
 

Zamyšlení - Proč mluvit se starými lidmi? (a zapojit se do projektu 

Příběhy Našich sousedů) 
 

     Myslíme si, že mluvit se starými lidmi je v dnešní době velmi důležité, a 
proto si opravdu ceníme tohoto projektu. Chtěli bychom tedy uvést pár 
důvodu, nebo alespoň našich domněnek, proč. 
     Dnes je důležité, aby si nejen lidé naší generace uvědomili některé věci a 
hlavně začali si vážit toho, jak se v této době máme dobře a jak rozsáhlé máme 
možnosti. Můžeme totiž cestovat do jiných zemí, máme právo říct svůj názor a 
tisíce dalších věcí. Tudíž můžeme jedině poděkovat lidem jako je například paní 
Děrdová. Lidem, kteří jsou ochotní nám vyprávět svůj životní příběh a podělit se 
o své vlastní vzpomínky, jež jsou důkazem toho, jaká doba, ve které žili, byla, a 
díky kterým si to všechno dokážeme lépe představit. Navíc tím, že o těchto 
věcech mluvíme, můžeme zabránit tomu, aby tato situace znovu nastala a 
abychom dělali stejné chyby jako lidé před námi. Musíme se k ostatním lidem 
chovat lidsky a nedělat nic, co by nám samotným vadilo. 
     Každý má určitě něco (nějaký zážitek, vzpomínky či celý životní příběh), o co 
by se rád s ostatními podělil, nebo si o tom alespoň popovídal. A celkově se asi 
všichni rádi bavíme o věcech, co jsme zažili. Tím pádem nám udělá dobře a 
potěší nás, když se naskytne možnost jako je např. tento projekt, kdy můžeme 
sdílet spoustu poznatků, vzpomínek, příjemných i nepříjemných, a historek ze 
života s poměrně hodně lidmi, které to navíc zajímá a baví. Tudíž dalším 
důvodem bude určitě potěšení na straně lidí, se kterými mluvíme. 
     Dále je tu pak potěšení na straně naší. Upřímně jsme si toho dost uvědomili 
a dozvěděli se. Dokážeme si dobu komunismu, i dobu před ní a po ní, představit 
lépe, a to hlavně proto, že paní Zdeňka nám všechno vyprávěla ze svého 
subjektivního pohledu a dodala k tomu spoustu historek.  
 

    -za tým sepsaly Lucie Schneiderová, Emma Kintera 


