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My, hra a čas 

Tomáš Pospíšil 

       Chcete poznat svět? Hrajte si! Umíte to ještě? Já ano. I můj děda si uměl 

hrát. Také moje babička to uměla, i maminka s tatínkem. Každé dítě si umí a 

chce hrát. A nejen lidé. Všímejte si zvířecích mláďat, hrají si také a velmi ráda. 

Ona totiž taková hra vlastně není hra, ale výzva k prozkoumávání věcí kolem, 

forma výuky, vzdělávání, získávání zkušeností, příprava pro život a jeho nedílná 

součást. Život je boj, říkají někteří, a mají pravdu, ale pojďme zkusit občas říci -  

život je veliké hřiště a záleží  mimo jiné i na nás, do jaké hry se pustíme. Někdy 

na nás  prostě vyjde „bojovka“, s tím nic nenaděláme.  

     Hrajeme si, co svět světem stojí, jen každý máme jiné hračky, zajímáme se o 

jiné typy her. Jinak jsme si hráli ve středověku, jinak před sto lety, jinak před 

padesáti, jiné hračky měli v bohatých rodinách, jiné v chudých, jiné v Africe a 

jiné třeba v Norsku.  Hry nás ale provázejí celou historií napříč kontinenty.  

       A u nás? Dědovi stačila k zábavě „mičuda“ a v zimě obyčejná hokejka 

s pukem. Krom toho míval ještě sáček s kuličkami a jako správný kluk také prak 

a kamínky. Mamka s taťkou měli hraček více. Měli panenky, autíčka, plyšáky, 

„člobrdo“, brusle, kolo, švihadlo, hokejku, vláček, panenky… 

      Z vyprávění ale vím, že si nejraději hráli v přírodě. Stavěli bunkry, vyráběli 

vor, chodili na pulce, sledovali stračí hnízda, závodili, kdo doskočí dál přes 

potok, kdo uloví raka holýma rukama, prozkoumávali neznámá místa. A moje 

maminka si dokonce zakopala poklad. Doma seděli snad jen tehdy, když se 

venku „ ženili čerti“ nebo když byli nemocní.  Nejvíce si vyhráli s kamarády a se 

sourozenci.  Hraček vlastně ani moc nepotřebovali, v přírodě jich měli dost. 

Vyrobili si, co potřebovali a s dávkou dětské fantazie se takovým vlastnoručně 

vytvořeným hračkám nic nevyrovnalo.  

     Já ale musím říci, že jsem se jejich příběhy hodně inspiroval. Mám jednoho 

výborného kamaráda, se kterým brouzdám přírodou. Stavíme si příbytky a 

v létě v nich dokonce i vaříme a někdy tam i přespíme.  Zkoušeli jsme vyrobit 

luk, oštěp a nože ze dřeva. Baví nás to a bývá to často velmi dobrodružné. 

     Vím, že v dnešní době se vyrábí obrovské množství hraček, v posledních 

letech přibyly počítačové hry, chytré mobily a jiná lákadla. To vůbec není 



špatně, naopak, jen by mělo být všeho s mírou.  Není dobré zavalit dítě 

hračkami bez přemýšlení. Když babička dostala svoji první a jedinou panenku, 

jak si jí panečku vážila! Ale stejně ráda si hrála i s tou, kterou si vyrobila sama. 

Dokonalost dnešních hraček zmenšuje občas prostor pro dětskou 

obrazotvornost. Často si drahými hračkami kupují rodiče přízeň dětí a chtějí jimi 

omluvit skutečnost, že na ně nemají čas.  

     I já mám počítač, mám mobil a herní konzole, proč ne, je to paráda, je to 

nutnost, ale přesto jsou pro mě hry a dobrodružství zažité s kamarádem 

v přírodě důležitější. Je to svět, který si vytváříme my sami, je prostě náš a je 

plný našich nápadů.  

      Děti v poslední době chtějí k narozeninám nebo pod stromeček hlavně 

elektroniku, ale mnohdy se pak na těchto hračkách stávají závislí. Sedí hodiny u 

monitoru s tváří ozářenou modravým světlem a ani si nevšimnou, že venku 

vyšlo sluníčko, že na nebi plují tajemné mraky, že na louce kvetou kopretiny a 

že po větvi přeběhla veverka. Já jsem si přál k Vánocům bundu a kalhoty do 

lesa, lihový vařič a sekyrku. Babička mi nadělila knihu od Jaroslava Foglara  Hoši 

od Bobří řeky, a tak tuším, co začneme s kamarádem na jaře dělat.  

     Mám takový pocit, že hry mých rodičů a prarodičů i přes určitou míru 

nebezpečí dokázaly lépe připraveni pro život a svět. Dnes výborně připravují 

spíše pro ten virtuální. Možná právě proto se někteří rodiče rozhodnou nadělit 

své ratolesti zvířátko. Štěňátko či koťátko po určité době dítě přestane bavit a 

v lepším případě končí v útulku, v horším na ulici. Přitom zvíře není hračka, ale 

parťák a kamarád do nepohody. A na kamarády si musíme umět udělat čas a 

respektovat jejich přání a potřeby.  

     Čas, který tráví děti společně s rodiči, s přáteli, s kamarády je mnohem 

důležitější než spousta technicky dokonalých hraček. Je smutné, když dítě, 

místo aby si popovídalo s babičkou, šlo vyvenčit psa nebo si hrálo s kamarádem, 

je odloženo rodiči k počítači nebo k němu samo utíká, protože popovídání 

s babičkou považuje za ztrátu času.  

      Hračky samozřejmě byly, jsou a budou v životě každého dítěte velmi 

důležité, každý o nich sní, ale jde o to, zvolit správnou míru v kvalitě i kvantitě.  

No a já už se teď těším, jak půjdeme na jaře vykopat mámin tajný poklad.  


