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 1. místo Martina Papoušková (Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice)     

Vzkaz budoucí Evropě 
Milá Evropo, Ty, v níž žije přes 741 milionu lidí a já. Máš nádherné tvary, spoustu toků a řek, 

které nám jiné kontinenty mohou tiše závidět, hory, nížiny, zátoky. A spoustu lidí to nedoceňuje! 

Ale já jsem šťastná, že svůj život budu moci prožít na tak krásném kontinentě. I přesto, že nejsi 

ve světě nejoblíbenější, v mém srdci ano. 

Nedokážu si představit, jaká budeš za 20 let, natož za 100 let. Doufám, že zvládneš odolat 

všemu, co půjde proti tobě, ať už to budou mimozemšťani z vesmíru, uprchlíci či špatné politické 

podmínky. Věřím, že to zvládneš! Jsi plná spousty malých zemí a každá ta malá země je něčím 

zvláštní, výjimečná, je rozdílná od ostatních. I přesto, že jsi plná odlišných státu, lidí, zvyklostí a 

tradic, utváříš pořád jeden velký celek. Jednu velkou rodinu jménem Evropani. Když se 

ohlédneme za minulostí, evropští lidé toho prožili hodně společně. Všichni jsme jako příbuzní a 

sousedé. Evropo, prožila sis nespočet válek, poznala jsi nespočet panovníku, ať už dobrých či 

špatných, spoustu vražd, dohadů i vítězství a při tom všem jsi nám byla vždy matkou. 

Můj názor je, že by ses, má milá Evropo, nikdy neměla stát kontinentem, na kterém budou všichni 

stejní. Odlišnost jednotlivých státu Tě dělá jedinečnou. Rozčiluje mě pomyšlení, že by Tě někdo 

mohl zničit, ať už jaderná bomba nebo my Evropané sami. A proto se Tě pokusím chránit, udělám 

všechno, co bude v mých silách. Třeba budu jednou na takové pozici, že Ti budu moci pomáhat 

prosadit se ve světě a zlepšovat Tě. Tím nechci říct, že jsi špatná, ale pořád je co zlepšovat. 

Ať se Ti daří a na shledanou v budoucnu, 

Tvá příznivkyně Martina 
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 2. místo Aneta Šafránková (Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice) 

 

Budoucnost Evropy 
Téma budoucnost Evropy mě trochu zaskočilo, protože jsem nikdy nepřemýšlela o tom, 

co se s naším světadílem může v následujících letech stát. Zkoušela jsem se zeptat svých blízkých, 

jak danou situaci vidí oni, překvapivě s tím také měli problém. 

 Napadlo mě si projít různé internetové diskuze k tomuto tématu, abych se mohla 

inspirovat názory ostatních lidí. Lidé na těchto internetových stránkách by se dali rozdělit do 

několika kategorií. Asi ta nejpočetnější skupina jsou pesimisté. Ti nejčastěji předpovídají pád 

Evropské unie v důsledku nespokojenosti občanů anebo kvůli nezastavitelné migrační vlně. Patří 

sem hlavně kritici islámu. Považují muslimy za lidi, co nikdy nebudou pracovat, ale jen brát. Dále 

tvrdí, že se tu jen roztahují a žádají, abychom je živili. Našla jsem i názory, jež prohlašují, že náš 

světadíl řídí mimozemšťané nebo lidé s nějakou vážnou diagnózou. Další velkou skupinou jsou 

optimisté. Ti hlavně věří v setrvání Spojeného království v Evropské unii. Asi nejpodivnější skupinou 

na internetových diskusích jsou věštci. Ti zase rádoby vidí do budoucnosti a varují evropské vlády 

před blížícími se pohromami, jako je třetí světová válka.  

Na internetu jsem dokonce narazila na tzv. Bílou knihu. Ta pojednává právě o 

budoucnosti Evropy a jejím dalším směrování. Podle Evropské komise čelíme mnoha výzvám, jako 

jsou globalizace, dopad nových technologii na společnost a zaměstnanost a také obavy o naši 

bezpečnost.  

Až teď, když píši tuto práci, si uvědomuji, že bych se měla o takovéto věci více zajímat 

a pokusit se aktivně vyjádřit svůj vlastní názor. A nejen já, ale i vy, kteří jste ohledně budoucnosti 

Evropy byli také v rozpacích. 

To je vzkaz, který bych chtěla budoucí Evropě předat. Ke slovu se musí dostat všichni, 

protože budoucnost Evropy máme ve svých rukou. Já patřím mezi optimisty a věřím v pozitivní 

vývoj. 
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 3. místo Dorota Študentová (Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice) 

 

Jmenuji se August Fallen, žiji v Evropě už několik tisíc let. Zažil jsem vznik a zánik 

Osmanské říše, expanzivní přemnožení lidí v Číně i všechny tři světové války. O prvních dvou 

většina z vás ví. Byly drastické, zničující a krví prolité, ale ne tak, jako ta třetí. 

 Když jsem se dozvěděl, že hrozí třetí světová válka, začal jsem se obávat o lidstvo. Kvůli 

všem technologiím vyvinutým za těch mnoho let, všelijakým atomovým bombám, granátům, 

mnoha druhům pistolí a dalším nebezpečným zbraním, například biologickým. Nejdřív si všichni 

jen vyhrožovali a já jsem doufal, že se to urovná. Ale když to po několika letech opravdu 

vypuklo, dost jsem se vyděsil. Celé se to seběhlo tak rychle. Bomby padaly na zem. Ničily domy, 

pole, lesy, zabíjely lidi a zvířata. Všechno umíralo. Po vcelku krátkém čase byla takto zničená 

celá Evropa a odhaduji, že zbytek světa na tom nebyl o moc jinak. Jak bomby vypalovaly území 

všech států, začaly je pokrývat zašedlé vrstvy prachu, až nebylo vidět pomalu ani na krok. Takto 

to zde vypadalo několik desítek let, až si s tím nakonec matka příroda dokázala poradit. Začaly 

tu růst nové rostlinky a rodit se malé buňky a prvoci. Po nějaké době z rostlinek vyrůstaly keře, 

stromy i popínavé liány a z buněk se začali rodit živočichové, malí i velcí, chlupatí i bezsrstí, 

masožraví i býložraví. Postupem času se opět začali vyvíjet lidé. Tvořili nové civilizace a 

zakládali velké rodiny. 

Teď sedím v koruně košatého stromu a pozoruji malé děti kněžny, jak si hrají. A 

Přemýšlím, zda oni nebo jejich potomci znovu zničí celý svět, nebo jestli se lidstvo, když dostalo 

další šanci, trochu poučilo.   

 


