PŘÍBĚHY LIDÍ ROKU 2040
ZEMĚDĚLEC JOSEF
V roce 2015 zemědělec jménem Josef, který bydlí na vesnici, vlastní několik polí, kde pravidelně
zasívá mrkev, brambory, cibuli. Dále má potom stádo krav, které má na maso a mléko. Chová také
prasata a slepice. Tento podnik mu celkem vynáší a může tak uživit svojí rodinu. Pan Josef, aniž si to
možná uvědomuje, velkou měrou přispívá ke globálnímu oteplování tím, že jeho krávy vypouští do
ovzduší methan. Pan Josef se nezajímá o globální oterplování, jelikož si myslí, že je to jenom
vymyšlená propaganda. To se mu ale během několika let vymstí. Vlastní několik traktorů a kombajnů,
které taky nejsou velmi šetrné k životnímu prostředí. Velmi se mu také nelíbí politika bio potravin,
protože mu příjde, že je to více práce a lidé o tyto potraviny nemají zájem. Používá spoustu
chemických prostředků, aby měl větší úrodu a menší ztráty. Tím ale zamořuje půdu a podzemní vodu.
Aniž si to možná uvědumuje, ničí si tak zásoby vody pro příští roky.
V roce 2040 se jeho situace velmi změnila. Stát v roce 2020 vydal omezení na stádo krav, které může
člověk vlastnit. Takže pan Josef musel utratit více než třičtvrtě svého stáda, což ho velmi ekonomicky
vysílilo. Na pastvinách, kde se dříve pásly krávy, pěstuje nyní zeleninu. Bohužel v roce 2035 vydal
stát nařízení, kde se úplně zakazuje chov kráv, kvůli splodinám, které produkují. Takže panu Josefovi
zbyly pouze prasata a slepice. Dále byly v roce 2025 zakázány jakékoliv chemické prostředky, kvůli
zamořování půdy. Chtě nechtě musel pan Josef přejít na pěstování bio zeleniny a prodat všechny své
traktory a kombajny. Přešel na ruční sběr a sázení plodin. V této oblasti dosáhl velkých úspěchů a
dokonce učíl i budoucí zemědělce jak se nejlípe pěstuje bio zelenina. Největší problém, který postihl
pana Josefa, byl nedostatek vody. A to díky jenom jeho chybě a dřívějšímu plýtvání s vodou. Byly
přesně určeny příděly vody, které mohl spotřebovat a to ho limituje. Tedy nemohl rozšířit svoje pole.
Prodal i svoje prasata a slepice a stal se z něj vegetarian. Což velmi přispělo k jeho zdraví, protože z
konzumace masa měl vysoký cholesterol. Dalo by se tedy říci, že jeho rodina i on žijí zdravěji.
Závěrem, bych chtěla jenom dodat, že globální oteplování nemusí vždy znamenat zkázu. Jak vidíme v
tomto případě, návrat ke kořenům je někdy to nejlepší řešení. Vlastně já panu Josefovi trochu závidím,
protože i já bych chtěla jednou žít podobně jako on. Pan Josef změnil svůj negativní postoj ke
globálnímu oteplování a nyní už věří, že je. Ale čeká jeho i jeho děti ještě dlouhá cesta, kvůli vodě,
která ho velmi limituje. Já osobně mu držím všechny palce, aby v tomto životním stylu prokračoval
dál a přispíval k záchraně naší planety.

SPORTOVEC SEBASTIÁN
2020 Sebastián je 16 letý chlapec. Od malička byl velmi nadaný sportovec. Taky měl být po kom,
když jeho rodiče byli vrcholovými sportovci v lehké atletice a také v zimních sportech. Od malička
miloval zimní sporty – jízdu na bruslích, lyžích a dokonce se v 6 letech naučil jezdit na snowboardu.
Svými výkony ohromoval jak učitele ve škole tak i rodiče doma. Stal se několikrát mistrem ČR, ale
také usiluje být mistrem světa v zimních sportech. Musí ovšem trénovat i v létě a proto se věnuje
cyklistice, běhu a rodiče ho lehce vedou k atletice. Má přehled o globálním oteplování a ví, jaké
změny příjdou. Ve škole na to učitelka upozorňovala, ale většina třídy (kromě Sebastiána) nedávala
pozor.
2040 Globální oteplování přispělo ke snížení srážek v zimním období a zvýšení teplot v letních
měsících. Sebastián se s ostatními vrcholovými sportovci přestěhoval na Sibiř, kde stále sníh zůstáva,
v důsledku toho, že se všechny sněhové srážky přenesly nad ruské území, kde se díky tlakové výše
udržují na stejném místě. Sebastián se svými rodiči každý den lyžuje a užívá si zimního počasí po celý
rok. Ale ne všechno dobře končí, Sebastián se už nikdy nestal mistrem v zimních sportech a ve stáří
velice litoval toho, že se sem vůbec přestěhoval. No jo, zima starým kloubům nedělá dobře.
SENIORKA JANA
V roce 2015 má seniorka jménem Jana 65 let. Žije s manželem v rodinném domku na kraji města.
Lehce se zajímá o globální oteplování, ale myslí si, že se toho nedožije. Některými věcmi přispívá ke
globálnímu oteplování, např. zbytečné svícení žárovek, nemá zateplený dům. A některými naopak
snižuje, např. má doma 18 ̊C, nejí hovězí maso, sází nové stromy. Takže v podstatě je na neutrálu. Své
okolí nijak nepřesvědčuje o nutnosti určitých omezení či šetření s vodou. Jediné její velké hobby je
sázení nových květin a stromů. Tomu se plně věnuje a už zalesnila nejednu louku.
