Ochrana přírody

Když se lidí zeptáte, jestli chrání přírodu, většina vám řekne ano. Tito lidé se dělí na dvě skupiny.
Ti, co neříkají pravdu, a ti, kteří se o to opravdu snaží. Ale i ti, kteří se snaží chránit přírodu, také
trochu lžou. Nikdy nejde chránit přírodu 24 hodin 365 dní v roce. Nevěříte? Nejste jediní. Pan
Pavel také nevěřil...
Pan Pavel šel domů z práce okolo rybníčku. Ležel tam na zemi igelitový sáček. Pan Pavel ho sebral
a později vyhodil do žlutého kontejneru. Vždy po práci chodí do obchodu nakoupit nějaké jídlo.
Dnes to nebyla výjimka. Když se blížil k pokladně, zastavil ho pan Králík a hned spustil: ,,Pane
Pavle, víte, že nechráníte přírodu tak dobře, jak si myslíte?"
,,Já náhodou přírodu chráním dobře. A nechte mě na pokoji," zavrčel pan Pavel a odešel. ,,Pokud
nevěříte, tak se podívejte na složení jídel, která si kupujete, " zavolal za ním pan Králík. Pan Pavel
ho ale už neposlouchal.
Rozzlobeně došel domů. Nechtěl slyšet, že věc, na které si zakládá, dělá špatně. Nevěřil tomu.
Druhý den to bylo stejné. V obchodě znovu potkal pana Králíka a ten zase začal ,,Tak co, už mi
věříte?" ,,Ne, a nikdy vám věřit nebudu!" prohlásil rozzlobeně pan Pavel. ,,Nevěříte nebo nechcete
věřit?" zeptal se pan Králík a pak odešel. Pan Pavel tam zaskočeně stál.
Doma si vzpomněl na to, co pan Králík řekl včera: ,,Pokud nevěříte, tak se podívejte na složení
jídel, která si kupujete..." Pan Pavel šel do kuchyně a vzal si plechovku s jídlem. "Obsahuje
palmový olej..."
Pan Pavel se zhrozil. ,,Pan Králík měl pravdu, " řekl si sám pro sebe.
Další den v obvyklou dobu byl pan Pavel v obchodě a čekal až přijde pan Králík. Ten po chvíli
přišel, ale pana Pavla si už nevšímal. ,,Dobrý den, chtěl bych se vám omluvit za poslední dny, jak
jsem se k vám choval," řekl trochu smutně pan Pavel. ,,Tak už mi věříte?" usmál se pan Králík. Pan
Pavel jen kývl na souhlas a usmál se taky.
Od té doby si pan Pavel vždy zkontroloval i složení výrobku.
Palmy olejné sice nerostou u nás, ale to přece neznamená, že toto závažné téma můžeme ignorovat!
Lenka Hájková, ZŠ Nedvědice

