
 
Energetika a budoucnost Země 

 
     Hledím na oblohu a vidím miliony ohňostrojů, jež protkaly nebe a oblaka, 
snad i lidi a zvířata. Na hladině jezera se tvoří miliony modrých hadů 
proplétajících se ve vlnách. Nastal konec světa? Píše se rok 2220, vždyť údajný 
konec světa měl být v roce 2012, a to už lidstvo bez ujmy přešlo, jenže… 
     Neskutečné množství energie se dostalo z elektráren, varovali nás ve 
zprávách, v novinách, naše rodiny. Nevěřila jsem, dokud to nevidím na vlastní 
oči. Akumulátory jaderných elektráren byly přetíženy, populace se rozrůstala a 
lidé potřebovali víc a víc energie. 
     Lidé prchají ze svých domovů, elektrospotřebiče vybuchují jiskry a snad si 
žijí svým vlastním životem. Kdokoliv a cokoliv živé šlápne do vody a na 
nanosekundu stvořením proběhne elektrický proud, který vše zničí na popel. 
Dráty s elektrickým vedením se klátí k zemi. Celá zeměkoule zhasne jako moje 
žárovka před spaním. Nejde slyšet nic kromě praskání a syčení. Můžu říct, že 
jen jednomu stvoření, lidskému výmyslu to nevadí, robotu… Vede je vpřed 
jejich energetické srdce, nabíjí se o sebe navzájem, přistoupí k sobě a předají si 
energii. Oni jsou odolní, ne jako naše lidská skořápka. 
     Přeživší lidé se schovávají do hor, ale ani to je nezachrání. Vše hoří a až 
hořet přestane, zůstane jen popel. Snad se ho roboti, kteří přebrali skoro 
identické lidské myšlení, naučí zpracovávat a vytvořit si z něj nové součástky, 
stejně jako lidé se kdysi naučili zpracovávat úrodu, než se sami zničili. 
  
Anna Bartoníková, 3.A 
Gymnázium Otrokovice 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Existuje život mimo Zemi? 
V roce 2011 mexická vláda oznámila, že se chystá zveřejnit důkazy o tom, že 

mayská civilizace měla kontakty s mimozemšťany. Důkazy obsahují vyobrazení 

létajících těles a zvláštně vypadající bytosti. Je pošetilé si myslet, že jsme ve vesmíru 
sami. Internet je plný fotografií, videí a výpovědí lidí, kteří by na život a na smrt 
přísahali, že viděli UFO, či dokonce byli uneseni mimozemšťany. Jeden z důkazů hovoří 

jasně – listopad 1975, Arizona, Travis Walton se se svými spolupracovníky vraceli 

z práce, když najednou uviděli mezi stromy světlo. Když se přibližovali, zjistili, že světlo 
vyzařuje z obrovského kovového disku vznášejícího se asi 30 metrů nad zemí. Walton 

vysedl z auta a vydal se k objektu. Když se nacházel těsně pod objektem, dostal strach a 
běžel zpátky k autu. Bohužel ale nedoběhl. Jeden ze spolupracovníků vzpomíná, že viděl 

blankytný pruh energie opírající se o Waltonova záda. V tu chvíli spolupracovníci 
propadli panice a odjeli, po chvíli je ale výčitky svědomí přivedly zpět, ale nebyla tu 
žádná kosmická loď, žádné světlo ani žádný Walton. V průběhu asi pěti dnů policie 

nenašla žádnou stopu ztraceného muže a začala podezírat spolupracovníky z vraždy. 

Waltonovo tělo se ale objevilo. Byl nalezen v telefonní budce, polomrtvý a silně 
dehydratovaný. Po několikaměsíční rekonvalescenci si začínal vzpomínat, že ležel někde 

na stole a nad ním stálo několik podivných bytostí. Chtěl uprchnout, ale byl natolik 
zesláblý, že upadl. Bytosti ho položily zpátky na stůl, daly mu nějakou masku na obličej a 

v tu chvíli ztratil vědomí.   

Na světě jsou skupiny lidí, které si myslí, že zprávy o Waltonově únosu nemohou být 
pravdivé, protože unesení se většinou vracejí po několika hodinách. Jenomže na světě je 
několik případů s velmi podobnými rysy, takže je těžké určit pravdu. Dodnes nebylo 

zjištěno, jestli se to opravdu stalo, nebo ne.  

 Jestli mimozemské civilizace opravdu existují, je jasné, že jejich technologie musí 

být geniální, úplně na jiné úrovni než naše technologie a jejich zdroje energie si ani 
nemusíme umět představit.  

