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Rok ...21 měl teplotně výrazně nadprůměrný leden. Teploty se 
hned v několika dnech dostaly nad 10 °C. Zemi zasáhlo v létě silné 
tornádo, došlo ke sčítání lidu, komunisté byli tajnou součástí vládní 
koalice, pokračovala snaha o reformu trestního zákona…, to vše by 
se dalo říct o roce s koncovkou „21“, ale shora uvedené události se 
nevztahují k roku 2021, ale jde o abstrakt ze zpráv a událostí roku 
1921. 

Byl uplynulý rok lepší, horší nebo šlo „jen“ o další rok v našich 
životech, který přinesl jak věci dobré, tak věci smutné, věci 
komplikované či nevídané? 

Události uplynulého roku lze hodnotit z několika pohledů, 
z pohledu globálních, jako je ochrana životného prostře-
dí, závazku snížit emise skleníkových plynů či CO2, změn 
v ekonomice, kdy obory, které znamenaly jistotu a prosperitu 
se ocitly díky globálnímu omezení dopravy, výroby, cestování 
v situaci, která do té doby neměla obdobu, byly zcela na okraji 
zájmu investorů, a dokonce ukončují činnost. Setkání lidí se 
omezilo a pravidla pro návštěvu nejen kulturních, společen-
ských, ale i rodinných akcí se zásadně změnily. Nebo chce-
me hodnotit rok z pohledu sociálních sítí a iluze vytvářené 
nejrůznějšími influencery, komentátory či mediálními zkratka-
mi. Chceme mluvit o strachu, polopravdách, hoaxech či tlaku 
médií a politiků, omezování svobod? Jaký byl uplynulý rok? 
Na tuto otázku si každý odpoví sám. Raději bych se ptal, jaký 
mohl být? 

Mohl přinést radost z úspěchů, které se v roce podařilo 
dosáhnout, radost z lidí, kterými se obklopujeme, pracov-
ních úspěchů, dobrých investic, zdraví blízkých, velkorysost 
a tolerance, kterou jsme mohli přijímat i rozdávat, štědrost 
a pokoj. To vše mohl přinést uplynulý rok, a mám to štěstí, že 
vše, co rok přinést mohl, si nejen uvědomuji, ale mohu říct, že 
přinesl. Za to patří velké díky všem kolem mě, ať je i tento rok 
požehnaný.  IN
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