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Malé upozornění pro lidstvo 
  

            Příroda se vyskytuje všude kolem nás. Když se ráno probudím na dřevěné posteli, 

zaklapnu budík z kovu a usednu na židli pošitou látkou, uvědomuji si, že neexistuje nic, co 

bychom bez ní vlastnili. Člověk by seděl někde na poušti a přemýšlel, proč tu vlastně žije, 

když se kolem něho neprohání zvířata, nekvetou rostliny, a zlobil by se, že si v neděli nevyjde 

 na houby, protože žádné nerostou. Ba i na té pustině by neuvažoval, neboť by se tu žádná 

nerozléhala. A dokonce ani lidstvo samé by nedýchalo. Jen si představme tu prázdnotu, tedy 

jestli by vůbec nějaká byla. 

 Jak jste ráčili poznat, nepřítomnost Matky by nesla jen samá negativa. Snad kromě 

nefunkčnosti školského systému. Proto bychom ji měli bránit. Mnoho z nás si řekne: „Já, 

jediný ze sedmi miliard bych třídil? Na zdejším zlem pochroumaném světě? Vždyť by z toho 

vyplynulo pramálo! Radši tu bombu z druhé světové hodím do papírů a pustím si pořad  

o ekologii!“ Jistě, ale když podobně smýšlí stovky, tisíce, milióny homo sapiens sapiens a 

svůj boj čistotu nevzdají, nýbrž aktivně zahájí válku proti volně povalujícímu se plastu, 

nelegálním skládkám, ostravskému smogu a kouřícímu spolužákovi, jenž se jako součást 

přírody zevnitř znečišťuje, výsledek se dostaví. 

 Myslete i na druhé. Ano, i někdo takový má tu drzost otáčet se spolu se Zemí a s vámi 

kolem Slunce. Vy jednou zemřete, a až se to stane, s největší pravděpodobností vám v tu 

chvíli bude nějaké ovzduší ukradené. Avšak věřte, že vašim potomkům v roce 2537 ne. 

Možná i dřív. Daleko dřív. Přece stačí tu konzervu od rajčatové omáčky nevyhodit do kanálu 

před domem, nýbrž do kovu.  Přemoci se a odpad dopravit do kontejnerů. Možná bychom 

nemuseli na těch padesát metrů na autobus dorazit na motorce, co třeba projít se pěšky. Příští 

auto by nemusela popohánět pára, nafta nebo benzín. Zkuste LPG, vodík či elektřinu. 

 Jak říkám, cesta úspěchu vede přes přesvědčení, zápal, aktivitu a šíření myšlenky. 

Když dokážete zapojit více lidí, výborně! Nevím jak vy, ale mně se do nedobrovolného 

přesunu  

na Mars nechce. A proto se žáku zapoj, pokud tvoje škola pořádá akce jako „Den Země“. 

Myslím, že pár plastových sáčků  sebraných v lese za hodinu chemie stojí.  Ať jsi socialista, 

nebo kapitalista, mladý, zralý, starší, z Čech nebo Moravy, školák, nebo záškolák, člen 



poroty, učitel, rodič nebo ředitel, zastánce tekutého mýdla, žurnalista, esesák, podlahář člen 

ODS, volič PIRÁTŮ či pirát, jménem Jana Ámose Komenského ti předkládám velikou výzvu: 

Zachovej naši přírodu, zachovej naši vlast! 


