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1. LEKCE

budoucnosti víme. A to úplně 
hlavní je to, že vo ní nic nevíme.

Lucie Výborná:
(smích) No…

Michael Šebek: 
Neboli připravovat se musíme 
na naprosto neznámou, nejistou 
budoucnost, která se bude 
rychle měnit, a to je podle mě 
jako dostatečná informace… 
Jo, rozvíjet… Neboli řešení je 
jednoduchý, vlastně, rozvíjet ty 
dovednosti a skilly, který se hodí 
v každé budoucnosti.

Lucie Výborná:
To znamená logické myšlení…

Michael Šebek: 
Myšlení logické, kritické, tvůrčí… 
všeho druhu… vůbec tvořivost, 
jakousi všeobecnou šikovnost 
ve stylu hnutí Making, kerý teďka 
vlastně vítězně táhne světem. 
Schopnost komunikovat s lidmi, 
s roboty, s umělou inteligencí 
a třeba i s Marťany, pokuď by 
tedy přece jenom někdy přistáli 
a spoustu dalších věcí. Podstatná 
je taky flexibilita. Připravit se 

Michael Šebek: 
Za těch pět minut, co jsme tady 
spolu mluvili, tak tím jsem si 
jist. Ale spíš jde vo to, abychom 
vychovávali naše děti tak, aby 
byly připravený na úplně jinej 
svět.

Lucie Výborná:
A když tu budoucnost toho úplně 
jiného světa zatím můžeme 
jenom predikovat, máme je vůbec 
k čemu vychovávat?

Michael Šebek: 
To je docela… docela zajímavá 
a neintuitivní věc, protože 
o budoucnosti totiž… normálně 
se toho moc vo budoucnosti 
neví, ale my jsme v době, kdy vo 
tý budoucnosti nevíme vůbec 
nic. Jeden hezký bonmot říká, 
že budoucnost už není to, co 
bývala. Takže my vo budoucnosti 
vopravdu nevíme nic a kdo si 
myslí, že budou potřeba ňáká 
konkrétní povolání třeba nebo 
konkrétní dovednosti, tak se 
úplně jistě mýlí, jo… Na druhou 
stranu to úplně hlavní o tý 
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prostě na to, že se všechno bude 
měnit. To je velice těžký, zvlášť 
v naší společnosti.

Lucie Výborná:
Za jak dlouho se mě, pane 
profesore, přestanou ptát, jestli 
umim s počítačem, a budou se mě 
ptát, jestli umim s robotem?

Michael Šebek: 
To se vás ještě někdo ptá?

Lucie Výborná:
No, už ne…
Michael Šebek: 
Jestli umíte s počítačem… Já 
myslím, že ne, ale…

Lucie Výborná:
Já už jsem pracovní pohovor 
dlouho nedělala, jo, ale…

Michael Šebek: 
Ne, ale já myslím, že to už se 
považuje dneska i za samozřejmý. 
S tím robotem nebo s umělou 
inteligencí to pomalu přichází 
a je to jenom jako jedna… Taky 
se to stane zase potom za chvíli 
zbytečnym, no…

Vesele se smějeme, 
s Péťou si dnes hrajeme. 
Je tu s námi také Véna, 
pleteme si jejich jména. 

Mňoukalo koťátko: mňau mňau, 
bálo se zlého psa Čau-čau.
Housenka na to koukala, 
v koutku si zelí chroustala. 

Malá Katka kamarádka,
Má ráda psy i štěňátka. 
Kočky se jí taky líbí, 
masíčko jim vždycky slíbí. 

Z mráčku nám dnes prší, 
Sluníčko vše suší. 
V zimě se vše krásně třpytí, 
na jaře pak roste kvítí.
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Hú hú, tady houká vláček.
Kluci, je to motoráček. 
Dělá sice trochu hluk, 
klukům je to ale fuk. 

Posloucháme hudbu, 
doma, taky v klubu. 
Rockovou i klasiku, 
Milujeme muziku. 


