Sportovec
Ahoj, jsem Adam a je mi 14 let. Celý svůj život jsem zasvětil sportu. V poslední době to je
ale jiné.
V zimě nemůžu lyžovat, protože je v českých horách málo sněhu. Je tady možnost navštívit
Alpy, ale je to dražší. Podobná situace není jenom u nás, ale ve více zemích Evropy. A proto
se do vysokých hor hrne spousta lyžařů a já nemám na sjezdovce místo. Taky musím čekat dlouhou
frontu u vleku. Mrzí mě, že jsou od nás Alpy tak daleko, protože tam nemůžu jezdit tak často, jak bych
chtěl. Ale na druhou stranu budu moct běhat, bruslit nebo jezdit na kole, protože nebude sníh.
V létě se toho taky hodně změnilo. Fotbalový trávník se už dlouho nezazelenal a kurty na tenis
práší, protože nemůžeme kropit vodou. Kvůli nedostatku vody nemůžu dělat ani požární sport. Taky
se mi na horách stalo, že jsem si nemohl doplnit vodu do lahve, protože pramen, který byl napsaný
v mapě, byl vyschlý. Stejně tak jsou vyschlé řeky, takže jsme s naší vodáckou partou dlouho hledali,
kterou vodu letos pojedeme, ale žádnou jsme nenašli.
Když běhám, špatně se mi dýchá a potřebuju větší množství vody, abych se nepřehřál.
V některých horkých dnech ani vyběhnout nemůžu. Dříve jsem běhával se sestrou, ale ta trpí alergiemi
více než kdykoliv před tím. O prázdninách jsem jezdil často do vedlejší vesnice na ranč, abych vypomohl
s koňmi a projel se na nich, ale koně snášejí vedra mnohem hůře než my, a tak to teď s jejich aktivitou
nemůžeme přehánět. Raději je bereme často do rybníka, aby se schladili. Dříve jim voda po pár krocích
sahala po břicho. Dnes musí chodit až do středu rybníka, aby se namočili.

Zemědělec
Dobrý den, jmenuji se Josef a jsem šestou generací zemědělců v naší rodině. Hospodařím
na své farmě na Hradecku.
Být farmářem v dnešní době není zrovna jednoduché. Zatímco jsme se celé léto potýkali
s hrozným suchem, minulý týden nám úrodu poničilo náhlé krupobití. Nepřeju vám vidět tu spoušť.
Navíc to vyplavilo z pole dost půdy. Cokoliv, co jsme letos vypěstovali, je velikostně podprůměrné. Opět
za to může málo vody. V zimě totiž moc nesněžilo, a tak se půda nestihla vodou při tání sněhu postupně
nasytit. A jaro a léto taky nebylo na srážky zrovna bohaté. V televizi říkali, že tenhle stav bude
asi častější, a proto přemýšlím, jak vodu v půdě udržet jinak. Půjčil jsem si nějaké knihy o ekologickém
zemědělství, kde teď s rodinou hledáme inspiraci.
Soused na tom taky není dobře. Má ranč a pár koní. V létě sušil seno, ale někdo mu to zapálil.
Než stihli přijet hasiči, lehlo všechno popelem. Chtěli jsme sice hasit vodou za studně, ale bylo tam jen
pár litrů, což nestačilo.
Vyšší teploty přes rok ale mají i výhody. Víno z Moravy, které mi bratr přivezl, je vážně dobré
a sladké. Skoro jako ze Španělska.

Senior
Zdravím vás. Mé jméno je Růžena, je mi 73 let a bydlím v panelovém domě ve větším městě.
Jsem už sama, společnost mi dělá můj pejsek Bert.

Povím vám, že ty vedra, co teď panují, opravdu špatně snáším. Mám oteklé nohy, špatně se mi
dýchá a srdce mi buší jako splašené. Také hlava mě teď bolí víc než dřív. V rádiu říkali, že je to snad
kvůli ozonu. Moji sousedku Libušku včera odvezli do nemocnice. Má anginu pectoris a neudělalo se
jí dobře, to máte hned. Však tu v bytě máme přes 30°C i přes noc.
Dlouho jsem se nedostala do města do své oblíbené galerie, protože si netroufnu vycházet ven
do rozpálených ulic. Vyjdu jen s pejskem nebo na nákup. A taky na zahradu. Ale ta mi teď dělá starosti,
protože květiny vadnou. Je sucho a z hadice skoro nic neteče.
S panem Rychtářem, který má sousední zahrádku, jsme si povídali, proč se to počasí takhle
změnilo. Říkal, že je to snad to globální oteplování. A že se nad tím zamýšlel a řekl si, že nechce škodit
prostředí tím, že bude dál jezdit ve svém starém trabantu. Tak si teď na stará kolena udělali
s manželkou radost a koupili si auto, které jezdí na plyn. To je prý více ekologické.
Jednu výhodu to ale přece jen má. Pokud bude takhle suchá zima, nebudu muset odklízet sníh
před vchodem. To se mi uleví. A kdo ví, jestli letos vůbec použiju nesmeky, co mi naděli vnuci
k Vánocům. Možná, že to ani nebude potřeba.

