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ORBIS IUVENTAS 

 

Číslo 2 / Říjen 2016 

SLOVO ÚVODEM 

Milí čtenáři, 

Vítejte u říjnového čísla. Ten čas rychle letí a sotva se 

vydá první číslo už se pracuje na druhém čísle. 

Přinášíme opět vtipy a postřehy studentů i ve formě 

ankety. Na to, že je v říjnu je už celkem zima, doufáme, 

že vám náš časopis nepříjde vhodný na přiložení do 

ohně. Děkujeme všem, kteří náš časopis stále čtete. A  

protože úvody bývají zpravidla o ničem, zakončujeme 

ho opět bezva citátem: 

„Život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. Maso 

chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po těžké 

cestě.“ Jack London 
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Tak jako minulý rok jsme pro vás měli soutěž týkající se lva, naší titulní stránky,  

stejně  letos pro vás máme novou celoroční školní soutěž týkající se  Orla, naší 

hlavní stránky. Hledejte slovo (orel) obrázek, nebo tajenku či přesmyčku ukrývajícího 

orla. Slovo orel může být ukryto i v článku.  Když objevíte orla, napište nám, kolikrát 

jste ho v časopise viděli, na jaké straně a ve kterém čísle časopisu (hlavní strana 

neplatí), případně v jakém článku a to na náš email: casopis.iuventas@seznam.cz. 

Nesmí tam chybět jméno a příjmení, jinak bychom vás nemohli odměnit. Hrajeme o 

skvělé ceny. Tato soutěž trvá do 24. 6. 2017. Vyhrát můžete v kterérmkoli čísle. 

Úspěšné hledání vám přeje celý redakční tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blondýnka volá kamarádce: 

„Panebože, já jsem génius!“ 

„Jak to?“ Chce vědět kamarádka. 

„Právě jsem během jednoho roku dokončila puzzle, ale na zadní straně psali 2-5 let!“ 

"Pepíčku, chodíš rád do školy?" 

"Chodím rád do školy i ze školy, jenom to mezi tím mě nebaví."  

 

Stejně jako každý rok proběhlo promítání dokumentárního filmu o Filipínách. Filipíny jsou 

rozlehlé asi jako tři České republiky. Je to velmi rozmanitý kontinent, který byl ovládán 

Španěly, od kterých obyvatelé převzali silné náboženské cítění (křesťanství). Hlavním 

svátkem jsou zde Velikonoce. Kdy napodobují ukřižování Ježíše Krista ve skutečnosti. 

Byl to zajímavý dokument. Jediné, co můžeme vytknout je, že byl méně akční a napínavější 

než předchozí díly. Uvidíme co přinese příští rok dokument o Brazílii! 

7. 10. Renarkon pro 3. ročník 

V pátek proběhla beseda v Renarkonu na téma komunikace a proč je důležitá. 

5. 11. Vysílání Bludiště v 11: 30 na Déčku 

V den 5.11. proběhne televizní vysílání vědomostní a sportovní soutěže pro základní 

školy a nižší stupeň osmiletého gymnázia – Bludiště, kterého se účastní 4 odvážlivci 

naší školy. V hledišti můžete spatřit i další tváře našeho osmiletého gymnázia, kteří 

podporují ze všech sil náš tým „ Jaderná síla“. Nenechte si ujít světový rekord paní 

učitelky Mgr. Venduly Brychtové! 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz
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3. 2. 2008 / Sibiř-Rusko  

Na Sibiři panuje v zimních měsících krutá zima. Padnul soumrak a byla rázem tma, 

všude depresivní ticho a suchý mráz. Teploty padly na neuvěřitelných -47°C. 

