
Osobní předpověď z roku 2011, jak bude vypadat krajina našeho domova a život v roce 2061 
 

1. ROZVOJ OBCÍ   
Stále porostou satelitní městečka bez sítě školek, škol, obchodů, hřišť, parků, restaurací a další 
infrastruktury? Co se stane s dnešními panelovými sídlišti? Budou minulostí nákupní centra na okrajích 
měst a znovu začnou prosperovat menší obchody v blízkosti bydliště? Budou se vylidňovat vesnice, nebo 
města? 
 
„Počet obyvatel v krajských a okresních městech bude zpravidla menší, než je tomu dnes. Fenomén 
překotné výstavby satelitních měst již bude utlumen. Vzhledem k postupnému návratu k dodavatelství 
potravin v rámci regionu dojde k rozpadu sítě obchodních řetězců. Panelová sídliště se pro nedostatek 
zemního plynu stanou plně závislá na formách energie pocházejících z dodávek elektřiny.“ 
(JIŘÍ FILIP, STUDENT, 25 LET) 
 
„Růst satelitních městeček se zastaví, protože hodně lidí zjistí, že se nemůžou do nekonečna zadlužovat 
(nebudou mít na splácení hypoték apod.), a že život není jen o vydělávání peněz na splácení dluhů. 
Panelová sídliště postupně zchátrají, zmizí a budou nahrazena moderními činžovními domy. Myslím (i 
když si to nepřeji), že zvítězí nákupní centra. Poměr lidí vesnice-město bude stejný jako dnes.“ 
(TOMÁŠ RÝDL, UČITEL ZUŠ, 34 LET) 
 
„Satelitní městečka se stanou součástí měst a naopak se stanou centry měst. Rozdíl mezi městy a 
vesnicemi se postupně zmenší a bude existovat pouze jeden životní styl.“ 
(VERONIKA SOUKUPOVÁ, ŠKODA AUTO A.S. – SPRÁVA AREÁLU NA KARMELI, 40 LET) 
 
„Porostou satelitní městečka, ale bude se zdokonalovat síť služeb jako hřiště, restaurace i obchůdky 
v blízkosti bydlišť. Rozvrstvení obyvatel ve městech a vesnicích bude podobné, jen vesnice budou 
živější, budou omlazené a s životní náplní – zemědělství a turistika.“ 
(JAN SMUTNÝ, POLITIK, 51 LET) 
 
„Společnost si více uvědomí nutnost propojení s přírodou, ale myslím, že kontrast mezi městem a 
venkovem bude větší. O to více se lidé budou snažit mít přírodu ve městě, i když vše bude mnohem 
zastavěnější. Porostou jak satelitní městečka, tak i obchodní domy budou větší. V obchodních domech 
uvidíme uměle vystavěné parky s lesy, rybníčky a lavičkami a propojíme tak nákupy s „přírodou“.“ 
(PETR MANĎÁK, PODNIKATEL, 31 LET) 
 
„I nadále bude pokračovat výstavba satelitních čtvrtí, které však budou stále více vybaveny potřebnou 
infrastrukturou a jejich výstavba bude více respektovat životní prostředí při větším využití 
obnovitelných zdrojů energie. Dnešní panelové sídliště budou postupně nahrazovány standardní 
městskou výstavbou a moderními bytovými komplexy. Nákupní centra nebudou minulostí, jen se více 
zaměří na volnočasové aktivity. Menší obchody v blízkosti bydliště se více rozšiřovat nebudou, budou 
nahrazovány donáškovou službou domů. Města ani vesnice se vyklidňovat nebudou, bude docházet ke 
zkvalitnění života v obou typech.“  
(RADUAN  NWELATI, LÉKAŘ ORTOPED – PRIMÁTOR MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, 44 LET) 
 
„V ěřím, že se lidé poučí a satelitní sídliště, bez potřebné infrastruktury a fungování sousedských a 
společenských vztahů, již budou minulostí. Panelová sídliště budou existovat i nadále, jen nebudou 
zanedbané budovy ani okolí. Pokud se týká nákupních center a menších obchodů, nebudou existovat 
oboje, stejně tak vesnice a města, to které pro různé skupiny nebo typy lidí s věčným hledáním něčeho 
jiného, lepšího.“ 
(JANA ŠTĚPÁNOVÁ, STAROSTKA/PRÁVNÍK, 39 LET) 
 
