chudé děti splnily sen. Kdybych
měl 10 tisíc korun navíc, pomohl
bych Ježíškovi. Peníze bych asi dala
zvířecím útulkům a týraným zvířátkům, aby se měly taky dobře aspoň
na Vánoce, anebo bych je dala rodičům na splacení dluhů. Dal bych je
mámě, aby se uzdravila.“
Co děti samy nadělují
Šestiletý Kryštof má jasno: „Proč
bych kupoval dárky, vy hlupáci,
když je přece nosí Ježíšek!“ Většina
dětí však svou rodinu, ale často i
spolužáky a kamarády obdarovává.
Někteří dárky kupují, jiní je sami vyrábějí. „Dávám rodině i kamarádům. Tetě a babičkám ručně vyrobené svíčky, sestřenicím karamelizované ořechy a kamarádkám to,
co mám s nimi spojené,“ uvedla
dvanáctiletá Anna. „Sestřičce dám
lego a ostatní ještě nevím,“ svěřil se
stejně starý Adam. I devítiletá Sophie dává dárky všem z rodiny:
„Většinou jdu na vánoční jarmark
ve škole. Anebo něco najdu doma.“
„Dávám dárky, to je jedna z mých
oblíbených činností. Dávám rodině, kamarádům, těm, které mám
ráda. Dárky spíše vyrábím, protože
mi přijde hezké trávit čas výrobou
dárků,“ napsala třináctiletá Adéla.
Podobně je na tom i o rok mladší
Lucie: „Dávám kamarádům a rodině, někdy se dárky snažím vyrábět
a také vybírám dárky, které jsou
vzpomínkové.“
A pokud bychom se na závěr vrátili k tomu, co si děti přejí samy pro
sebe, často to byl sníh. Ale to jim letos Ježíšek asi zase nesplní!

Shrnutí
Výsledky ankety mezi
středočeskými školáky
Co chceš najít
pod stromečkem?
Techniku (mobil, PC...)
Oblečení
Stavebnice, hry a hračky
Knihy
Sportovní vybavení

Jirka (11 let): Rád bych našel pod
stromečkem kružítko a zubní kartáček.
Radim (12 let): Kdybych měl 10 tisíc korun navíc, pomohl bych Ježíškovi.
Ondra (10 let): Kdybych měl peníze, pomohl bych bezdomovcům a
dal bych je do nemocnice.
Anička (9 let): Mámě bych přála
krém ibalgin na záda a kyčelní
kloub.
Tomáš (11 let): Pomohl bych mamince kamarádky, která pracuje
v dětském domově v Berouně.
dívka (13 let): Peníze bych asi
dala zvířecím útulkům a týraným
zvířátkům, aby se měly taky dobře,
aspoň na Vánoce, anebo bych je
dala rodičům na splacení dluhů.
Lukáš (11 let): Pomohl bych našemu kamarádovi Tomášovi, ten má
problém s nohama.
Karin (9 let): Peníze bych dala dětem v Africe, které nemají co jíst a
nemají rodinu.
Adéla (13 let): Peníze bych si nechala, abychom mohli jet s rodinou
konečně někam do ciziny.
Sophie (9 let): Dala bych je mojí
babičce, která už skoro neslyší.

dívka (12 let): Mít normální Vánoce s oběma rodiči a ne jeden Štědrý den 24. a druhý 25. prosince.
Patrik (12 let): Přál bych si vzájemnou lásku a méně úmrtí v rodině.
Denisa (14 let): Ráda bych napsala, že bych deset tisíc věnovala nějaké nadaci, ale dala bych je
strejdovi, který má sotva na jídlo.
Honza (15 let): Přál bych si změnu. Celkově mi Vánoce poslední
dobou připadají hodně komerční.
Lidé jsou strašně nervózní a uspěchaní. Všichni mluví o tom, jak
máme být na sebe hodní a jak má
být rodina spolu… A co zbytek
roku? To jako stačí jednou za rok?
Přijde mi, že se lidé o Vánocích přetvařují.
Anička (12 let): Mámě bych přála
koloběžku, tátovi oblečení na lyže
a babičce něco, aby mohla zase
chodit a jezdit na výlety.
Kdo odpovídal
Ankety MF DNES se zúčastnilo
180 dětí mezi 5 a 15 lety věku
z přípravných tříd, základních škol
a osmiletých gymnázií na Berounsku, Benešovsku, Příbramsku,
Kladensku a Kolínsku.
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Zajímavá přání: Jednorožce.
Sestřičku. Noviny, kde na hlavní
straně bude: „Celosvětový mír nastolen.“ Letenky do Bolívie. Společenskou hru, abych měla záminku
trávit čas s rodinou.
Co si přeješ kromě dárků?
Zdraví a štěstí
Pohodu a klid
Abychom se všichni sešli
Sníh

91
25
14
12

Ojedinělá a osobní přání: Ať mi
nevyvrtají zub, protože bych prošvihl Vánoce a hlavně dárky. Aby nebyli zloději. Aby bylo v Kolíně a
v Sendražicích větší čisto. Aby
se můj pejsek měl dobře
v nebíčku. Aby se mi vrátila moje
zatoulaná kočička Míša. Aby napadl sníh a nikomu se nic nestalo.
Abych nebyl dyslektik. Aby sněžilo
a nebyli jsme nemocní. Abychom
byli všichni spolu. Přál bych si zdraví babičky, aby se mnou byla co
nejdéle. Aby se brácha uzdravil z
těžké nemoci (cystická fibróza).
Aby se naši rodiče a já se ségrou
nehádali.
Komu a jak bys pomohl, kdybys
měl navíc deset tisíc korun?
Rodině
39
Nemocným a postiženým
31
Dětskému domovu, chudým
28
Charitě
26
Zvířatům, útulkům pro zvířata 25
Bezdomovcům
11
Nechal bych si vše ši část
6
Kamarádovi
4
Ojedinělá a osobní přání: Babičce, protože má roztroušenou
sklerózu, špatně chodí a má nízký
důchod. Mámě, aby se uzdravila.

Příjemné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, hodně štěstí
a do nového roku
mnoho pracovních i osobních úspěchů
a životní pohody.