V železném dolu až takové ticho nebylo. Jedno železo uvězněné v hornině toužilo 

být výrobkem, které by používali lidé. Ale nemělo šanci se bez lidské pomoci z ní 

dostat ven. Železo bylo velmi zoufalé a tak trochu žárlilo na stříbro, zlato a další 

významnější kovy. Ty mají totiž přednost, protože jsou cenné, drahé a lidmi nejvíce 

využívané. Měli oproti železu lepší vlastnosti, jako např. koroze, která je schopna 

časem železo rozmělnit na prach. Plynuly dlouhé noci, byly velmi nízké teploty a 

pomoci nebylo k dostání. Železu se na jeho horní části začala tvořit koroze. „To je 

můj konec, co jen budu dělat.“, povzdechlo si železo. Najednou se ale něco změní, 

v hluboké tmě se rozzáří malé světélko. Jsou to lidé? Nebo letadlo? Nebylo možné 

rozeznat svítící objekt. Objekt byl každou vteřinu větší a větší. Železo je vyděšené, 

že ho to vymaže ze světa a už se mu nesplní sen. A jak měl objekt cílovou trajektorii, 

velkou rychlostí narazil do železného dolu a celý ho zdeformoval. Nebohé železo 

uletělo 2,5 km od svého doupěte. Kde to jsem? Co se stalo? Existuji?, kladlo si 

otázky železo. Jakmile se oklepe z nárazu, nevěří, co vidí. Všude kolem je kov 

stříbrné barvy. „Ahoj, já jsem železo, svítící objekt zničil moje doupě a odmrštil mě, 

až sem.“, zeptalo se železo nejbližšího kovu. „Vítej mezi stříbrem“, řeklo stříbro. „Co 

se mnou bude?“, tázalo se železo. „Jak jinak, budeš prozkoumán a umístěn mezi 

železnou rudu, poté ve vysoké peci upraven na ocel a pak smíchaný s nějakým 

kovem, který ti dá supervlastnosti. Např. titan z tebe udělá chirurgickou ocel.“, 

vysvětlilo stříbro železu jeho procedury. „Vážně? To jako fakt? Já budu užitečný!!!“ 

vykřiklo železo. Stříbro už radši pomlčelo, protože se objevili důlní pracovníci ve 

velmi hustém oblečení. A pomocí technologií začali odbourávat stříbro od horniny a 

začali ho nakládat. Po čtyřech hodinách to pracovníci zabalili. Jeden z pracovníků si 

všimne jemně korozí napadeného kovu. Rez, který kov pomalu ničí, prozradila, že se 

jedná o železo. Pracovník ho bez váhání hodil do přepravního kontejneru, který byl 

už plný. „A co bude dál?“ řeklo si železo. Po prvním roku se vážně stalo to, co tvrdilo 

stříbro. Železo bylo opravdu upraveno ve vysoké peci na ocel a setkalo se s titanem, 

který mu dal supervlastnosti. Je tohle vůbec možné? Před rokem pobyt na Sibiři a 

nyní významný lékařský nástroj. Ze železa se stal skalpel, ze kterým lékaři zachránili 

desítky životů.  

Nikdy neberte ohled na cenu kovů, ale berte ohled na jeho využití. Každý kov je jiný, 

ale některé jsou drahé a využitelné pouze pro krásu a ty méně cenné jsou sice 

levnější, ale dokážou to, co třeba zlato nedokáže – zachránit lidský život. „Kdo chce 

od života hodně, může dostat málo, ale kdo chce pro změnu méně, nemusí dostat 

vůbec nic.“         Vojta Kropáček 
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Proč blondýnky rozhazují na přechodu chleba?  

Krmí zebru. 

 

"Tak co, Honzíku, jak dopadlo vysvědčení? " chce vědět maminka.  

"Ale, to je přece vedlejší, hlavně že jsem zdravý." 

 

V horách žije orel a medvěd. Orel pravidelně vyletí vysoko do oblak a spustí se plnou 

rychlostí dolů k zemi.Těsně nad zemí to ale vybere a znova vzlétne vzhůru. 

Medvěd se ho jednou zeptá: "Co to děláš?" 