„Padesát let je v historii lidstva, dokonce i v historii jednoho (vašeho) města, krátká doba. Samozřejmě 
přemýšlím, mám-li popsat svoje přání nebo tušení. 50 let – to může být i celý lidský život. Nebo alespoň 
jeho „produktivní“ část. Lidé budou vždy (většinově) myslet na své osobní blaho (je to pro ně 



přirozené). Pokud jim to stát (společnost) umožní, budou preferovat pomoc zvenčí před vlastní aktivitou 
a budou stále „zakrňovat“. Nebudou tak přemýšlet, komu dají svůj hlas ve volbách, kdo povede jejich 
obec „ rozumným“ způsobem. Myslím si, že se ještě více než dnes projeví rozdíly mezi těmi aktivními a 
mezi těmi, co se jen vezou. Chci věřit tomu, že mezi těmi aktivními bude dostatek těch, kteří budou 
používat svoje schopnosti k tomu, aby napravili, co jejich předkové pokazili. Myslím si, že 
infrastruktura satelitů se zlepší, ale stále většina jejich obyvatel bude využívat infrastrukturu blízkého 
města. Myslím si, že stále mnoho lidí bude preferovat nákupy v nákupním centru, mnoho jich ale 
vědomě dá přednost menším obchodům. Určitě se bude ještě více rozšiřovat nakupování přes internet 
(tito lidé budou chtít využívat svůj čas jiným způsobem a nakupovat efektivněji a levněji). Také si 
myslím, že lidé budou měnit místo, kde budou bydlet, v závislosti na své momentální situaci, životní 
etapě. Zkrátka – a to je asi to přání – společnost bude diverzifikovaná. Nebude jednotný mustr na to, kde 
a jak žít. Bude záležet na každém z nás, jak si svůj život zařídíme, a jak budeme přispívat a pomáhat 
(dobrovolně) i těm ostatním.“ 
(MARCELA PAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ, 45 LET) 
 
„Jak budou za 50 let vypadat města či vesnice, to nedovedu předpovědět. Snad už budou zbourané 
socialistické paneláky, stejně tak četná a obrovská nákupní centra. Neporostou už města, když populace 
zůstává stálá? Co bych předpověděl rád – jak budou bydlet a chovat se moji vnuci. Už jejich otcové je 
učili žít v harmonii s přírodou. Vidím je hospodařit na rozmáhajících se farmách, kde se svými dětmi a 
vnuky užívají všech darů přírody (sluneční a větrné energie, biomasy, samozásobení produkty). 
Srdečně tímto zdravím rodiny mých synků a další generace potomků. S přáním klidného života 
v pohodě a míru!“ 
(JIRKA CINDR, TECHNIK ŠKODA AUTO V DŮCHODU, 71 LET) 
 
„Jsem přesvědčen, že zájem o bydlení v satelitních městečkách brzy rychle poklesne. Jedná se přece o 
„paneláky na ležato“, navíc často bez základního vybavení a normální mezilidské komunikace. Panelová 
sídliště nadále zůstanou většinovým místem bydlení, pokud se je podaří zkultivovat a opravit. Nákupní 
centra asi jen tak nezmizí, i když stále více lidí bude požadovat a vyhledávat kvalitní a speciální zboží 
v malých obchodech. V tomto směru budou hrát stále větší úlohu příslušníci národnostních menšin, 
zejména Vietnamci. Vesnice se budou vylidňovat zejména v ekonomicky slabých regionech, navíc 
výrazně průmyslových (Ústecko, Karlovarsko, Šumpersko, atd.), zatímco v jiných se obyvatelstvo bude 
naopak na vesnici vracet.“ 
(LUDĚK BENEŠ, ŘEDITEL MUZEA, 57 LET) 
 
„Z hlediska urbanizmu dojde k zahušťování městských aglomerací, budou se efektivněji využívat 
stavební pozemky a hladina zástavby se bude v nových lokalitách zvyšovat. Do satelitních městeček a 
příměstských částí se vrátí prvky občanské vybavenosti jako přirozená reakce na díru v podnikatelském 
sektoru. V zahuštěné formě sídel podél komunikací budou vznikat souměstí, a blízké obce srostou 
v malá města. Krátkodobá každodenní rekreace bude stále vyhledávanější a konečně budou doceněna 
stávající zelená veřejná prostranství, parky a příměstské lesy vhodnou investicí a revitalizací. Nákupní 
centra přetrvají a budou více naplňovat poptávku trávení volného času ve sféře kultury, zábavy a relaxu 
pro celou rodinu. Panelová sídliště budou vhodnou stavební formou sanována a budou tvořit specifickou 
oblast v segmentu nabídky bydlení.“ 
(JINDŘICH ZÍTKA, ARCHITEKT, 37 LET)  
 