V roce 2040 se pro ni situace změnila, není totiž už mezi námi. V roce 2033 ji postihla srdeční
příhoda, protože stoupla teplota a její srdce tento nápor už nevydrželo. Ke konci svého života, kdy
pociťovala veliké změny v podnebí, založila organizaci s názvem Stromy do každé rodiny. Její účelem
bylo, aby každá rodina měla svůj strom a tím přispívala k zalesňování planety. Dále tato organizace
velmi šetřila s vodou, takže se na splachování, sprchování a zahradnické práce využívala jedině
užitkovou vodu. Zavrhovala také zavlažování trávníků a umývání aut pitnou vodou. Za tyto činy
dostala od prezidenta republiky Řád bílého lva. Její organizace se rozšířila do celého světa a pomáhala
tak k pomalejšímu oteplování. Bohužel tohle už ona vidět nemůže, a tak její organizaci převzal její
manžel, který pokračuje v jejím odkazu. V roce 2045 dostala posmrtně Nobelovu cenu míru.
Myslím si, že se na nás dívá a je velmi hrdá na práci, kterou jsme jejím jménem odvedli. Doufám, že
lidí jako byla seniorka Jana, bude přibývat a společně se nám podaří zmírnit účinky globálního
oteplování.

STOLAŘ PETR
2015 Stolař Petr má 42 let. Má manželku a dvě děti. Bydlí v přízemí v rodinném domu. Je to malý
podnikatel, který má pod sebou pár lidí. Specializuje se na výrobu stolů a židlí. Zajímá se o politiku a
sám se v ní také angažuje. Je totiž v zastupitelství města Olomouce. Globální oteplování nepovažuje
za závažný problém a myslí si, že se to prostě někdy vyřeší. Jeho povolání má nemalí vliv na životní
prostředí. On sám, ale tvrdí, že nespotřebuje tolik dřeva, aby to mohlo mít nějaký vliv. Ve snaze
udobřit si voliče se rozhodl za každý strom, co spotřebuje vysázet nový. Toto byl však jen drobný
ústupek vzhledem k jeho výrobě. Při výrobě pracuje výhradně ručně, tudíž k tomu nepotřebuje žádné
stroje. Vlastní jedno auto, ale spíše využívá veřejnou dopravu, jako jsou tramvaje, trolejbusy. Jeho
zásilky nikdy nejsou zasílány letadly.
2040 Kvůli suchu a zvyšující se teplotě, ubyly lesní porosty. Proto byly vydány patřičné zákony, které
zakazují kácení a odběr stromů za jakýchkolich účelem. Pan Petr proto musel přejít na trochu jiné
povolání. Nyní totiž vyrábí stoly a židle výhradně ze skla. Ve výsadbě stromů musel pokračovat,
protože se to stalo nařízením státu. Potom co jeho manželka a jedno dítě zemřeli, kvůli
přetrvávajícímu suchu, rozhodl se pan Petr nadobro odejít z politiky. Nastaly pro něj a pro jeho dítě
velmi špatné časy. Voda, která se stala nedostatkovým zbožím, znemožnila víru na normální životy.
Šetření vody se stalo nedílnou součástí jejich života. Na všechno kromě pití se začala používat
užitková voda. Z přízemí se museli přestěhovat do vyššího patra, kvůli bleskovým povodním. V celku
se snaží žít životem, který nezatěžuje životní prostředí. Nevím, jestli se mu tento život líbí, život kdy
se musí vzdát člověk své milované práce a když přijde o svoje nejbližší. Doufám, že tomuto světu
zabráníme a nikdo si ho nebudeme muset vyzkoušet na vlastní kůži.
KUCHAŘKA KRISTÍNA
2015 Kuchařka Kristína, která má 26 let právě dokončila kuchařskou školu. Je velmi ambiciózní a
chtěla by si otevřít vlastní restauraci. Globální oteplování ji zajímá a sama se snaží tomuto jevu
zamezit. Jezdí hromadnou dopravou, která nevypouští do ovzduší splodiny. Doma nemá přetopeno a
šetří s vodou. Šetří energii a doma svítí úspornými žárovkami. Vaří ze všech potravin, sama si je ale
nepěstuje a nakupuje je v supermarketu. Takže neví, jak byly ty to potraviny připravovány nebo
pěstovány. Pěstování vlastních potravin ji zatím nijak neláká. Jejím snem je být vynikající
šéfkuchařkou ve své restauraci a dostat mishelinské hvězdy.
2040 Kristýna má vlastní restauraci a je velmi oceňovanou šéfkuchařkou. Potraviny s kterých vaří si
musela pěstovat sama, jelikož byly k dostání pouze bio potraviny. Ty jsou v supermarketech příliš
předražené. Teplota planety nestoupla o tolik stupňů kolik se předpokládalo, díky lidem jako je
Kristýna. Zakázalo se hovězí a vepřové maso, kvůli výparům které vydávají zvířata. Takže Kristína se
začala specializovat na ryby a má rybí restauraci. Jako přílohu používá zeleninu, kterou si sama
vypěstovala. Její nápad vařit z vlastních zdrojů inspiroval spoustu nových kuchařů. Vydala spoustu
knih, které ukazují jak zamezit globálnímu oteplování a přitom žít svůj sen. Byly vydány zákony, které
umožňují pouze jedno dítě. Kristýna se svého přídělu vzdala ve prospěch jiného páru. V roce 2082
zemřela a v jejím rodném městě ji vystavěli sochu. Bylo po ní i pojmenované množství kuchařských
škol a adoptivních společností.
Myslím si, že měla skvělí život takový, o kterém snila. I když podnebí a situace nebyly pro ni příznivé
dokázala všechno obrátit k lepšímu. Prostě žila svůj sen.