"Je to super pocit, padáš plnou rychlostí dolů a máš všechno na salámu." 

"To chci zkusit taky," říká medvěd. 

Vylezou tedy na nejvyšší horu a stoupnou si na okraj skály. Oba skočí dolů a plachtí. 

Medvěd křičí v letu:"To je super pocit! Mám všechno na salámu, letím jako kámen k 

zemi." 

Orel na něj koukne a říká: "Ty, bráchoty nemáš křídla!" 

"To jsi zjistil až teď?" 

Orlovi nezbývá než říct: "Tak ty to máš hooodně na salámu!" 

 

S vaším 

prospěchem to 

nevypadá dobře. 

Napíšeme si test. 
Běž k tabuli! Tak si vytáhněte 

své domácí 

úkoly. 

Odevzdejte mi 

své mobily. 

Píšu vám za pět. 
Nebavte se 

pořád! Jakákoliv otázka. Proč nejste na mé 

hodiny ve škole? 

Kde máte 

pomůcky? 

Učte se! 

Začněte něco 

dělat! 

Jak to, že 

nemáte sešit? Ještě 

nezvonilo. 

Kam letíte? Služba smaže tabuli. 
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Potřeba pomoct těm, kteří jsou nám blízcí. Všichni jsme ji cítili a všichni jsme ji zažili. 

Je to jedna ze základních tužeb lásky, ať už mluvíme o lásce romantické, 

kamarádské nebo rodičovské. 

Problém je, že potřeba někomu pomoct a schopnost někomu pomoct jsou dvě velmi 

rozdílné věci. Dám vám příklad.  

Představte si dítě, které vidí svojí matku, která se normálně zdá silná a 

všehoschopná, jak pláče uprostřed pokoje. Smutek matky může být způsoben vším 

možným od dluhů, až po problémy ve vztazích, ale samozřejmě dítě tomu nemůže 

nikdy porozumět. A tak se marně snaží matku rozveselit skopičinami, které však jen 

způsobí ještě větší stres pro onu nešťastnou matku.  

A tak přesně se chováme i my. Každý člověk jde jinak utěšit, ale my vždycky 

zkoušíme jen ten, který funguje pro nás, a když raněná osoba naši pomoc nepřijme či 

přímo odmítne, cítíme se zranění a druhou osobu považujeme za nevděčnou.  

A proto jsem se rozhodl sepsat několik příkladů utěšování, které jsem za svůj život 

vysledoval, a možná vám někdy pomůžou pomoct vašim blízkým. 

1. Poslech 

Můžeme být ten typ, který když je smutný potřebuje hlavně mluvit. Naše 

příběhy mohou být matoucí a občas něco opakujeme několikrát po sobě, ale 

na tom nezáleží.   

Protože co chceme ze všeho nejvíc je, aby náš důvěrník jen tiše seděl, 

poslouchal, občas jemně kývnul a sem tam přihodil nějakou tu otázečku.  

Co za žádnou cenu nechceme, jsou odpovědi, řešení či analýzy. Nechceme, 

aby nám někdo dal plán, otevřel peněženku a rychle vyplnil chvíle ticha 

řešeními. Protože potom se nám může zdát, že i když náš důvěrník slyší naše 

problémy, neposlouchá je. 

2. Řešení 

Na druhé straně, nám láska nepřipadá opravdová, dokud jí neprovázejí 

konkrétní řešení. Nestačí nám plané řeči a poplácání po zádech. Chceme, aby 

nám někdo nabídnul plán a strategii.   

Po ekonomicky chudším dětství, ve kterém jsme si na milá slova a plané sliby 

vytvořily imunitu, jsou právě řešení cesty k našim srdcím. 

3. Optimismus 

Zase jinak, možná když se zrovna topíme v depresi, chceme, aby nám náš 

blízký řekl, že všechno bude v pořádku. Nevadí nám, ani když trochu přehání. 