Hlobilová Denisa 

Gymnázium Otrokovice, Septima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportovní marketing 
Sport je nyní na světě jedno z odvětví, kam putuje velké množství peněz, a většina lidí si 
myslí, že to není správné a férové, ale co když se na tento problém více zaměříme? 
Je pravda, že nejlepší sportovci světa pobírají nehorázně velké množství peněz a my snad 
můžeme jen závidět, ale i oni svou práci nemají tak jednoduchou, jak si myslíme. Od raného 
dětství museli ti nejlepší trávit dlouhé hodiny v tělocvičnách, stadionech či na drahách a jen 



dřeli, aby se k tomuto dostali, a myslíte si, že nyní už je to jenom pohoda a velké peníze 
v kapse? Řekl bych, že je to omyl. Sportovci mají naopak v hodně věcech daleko horší 
podmínky než ostatní klasičtí pracovníci. Už jen třeba to, že skoro každý den riskují své 
zdraví a zranění svého těla kvůli své práci, to má přece málokteré zaměstnání. Musí dřít 
každým dnem a snažit se zlepšovat, aby se někde uplatnili, protože konkurence je veliká a 
chvilka odpočinku může znamenat velký pád. Další věcí jsou například média, která v našem 
životě už hrají velkou roli a těmto sportovcům nedají chvíli vydechnout a zaznamenávají 
každou jejich větu. Tito sportovci také netráví tolik času s rodinou jako ostatní, protože stále 
musí někde být a naopak je lidé obtěžují (například otravní fanoušci a další). 
Je pravdou, že ze sportu se spíše stává obchod než sportování jako takové. Sportovci už tolik 
netouží po radosti ze sportu, ale spíše po výdělku peněz a dosažení nějakých met. Ale proč by 
neměly plynout do tohoto odvětví peníze? Je to jedna z nejpopulárnějších činností člověka a 
obliba ke sportu stále roste a sport, i když příležitostně, sleduje naprostá většina populace. 
Vezměme si třeba další kulturní zábavu lidí, a to divadlo či film. Přece i nejslavnější herci 
vydělávají velké peníze a žijí si jak v bavlnce a skoro nikdo si nestěžuje, že by neměli. A to si 
myslím, že nemají tak náročnou práci jako sportovci. 
Naskytuje se tedy otázka, je to opravdu tak špatné že vydělávají takové peníze, anebo jim jen 
ostatní závidí a chtějí být jako oni? To si už musí posoudit každý sám… 
 
Tomáš Langer, Gymnázium Otrokovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. TÉMA: Energetika a budoucnost Země 
- Mimozemské civilizace-existuje život mimo Zemi? Jaké by mohly být v této souvislosti jiné 
zdroje energie? 
Mimozemská energetika 

Mimozemský život? Je to vůbec možné? Jaké zdroje by obyvatelé jiných světů 
využívali? My, pozemšťané, si často myslíme, že jsme dokonalí jedinci. Mnozí lidé jsou 



skeptičtí a nevěří na mimozemský život. Myslí si, že jsme nejdokonalejší bytosti ve vesmíru.  
Avšak já si myslím, že zdaleka nevíme, co všechno ve vesmíru je. Dokonce neznáme ani sami 
sebe, tak jak bychom mohli znát bytosti z jiných galaxií! 
 Pokud ale ve vesmíru nějací živí inteligentní tvorové kromě nás existují, tak s nimi 
nejspíše budeme mít jeden energetický zdroj stejný – vodík, nejčastější prvek ve vesmíru. Na 
Zemi můžeme vodíkovou energií nejen nahradit naftu, ale reakcí vodíku a kyslíku se také 
uvolňuje energie a vzniká voda. Voda je další námi využívaný energetický zdroj, který 
s velkou pravděpodobností budou využívat obyvatelé planet vzdálených tisíce světelných let 
od nás.  

Dalším prakticky možným energetickým zdrojem je vítr. Využití větru jako zdroje je 
sice nákladné, ale stejně jako využití vodíku je ekologické. A pokud budu zvažovat jen nám 
doposud známé látky, tak mě napadne ještě jeden prvek – uhlík. Z toho na Zemi získáváme 
neskutečné množství energie a tudíž i mimozemská civilizace bude tuto látku znát a využívat. 
Dle mě jiný možný zdroj by mohlo být plazma, které my nejsme schopni využívat.  

