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Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
"Zahoďte učebnice," vzkázal kalifornským dětem jejich guvernér Arnold Schwarzenegger, "místo nich 
se budete učit z Internetu." Není to zdaleka první novátorský počin výstředního vládce Kalifornie. 
Nejbohatší americký stát se ale teď topí v dluzích. Nejsou tedy futuristické plány Barbara Conana jen 
zástěrkou pro utahování opasků? Ptal se Martin Jonáš. 
 
Martin JONÁŠ, redaktor 
-------------------- 
Takhle nějak má vypadat kalifornský sen, slunce, skvělé víno a filmové hvězdy. Kaliforňané jakoby se 
věnovali hlavně opalování a surfování, pokud zrovna nehasí lesní požáry, které pravidelně útočí na 
jejich luxusní vily. A aby toho nebylo málo, mají víc než barvitého guvernéra. Když se vlády v 
Kalofornii ujal Arnold Schwarzenegger, u mnoha zahraničních pozorovatelů to vyvolalo úsměšky. 
Rozumové schopnosti bývalého akčního hrdiny zpochybňoval nejen kvůli jeho svéráznému postoji k 
homosexuálům. 
 
redaktor /citace: Arnold SCHWARZENEGGER, guvernér Kalifornie/ 
-------------------- 
"Myslím, že sňatek homosexuálů je něco, co by mělo vzniknout mezi mužem a ženou." 
 
Martin JONÁŠ, redaktor 
-------------------- 
Málokdo si uvědomil, že bývalý terminátor bude vládnout 10. největší ekonomice světa. A málokdo 
také čekal, že se mu bude, alespoň zpočátku, více než dařit. Guvernátor, jak se mu začalo říkat, 
zkrotil státní rozpočet a měl dost síly, aby se vzepřel ideologii mateřské republikánské strany. Zatímco 
Spojené státy odmítly podepsat Kjótský protokol, Kalifornie se vydala cestou ambiciozní ekologické  
politiky . 
 
Vojtěch KOTECKÝ, hnutí  Duha  
-------------------- 
Kalifornie vždycky byla trochu vepředu před zbytkem Spojených států i před Evropou. Zavedla a 
zbytek Spojených států od ní nyní okopíroval nové standardy efektivnosti automobilů, které výrazně 
Američanům sníží účty na benzínových pumpách. 
 
Martin JONÁŠ, redaktor 
-------------------- 
Kalifornskou krajinu stále hustěji pokrývají sluneční korektory a větrné  elektrárny . Můžete si tu 
dokonce adoptovat dálnici a starat se o její okolí. Sám Schwarzenegger sice vlastní 2 terénní 
Hummery, jeden ale jezdí na zemní plyn, druhý na biolíh. V tom by si jistě lépe rozuměl s velkým 
fanouškem elektromobilů, demokratem Obamou než s jeho předchůdcem Bushem. I na 
Schwarzeneggera ale přišly těžké časy. V Kalifornii začalo přibývat nedostavěných domů, právě tady 
leželo jedno z epicentrem hypoteční krize, která přerostla v celosvětový hospodářský propad. Kalifornii 
se říká zlatý stát, jeho symbolem je most Golden Gates, Zlatá brána. Prosperitu ji přinesla zlatá 
horečka, teď ale Kalifornii zlato dochází. Země se dostala na pokraj bankrotu. Schwarzenegger se ale 
rozhodl problémy rozseknout po svém. Kalifornský guvernér zastavil udělování všech státních 
zakázek. A pak přišel s dalším revolučním krokem. Děti v Kalifornii se mají místo z papírových učebnic 
učit přímo z Internetu. 
 
redaktor /citace: Arnold SCHWARZENEGGER, guvernér Kalifornie/ 
-------------------- 
"Není důvod, proč bychom měli děti nechat, aby se v době Internetu vláčely s papírovými učebnicemi." 
 
Martin JONÁŠ, redaktor 



-------------------- 
V okamžiku vážné finanční krize však vládce Kalifornie zajímá v první řadě něco jiného. Zrušení 
papírových učebnic státu ušetří na 350 milionů dolarů. Podle odborníků to ale není jen z nouze ctnost. 
 
Jana STRAKOVÁ, Sociologický ústav, AV ČR 
-------------------- 
Já si myslím, že to je velice zajímavá inspirace i pro nás. Já se domnívám, že i u nás by měly hrát 
informační technologie ve výuce větší úlohu, a to proto, protože oni mají velký potenciál udělat tu 
výuku pro děti zajímavější. 
 
Martin JONÁŠ, redaktor 
-------------------- 
Utahování opasků tak může zajistit kalifornskému školství náskok do budoucnosti. Teď je sice zlatý 
stát téměř na kolenou, jednou ale budou snílci z Kalifornie zase možná inspirovat svět. 
 