Známky toho, proč se jednou všechno zhroutí, jsou všude a proto potřebujeme 

někoho, kdo nám připomene, že na světě stále existuje naděje. 

4. Pesimismus 

Alternativně je to možná právě naděje, která nás dovádí k nepříčetnosti. Co 

uklidní nás je tichá procházka, při které smíme přemýšlet nad katastrofami a 

utrpením ve světě.  To však neznamená, že chceme být sami. 
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Chceme však být s někým, kdo s námi dokážé v klidu mluvit i o těch 

nejhorších věcech. Jenom poté víme, že jsme v rukou někoho, kdo je k nám 

upřímný a neschovává se za falešným úsměvem. 

5.  Objetí 

Objetí může být považováno za velmi lacinou reakce na špatné zprávy, ale 

pro nás je to něco mnohem víc. Abyste utěšili naší mysl, musíte první utěšit 

naše tělo a upřímné objetí v nás může vyvolat pocit klidu a bezpečí, jaký jsme 

cítili, když jsme byli ještě děti. 

Kassory Condé 
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5 zajímavých faktů o zvířatech 

Zdravím, vítám a kláním se věrným i novým čtenářům Orbisu. Zase jsem tady já, se 

svým číslem, které vás, aspoň doufám, pobaví, potěší a zaujme.  

Před pár týdny, možná už to bude i měsíc, mladší z vás vyplňovali krátké papírové 

ankety. Minulý měsíc jsme mluvili o vašich přáních a já je velmi důkladně zesměšnil. 

Teď je čas, abych se pustil do vašich oblíbených zvířat. 

Někteří z vás se mohou ptát: „Chystáš se je také zesměšnit?“ A i když je to otázka 

odůvodněná, je také velmi naivní. Proč naivní? Protože kdokoliv mě zná, ví, že já 

MILUJU zvířata a nikdy bych si nedovolil je zesměšnit. 

Tak přestaňme se tedy drbat v nose a skočme přímo na věc.  

 

1. Pes je dobrý sluha a to je všechno. 

Takže, mnozí z vás, kteří tohle právě čtou, si nejspíš myslí, že psi slouží 

jedině lidem, ale opak je pravdou. Pes je velmi myšlenkově slabé zvíře, a tak 

existuje mnoho dalších živočichů, kteří si je dokázali aspoň částečně ochočit.  

Například paviáni v Saudské Arábii kradou psí mláďata, vychovávají je a 

potom je používají na ochranu.  

Jinými slovy, i opice, jejichž hlavní obrana je házení trusu, přechytračí psy.  

 

2. Uvařená myš a hned je mi líp. 

Myš. Většina z nás, až na pár podivínů, když uslyší myš, tak si představí, 

nemoci, mor, velké zuby a úchylné červené oči. Ale opak je možná pravdou 

(až na ty oči, ty platí). Ve starověkém Egyptě se pečené myši používaly na 

léčení mnoha nemocí.  

A hej, Egypt pořád existuje, takže možná na tom něco bude. 

 

3. Velký? Možná tak velký srab. 

Když se řekne velké zvíře, co si představíte? Žirafu? Velrybu? Pokud jste si 

mysleli, jakoukoliv z těchto možností, tak jste si mysleli špatně. Správná 

odpověď je slon. Proč slon? Protože jsem to řekl.  

Ale i když sloni jsou velká a mohutná zvířata, mají panickou hrůzu z včel. Tak 

velkou, že někteří afričtí a indičtí farmáři kolem svých polí stavějí včelí úly, aby 

jim sloni nepošlapali úrodu. 

 Nejenom že se zbaví slonů, ale dokonce získají zdarma med. Tomu se říká 

dvě včely jednou ranou. 