To, že případné mimozemské civilizace (existují-li) nejspíše využívají téměř stejné 
energetické zdroje jako my lidé, usuzuji na základě fyzikálních poznatků, a také proto, že na 
počátku věků byl pouze jediný Velký třesk, který do volného prostoru rozptýlil prvky 
stejných vlastností, jaké známe z periodické soustavy. 

 
Jiří Majer 

sexta, Gymnázium Otrokovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimozemšťané?? 
               Je to jedna ze základních otázek: jsme ve vesmíru sami? Jsme opravdu tím jediným 
živočišným druhem, který dokázal stvořit atomové zbraně, raketoplány a urychlovač částic?
 Zastávám názor, že vesmír je obýván mnoha rasami, které jsou technologicky velmi, 
velmi vepředu. Lépe řečeno – jejich vyspělost je nepředstavitelná. Myslím si, že kdyby autoři 



sci-fi filmů viděli nějakou skutečnou technologii odjinud, vypadly by jim oči z důlků. Jiné 
světy by se od těch našich nepředstavitelně lišily. 
 Otázka: proč nás ještě nekontaktovali? Několik důvodů bych měl, i když ne se všemi 
souhlasím: 
A) Nemohou 
 Fyzikové moc dobře vědí, že nejvyšší rychlost, které jde dosáhnout, je 300 000 km v sekundě. 
Touto rychlostí to k nejbližší hvězdě – Proxima Centauri - trvá tři a tři čtvrtě roku. Jak dlouho by 
takovou rychlostí asi šlo cestovat k nejbližší obydlené planetě? Několik lidských životů by to určitě 
zabralo. 

Já si ale myslím, že fyzikové nemají pravdu. Víte, někdy je problém, že si lidé myslí, 
že už jsou na jakémsi „vrcholu“ vývoje, myslí si, že už vymysleli všechno. Tak to podle mě 
není. Kdysi si lidé mysleli, že největší možná rychlost, které mohou dosáhnout, je rychlost 
koně. A brali to jako dogma. Smáli se těm, kteří chtěli létat. Takže ať si říká kdo chce co 
chce, podle mě lze obejít fyzikální zákony, a cestovat mnohem rychleji než světlo. Že toto 
tvrzení nemůžu dokázat? Fajn, pokud chcete, vyvraťte ho. 
B) Nechtějí 
  Toto je podle mě asi ta nejpravděpodobnější verze. Jiná civilizace tady třeba je, ale pouze nás 
pozorují – asi jako my pozorujeme primáty. Jsou mimo dosah našich smyslů, a čekají. Ptáte se, proč 
nám nepředají své znalosti? Dobrá. Jste snad vy proto, aby se lidstvo pokusilo předat své vědomosti 
primátům? Posunout dopředu se musíme sami. Taky nevěřím tomu, že by se připravovali na „invazi.“ 
Země nemá nic, co by se nenacházelo kdekoliv jinde ve vesmíru.  

C)  Už tady byli/Už tady jsou 
  Prosím, nesmějte se. Nevěřím tomu, že by byli vůdci našeho světa ovládáni 
mimozemšťany. Spíš si myslím, že na Zemi mohli přijít kdysi. Možná mohli i stvořit dnešní 
život, třeba jsme všichni jen pokusní králíci… 

Kdyby nějací mimozemšťané Zemi opravdu kontaktovali, byla by to nová éra. Věřím, že 
všechny státy by se doslova „ze dne na den“ spojily. K čemu mít spory mezi sebou, když bychom si 
nyní už byli stoprocentně jistí, že ve vesmíru existují další bytosti. 
 Po tomto kontaktu by každý vnímal mimozemské živočichy jinak. Vůdcové států by věděli, že 
nám tito vyspělí cizinci mohou pomoct vyřešit problémy s energií. Prostý lid by stál proti „cizákům 
z vesmíru, kteří jen čekají na příležitost zničit nás.“ Jak si nás filmaři vychovali, takové nás mají… 
Věřící by mimozemšťany asi rychle zavrhli (obzvlášť islámisté), to si jsem jistý. Zkrátka – státy by se 
sjednotily, ale samotné lidstvo by se možná rozvrátilo, víc než kdy dřív. Rozdělilo by se na ty, kteří 
chtějí co největší kontakt s mimozemským světem, a na ty, kteří chtějí kontakt minimální. 
 Ať už mimozemský život existuje, nebo ne, doufám, že se dožiju nějakého kontaktu – ale 
mám na mysli kontakt, o kterém se dozví i prostý lid. Rád bych umíral s vědomím, že když jsem 
tvrdil, že nejsme sami, měl jsem pravdu. 
                                             Jindřich Martínek, Gymnázium Otrokovice 

 
 
 

I.TÉMA: Energetika a budoucnost Zem ě 

Mimozemské civilizace-existuje život mimo Zemi? Jak é by mohly 
být v této souvislosti jiné zdroje energie? 



