
Projev Ivo Králíčka na XXV. valném shromáždění Učené společnosti

RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., z Biskupského gymnázia B. Balbína v Hradci Králové získal
spolu s Ing. Vilémem Koutníkem, CSc., ze Střední průmyslové školy chemické v Brně v roce
2019 cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy. Na XXV. valném shromáždění
20. května 2019 pronesl jménem všech oceněných vědců, pedagogů a středoškolských
studentů následující projev:

Vážené dámy, vážení pánové.
Dostalo se mi cti jménem nás všech oceněných zde pronést několik slov.
Musím se přiznat, že jsme možná pro někoho tak trochu šílení a jistě by se mnou souhlasil i
Karel Čapek. Cituji: „Jsou lidé, kteří nemají vůbec žádného koníčka, ale takové osoby jsou
zvláštní hříčkou přírody – tak jako leváci, svatí, vegetariáni a jiné výjimečné zjevy. Normální
člověk se však obyčejně vyživuje jistým, víceméně tichým šílenstvím, kterému se říká
koníček.“
Pro řadu z nás se naše práce stala i naším koníčkem. Můj život je dlouhodobě spojený se
školou. Vybral jsem si krásné povolání učitele, které může otevřít mým žákům různé dveře,
ale vždy zůstává na nich samotných, jestli do nich vstoupí.
Pak už stačí jen pozorovat jednotlivé impulzy, které se po nervových drahách mohou
pohybovat i několikasetkilometrovou rychlostí. To je taky důvod, proč někdy tak rychle
nepříjemné věci dokážeme odmítat. Je zajímavé, že náš mozek spotřebuje stejné množství
energie jako 10W žárovka. Jen se nám někdy nerozsvítí. Když se na náš mozek podíváme
z chemického hlediska, zjistíme, že až osmdesát procent je pouhá voda. Tedy ne kus masa,
jak jej známe z knížek nebo jiných médií. Kdybychom z něj vyždímali všechnu krev a vodu,
zůstalo by jen trochu masa s bídou na polévku.
Přesto nám umožňuje neskutečné množství zajímavých věcí:
Usmát se. Na úsměv, kterým dokážeme potěšit své okolí, nám stačí asi jen 17 druhů svalů.
Rozdávejte kolem sebe úsměvy, je to snazší než se mračit – na to potřebujete až 43 druhů
svalů. Usmějme se na sebe.
Vnímat krásu okolního světa a přírody, která nás dokáže překvapit každým rokem svým
novým vydáním. Rozhlédněte se kolem sebe, až dnes půjdete domů.
Cítit lásku. Papež Jan Pavel II. řekl: „Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě
nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní,
nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým.“
Závěrem bych rád poděkoval za ocenění, kterého se nám dostalo.
Velké poděkování bych rád vyslovil našim nejbližším – rodičům, sourozencům, partnerům či
partnerkám, našim dětem a všem přátelům. Děkujeme za Vaši podporu, pochopení, lásku a
uznání. Jste to právě Vy, kdo se s námi těší z našich úspěchů a kdo nám byl oporou, když
nám ubývalo sil. Naučili jste nás nevzdávat se ani po prohraných bitvách, ale po případném
nezdaru znovu vstát a dotáhnout vše do zdárného konce. Ať je vám alespoň tato slavnostní
chvíle nepatrnou odměnou.

Ivo Králíček