 

4. Zajíci nikdy nespí. 

Zajíc. To jsou celkem nudná zvířata. Nenapadá mě nic moc vtipného, co o 

nich napsat (i když někteří z vás by nejspíš řekli, že jsem ještě nenapsal nic 

vtipného obecně), a tak přejdu rovnou k faktu. Jupíí.  
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Zajíci mohou spát s otevřenýma očima. Myslím, že to nechává jenom jednu 

otázku, o které se může diskutovat. Byl Gandal zajíc? 

 

5. To nejlepší nakonec 

A to nejlepší na konec. Kočky. Ano tato elegantní stvoření jsou perfektní 

zabijáci matky přírody. S jejich ostrými drápy, očima, které vidí ve tmě, a 

perfektními pády se před nimi třese mnoho živočichů.  

Naštěstí pro nás jsme mnohem větší a tak se s nimi můžeme mucinkat a 

mazlit. Ale věděli jste, že pro lidi nejsou smrtící kočičí drápy, nebo zuby, ale 

jejich trus. Ano kočičí trus obsahuje bakterii, která může vést (mimo jiné) i 

k potratu. Chcete vědět, jak se ta bakterie jmenuje a jak se bránit? Tak si to 

vygooglujte.  

Kasy Condé 

 

            Top 5 cz/sk youtuberů 

TOP 1  - VIRALBROTHERS 
Na youtubu se zabývají převážně pranky. Mluví ve videích anglicky, ale mají také 

československý kanál. Jejich nejsledovanější video má 33 000 000 milionů zhlédnutí. 

Top 2 -  GOGOMANTV  

Je to nejsledovanější youtuber, který mluví ve videích česky i slovensky. 

Nejsledovanějším videem je song s 1 000 000 odběratelů. 

T0P 3 - ASKAGANSTA 

Jeho nejsledovanější video má okolo 5 milionů zhlédnutí. Ve videích mluví anglicky, 

ale je to Čech.  

TOP  4 - Ment 

Je to první Čech, který přesáhl 800 000 odběrů a ve videích mluví česky. 

Top 5 - gejmr 

Je to youtuber, který skrývá svojí tvář. Tím pádem točí hry a odběrů má přibližně 

750 000.  

Leonyx 

Na hodině matematiky pan učitel pokládá dětem otázku: „Když budu 

držet v pravé ruce deset jablek a v levé jedenáct jablek. Co budu mít?" 

Pepíček se přihlásí a odpoví: „Pane učiteli, budete mít obří ruce.“ 
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Kráčela jsem po jemně zasněžené cestě. Slunce se odráželo od lesklé pokrývky a já 

se na ni nemohla dívat, jak mě z ní bolely oči. Mé stopy se vryly do té spleti různých 

šlápot. Tolik lidí tudy prošlo a právě teď jsem zde byla sama, což dopoledne nebylo 

nic divného. Vzduch byl chladný a svěží. Ráda se procházím parkem, přestává mě to 

nutit myslit na ty nudné a povinné věci. Zde mohu opravdu volně dýchat. Když jsem 

sama v tomto stromoví, cítím neodbyný pocit svobody, který mám vždy, když tudy 

kráčím. Ignoruji čas, jenž zmateně spěchá za dalším dnem. Pozoruji vrány, které 

bedlivě sledují mé kroky a ruší můj klid svým krákoravým smíchem, skoro jako by mi 

něco říkaly. Docházím na rozcestí  a zastavuji, 

aniž bych věděla proč. Pak mi to došlo… 

Vrány přestaly krákat. Když se otočím 

k cestě, po níž jsem dosud šla, vrány zmizely. Ani 

na obloze jsem je nespatřila. Pokrčila 

jsem rameny, nepřipadalo mi to moc divné. 

Otočila jsem se zpět k rozdělovníku a 

chtěla zabočit doleva k rybníku, když tu 

jsem vpravo spatřila slabou namodralou 

záři. Zvědavost mi nedala a zamířila jsem si to k ní. Probleskovala mezi stromy. Čím 

blíže k ní jsem se ocitala, tím byla silnější. Přimhouřila jsem oči. Klekla jsem si za keř 

a byla jsem nucena zavřít oči, protože jsem nemohla ze svého okolí nic rozeznat. 