Myslím, že všichni si občas klademe otázku, jestli existují nějaké formy života 
na jiných planetách. Ale je kolem toho spousta nezodpovězených otázek…. 
Čím se živí? Jaké náboženství vyznávají? Jak se rozmnožují? Jsou to ženy a 
muži, nebo snad hermafroditi? Chodí do školy a do práce jako my? Přišli na 
něco, na co jsme doposud nepřišli my? Jsou ve vědě o něco dopředu nebo 
naopak zaostávají? Jsou to opravdu lidé jako my nebo nějaké malé, zelené 
individua s divnýma očima a ušima, které si vybavíme, když se řekne 
mimozemšťan? Nebo to mohou být třeba nějací velmi chytří roboti ... A kde se 
tam vůbec vzali?! Kdo ví? 
 
Podle mě budou velmi chytří a už přišli na několik věcí, na které jsme doposud 
ještě nepřišli my. Například přišli už na všechny prvky periodické tabulky? I na 
ty, které neznáme? Vymysleli snad jak cestovat v čase? Nebo objevili 
nevyčerpatelný zdroj energie? Už snad znají léky na všechny smrtelné 
choroby? Jsou schopni žít bez potravy – a čerpat energii z jiných zdrojů? 
Odpověď se možná nikdy nedozvíme.  
 
Mají tam tedy lepší podmínky pro život než my tady, nebo tomu tak není? Jsou 
tedy pokročilejší ve vědě než my nebo si to jen domýšlíme? Zůstává tedy 
spoustu nezodpovězených otázek. Nejzásadnější otázkou je, proč se objevují 
na různých místech na Zemi. Máme se od nich snad něco naučit, nebo se oni 
učí od nás? …  
 
 
 
Dominika Řeháková, sexta 
Gymnázium Otrokovice 
Dne 2.4.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modrá planeta - Země. 
Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická 
planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle 
současných vědeckých poznatků potvrzen život. Země nejspíše vznikla 
před 4,6 miliardami let.Podle nejnovějších studií se vznik života datuje 



zhruba do období před 3.85 miliardami lety. Člověk rod z čeledi hominidi 
vznikl asi před 2,3 miliony let Toto jsou informace , které najdete v každé 
enciklopedii. Člověk. Vrcholné dílo evoluce? Bezesporu ano. Ano na 
planetě Zemi. Ale co jinde v celém vesmíru ? Přes 400 lety zvedl Galileo 
Galilei dalekohled k nebi a lidstvo se vydalo do zahřívacího kola hledání 
mimozemského života. Objevy prvních exoplanet a mise kosmických 
sond spustily start závodu o nalezení odpovědi na jednu z nejvíce 
fascinujících otázek v historii. Existuje život mimo Zemi? Na odpovědi na 
tyto otázky si budeme  muset nějaký čas počkat. Mimozemšťané jsou 
popisováni jako zvláštní formy života mimozemského původu. Jejich 
jméno se nemění, i když se objeví na Zemi. Údaje o jejich počtu 
zůstávají neznámé, stejně tak i o jejich vzhledu. Také názory na ně se 
různí. Někdo z nich má chorobný strach, někteří se těší na setkání s 
nimi, zatímco další vůbec nevěří v jejich existenci.Lidská fantazie je 
bezmezná a touha poznávat nepoznané je obrovská. Možná někdy  
budeme  svědky  setkání lidské rasy s mimozemskými intelientními 
civilizacemi, od nichž se doufám  budeme učit a vzájemně se 
obohacovat. S rozvojem naší civilizace dochází k velmi rychlému 
odčerpávání energetických zdrojů - těžba ropy, uhlí  , kácení lesů , těžba 
radioaktivních hornin atd. Příjde doba , kdy naši planetu zcela 
energeticky vyčerpáme ? Vesmírný výzkum se řítí mílovými 
kroky,družice  a vesmírné sondy získávají kvanta informací o složení 
hornin,plynů a snad i možných zdrojů energie. Možná je to vše jen 
fantazie ,  ale možná se jednoho dne stane skutečností. Možná budeme 
cestovat mezi planetami , tak jako dnes  cestujeme mezi státy a 
kontinenty, a zdroje energie budeme získávat v jiných galaxiích.     

 

Martin Stiksa, Gymnázium Otrokovice 

 
 
 
   
      


