
Dobrý den,  

 

právě jsem dočetla Váš článek uvedený v časopise Učitelské noviny. Moc 
se mi líbil, a proto jsem se rozhodla Vám napsat, jak moc si Vaší práce 
vážím a jak moc mě mrzí, že místo pochvalných zpráv na Vaší adresu, 

slyším pravý opak.  

 

Přiznávám, že kauzu jsem zaznamenala jen zběžně, jelikož jsem si 
myslela, že pokud dojde k prokázání pochybení, bude učiněna náprava, 

pokud k nim nedošlo, situace se uklidní a vše bude opět v zájmu dětí. Je 
neuvěřitelné, jak se v dnešní době daří neověřeným informacím a lžím. 

Možná je to dobou, možná je to lidmi.  

 

Já sama jsem z úplné rodiny, ale ani nám se nevyhnuli démoni minulosti. 
Moji rodiče se přes všechny naše protesty rozhodli zůstat spolu a můžu s 

klidem napsat, že to bylo špatné rozhodnutí. Možná si díky nim udržíme 
svá manželství a rodiny pohromadě, ale za jakou cenu? Bylo těžké snášet 

neustálé hádky, naschvály, alkoholismus, výčitky a obviňování v zájmu 
zachování rodiny. A to nezapomínejme, že každý z rodičů si nesl svá 

zranění od svých rodičů. To všechno na nás působilo velmi intenzivně a to 
si myslím, že jsme ještě byli šťastná rodinka. 

 

Nedovedu si ani představit, jakému nátlaku jsou děti vystavování v dnešní 
době. My měli to štěstí, že na nás dohlíželi učitelé a prarodiče, což je na 
vesnici častým jevem a já jsem za to ráda. Díky tomu jsme se mohli se 

vším lépe vypořádat. Dodnes si ale neseme svá trápení. Nedůvěra v 
partnerství, nechuť k vlastním rodičům, strach mít děti. Jsem už dospělá a 

moje sestra mi byla tou nejlepší přítelkyní a pořád je. Nebýt našeho 

vzájemného přátelství, nevím, jak bychom dopadli. 
  
Proto jsem moc ráda, že existují klidné přístavy určené dětem. Občas jsou rodiče tak vzdáleni 

dětskému světu, že je těžké s nimi žít. 

 

Lidé si často nosí své předsudky z minulosti, kdy pro ně diagnostický 
ústav představoval synonymum vězení. Doba už je dávno jinde, ale mnozí 

stále žijí v minulosti. Málo informací vždy vede k rychlým soudům.  

 



Chtěla bych celému Vašemu kolektivu poděkovat za odhodlání, se kterým 
bojují za práva dětí a za trpělivost s námi dospělými. Vaše práce je 
neocenitelná. Rodiče jsou často tím největším důvodem k umístění dětí do 

podobných zařízení a to je těžké si přiznat. A dnešní doba, bohužel, jen 

přispívá k milné představě, že rodiče dělají pro svoje děti to nejlepší. Stále 
častěji mám totiž pocit, že rodiče dělají pro svoje děti to, co oni považují 

za nejlepší, ať je to v zájmu dítěte či ne. Pokud budou podobná zařízení 
poškozována a jejich práce znevažována, poškodí to pouze a jedině děti. 

Nedůvěra přiživovaná médii a zájmy několika vlivných lidí, může napáchat 
mnohem více škody, než si umíme představit. Ve světě bez důvěry a 

opory se žije těžko i dospělým, natož dětem.  

 

Děkuji za Vaši pomoc všem dětem, které Vás potřebují a za pomoc 
dospělým v jejich nelehkém úkolu být dobrými rodiči. Přeji hodně štěstí do 

budoucna. Držte se! 

S úctou 

Podpis čtenáře nezveřejňujeme, nemáme k tomu vyžádaný souhlas 

  

 