Cítila jsem, jak mě modrý svit pálí do víček. Vyčkávala jsem, a netušila kolik času už 

uběhlo. Poté záře začala ustupovat.Zaslechla jsem zmatený vřískot vran, které se 

jakoby rozlétaly do všech stran. Záře zmizela a já otevřela oči, snažila jsem se spatřit 

odlétající vrány. Stále jsem je slyšela, ale neviděla. Po chvíli se vytratil i jejich smích. 

Cítila jsem se nabitá energií, byla jsem lehce vyděšená. Tohle přeci nebylo normální. 

Vstala jsem a podívala se k lavičkám, odkud vycházelo to světlo. Nebylo po něm ani 

památky. Začínala jsem si myslet, že jsem se zbláznila, a klidně to mohlo být možné. 

Taky jsem mohla omdlít a nějakou dobu být v bezvědomí. Celé se mi to jen zdálo, 

ano, to se nejspíš stalo. Přesvědčila jsem sama sebe. Vydala jsem se na zpáteční 

cestu a kroutila přitom hlavou. Znovu jsem se ohlédla, ale nespatřila jsem nic 

neobvyklého. Jak to bylo směšné! Vracela jsem se stejnou cestou zpět. Na holý 

strom přede mnou se nečekaně usadila vrána. Cukla jsem sebou a hleděla na ni. 

Pohla se: „Budeš na mě ještě dlouho civět?“ Lekla jsem se tak, že jsem přepadla 

dozadu a rozplácla se na zemi. Doopravdy mi to řekla? Vrána se očividně bavila a 

pak promluvila znovu: „Ne, nezbláznila ses, slyšíš dobře a jestli už ses 

vzpamatovala, tak se spolu můžeme konečně pobavit.“ Nebyla jsem schopna to 

pochopit. Můj závěr byl, že jsem se musela pořádně praštit do hlavy. Vstala jsem 

nespouštějíc oči z vrány. Chvěla jsem se a nevěděla, jestli strachy nebo zimou.  

A tak skončil můj normální život.        

 Zuzana Zdražilová 
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Je to ostrov ležící na rozhraní Atlantiku a Severního ledového oceánu. 

Nachází se severovýchodně od Kanady a geograficky je součástí Severní Ameriky, 

ovšem historicky, politicky a ekonomicky se jedná o zemi velmi propojenou 

s Evropou.  

Jedná se o součást Dánského království, jehož 

hlavou státu je dánský monarcha, ovšem země je 

řízena vlastní vládou a parlamentem.  

Hlavním městem je Nuuk. 

Oficiálním jazykem v Grónsku je grónština.  

Mimo ni se zde běžně používá i dánština, 

obzvláště v hlavním městě Nuuku.  

Grónštinu se učí jen malý počet cizinců, takže 

hlavním jazykem na pracovištích je dánština.  

V zemi sídlí parlament volený na 4 roky, který ze 
svých 31 poslanců volí premiéra a vládu.  

Ti řídí veškeré záležitosti týkající se grónské 

domácí politiky včetně zákonodárství.  

Dánsku přísluší jen obrana země a zahraniční 
politika. 

Nejznámější zástupce grónské fauny je lední medvěd.  

Žije převážně na nejzazším severu a v Severogrónském národním parku, který je 
největším národním parkem na světě.  

Na krách unášených Východogrónským proudem se může dostat na lovu tuleňů až 
na jih a s jiným prouděním ledových ker až do Upernaviku v severozápadním 
Grónsku. 

Druhý největší grónský savec je tur pižmový (pižmoň), který se původně vyskytoval 
jen na severu Grónska, často ve velkých skupinách.  

Několik jedinců bylo ale nasazeno i na západním pobřeží, aby se tam rozmnožili.  

Sobi se vyskytují převážně ve velkých stádech na západním pobřeží. 

Menší savci jako hranostaj nebo lumík žijí jen na severovýchodě Grónska.  

Polární vlk zase jen na nejvzdálenějším severu.  

Velmi rozšíření jsou sněžný zajíc a polární liška.     Jan Vilášek 
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           Předpověď na listopad 

Listopad bude průměrně stejný jako říjen, ale bude se od něj lišit tím, že se bude 

zvětšovat množství učiva. Z toho vyplývá, že můžeme očekávat písemky z každého 

hlavního předmětu. Z hlediska zkoušení to vypadá na přeháňky biologie, chemie, 

fyziky, českého jazyka a mírně také dějepisu, dramatické výchovy, pedagogické 

psychologie, propedeutiky, Zkn a jazyků. V důsledku karmy se listopad začíná šklebit 

písemnými prácemi. Jako minule na přelomu listopadu a prosince jsme mohli 

očekávat větší testy, není jisté, zda to bude i tento rok. Zaměstnanci školy to 

nebudou mít také zrovna dvaktrát růžovější. Všechny testy co přijdou, musí být 

opraveny a z důvodu nějakého jevu jsou studenti nervózní a škrábou jako kocouři. 

Problém je v tom, že pan/paní učitel/ka nepřečtou naše hieroglyfy a stres je tak 

vysoký, že píšou automaticky za pět.  

Teploty budou přes pracovní den ve třídách okolo 23°C a v tělocvičně při zvýšeném 

větrání kolem 16 - 18°C. Nejtepleji by mělo být ve třetím patře, a to kolem 24,5°C. 

Meteorolog Horácio 

 

 

Všimli jste si, jak rychle se vyvíjí technologie? Chci vás před nimi varovat, protože o 
nich všude slyšíte pouze pohádky. Jsme čím dál závislejší na technologiích. Jak 
často jste na svých chytrých telefonech? Pochybuji, že byste se obešli bez wifi. 
Rychlost pokroku nabrala rychlý spád. Člověk podobně závislý na technologii jako vy, 
vymýšlí roboty a jiné hloupé vynálezy, kterými mají a jsou nahrazováni lidé. 
V budoucnu nastává otázka: „Co budou tito lidé dělat?“ Budeme hloupější, línější a 
mnohem závislejší, a to na strojích. Neděsí vás to? Jestli ne, pak si představte, jak 
„spolehlivě“ fungují technologie dnes. Sekají se, často se vybíjí, jsou všem přístupné 
a často se rozbíjí. Neexistuje dokonalý a bezchybný stroj ani člověk. Vždy se může 
něco zvrtnout a lidé jsou největší kazisvěti této planety. Naše vynálezy otravují naši 
zem. Příkladem jsou třeba auta znečišťující vzduch a naše zdraví. Vymýšlíme 
hlouposti, abychom si usnadnili práci a nemuseli nic dělat a řešit, místo toho 
abychom přemýšleli nad tím, jak vyčistit vodu, vzduch a zemi od našeho plenění, a to 
dříve, než na to budeme moc líní či hloupí. Už se to děje. Pomalu jsme nahrazováni. 
Umíráme, aniž bychom něco udělali a dokázali. Život je ten největší zázrak a to 
jakýkoli život. Proč bychom jej měli zahodit. Tohle není žádné scifi. Jen se podívejte 
na sebe. A na vše, co je u vás napojeno na elektřinu. Uvědomte si, jak jste na daných 
prostředcích závislí a jak často se vám kazí. A tyto prostředky neustále přibývají, 
nahrazují staré věci… A jednoho dne se nahradí člověk. Dělejme s tím něco teď. 
Nepodřizujte svůj život telefonům (žilo se i bez nich) a jiným spotřebičům. Zamyslete 
se nad důležitostí čistoty planety a hodnot veškerého i rostlinného života. To je 
varování před technologiemi.   

 

Zuzana Zdražilová 