 „Období současného pohlcování krajiny a její devastace, kterému se pod oficiálním krycím názvem říká 
územní rozvoj, bude zřejmě již překonáno. Satelitní městečka neporostou vůbec. Volná krajina bude mít 
takovou ochranu, že veškerá výstavba bude směrována na již antropogenní území, která budou 
zkvalitňována. To souvisí i s panelovými sídlišti, která budou postupně nahrazována jinými typy staveb, 
ale rovněž určenými k bydlení. Některé rekonstruované „paneláky“ však stále budou významným 
prostorem k bydlení. Nákupní centra budou existovat, ale nebude jich víc než dnes. Menší obchody 
budou existovat, možná i prosperovat, zboží bude ale často dodáváno až do bytu. Migrace obyvatel 
město – vesnice nebo zpět nebude nijak výrazná. „Opravdových“ vesnic bude velmi málo 
(neobklopených sterilními satelity), což je v okolí Mladé Boleslavi již dnes. Ty si toho budou zřejmě 



vážit, proto svůj charakter budou bránit. Výše uvedené vychází z optimistického úhlu pohledu. Na ten 
reálný již naštěstí nezbylo místo.“ 
(JAN JIHLAVEC, ÚŘEDNÍK, 50 LET)   
 
„Už dnes migrují lidé z vesnic do měst a naopak, osídlení se tak smísí a pak bude pohodlnější využívat 
bližší služby i obchodní sítě. Vlastníkům panelových bytů nezbude nic jiného, než byty individuálně 
pečlivěji udržovat a ti, kdo si vydělají na lepší bydlení, budou stále stavět rodinné domky v přírodě, 
bude-li nějaká.“  
(VLASTA NOVOTNÁ, KNIHOVNICE V DŮCHODU, 68 LET) 
 
„Budou jenom aglomerace domů všude i v lesích, vše se bude přelidňovat.“  
(JIŘÍ WALDHAUSER, ARCHEOLOG, 66 LET) 
 
„Všechno záleží na energetických možnostech. Pokud bude možno zachovat současný (2011) zhovadilý 
systém dopravy všeho všem a odevšad, lidé budou mít tendence stále odněkud někam utíkat. Ve spojení 
s „řízenou centralizací“ pracovních příležitostí to vůbec nepomáhá rozvoji přirozených obcí. Pokud to 
technologie umožní, lidé budou dále utíkat do svých „soukromých zón“. Je možné, že pojem 
urbanizmus docela ztratí svůj smysl. Nezbývá než doufat, že energetická krize nás nezničí, ale přinutí 
jednat opačnými směry.“ 
(MARTIN HERRMANN, UČITEL, 43 LET) 
 
„Dle mého názoru se blíží doba renesance místních ekonomik. Bude se prodražovat doprava, což povede 
k motivaci společnosti revidovat své potřeby a zbylé uspokojovat z lokálnějších zdrojů. Uplatní se 
sofistikovaný urbanismus, což zkvalitní lidská sídla i jejich „symbiózu“ s krajinou. Očekáváme výrazné 
posílení venkovského života.“  
(RADEK PATRNÝ, STAVAŘ, ENVIRONMENTALISTA, 34 LET) 
 
„V obecných souvislostech bude pokračovat urbanizace, ale Mladá Boleslav už nemá rozvojové plochy 
pro individuální výstavbu k potřebám bydlení. Za 50 let dojde k „zahuštění“ městské zástavby, doufám, 
že důležité plochy zeleně uvnitř města tomuto tlaku odolají. Jednou z „obětí“ bude pravděpodobně údolí 
Jizery, které bude částečně zastavěno. Panelová sídliště se z části změní v ghetta sociálně vyděleného 
obyvatelstva a budou neutěšeně chátrat. Uvolnění železobetonové konstrukce způsobí i opakovaná 
neštěstí – pád panelů. Jiné části panelové výstavby budou rekonstruovány pro luxusní bydlení 
s nadstandardně velikými byty s využitím nejmodernějších technologií. Velká obchodní centra budou 
upadat do nedůležitosti. Obchod s průmyslově vyráběným zbožím se přenese na internet. Potraviny 
ovládne lokální trh s dodávkami přímo do domu. Nakupovat v obchodech se bude spíše z důvodu 
zábavy než potřeby.“  
(RADEK KOTLABA, UČITEL, 44 LET) 
 
„Myslím si, že satelitní městečka stále porostou. Lidé budou chtít být soběstačnější. Mít vlastní 
pozemek. Panelová sídliště budou stále existovat, i když je budou postupně nahrazovat nové 
technologie. Menší obchody budou prosperovat hlavně v oboru „čerstvého zboží“ (pekařství, cukrárny, 
masny apod.). Trvanlivé zboží se bude nakupovat přes internet. Vesnice i města zůstanou přibližně 
stejně velká, myslím si, že nedojde k výraznému vylidňování.“ 
(GÉRARD KEIJSPER, VEDOUCÍ  INFOCENTRA, 41 LET) 
 
„Satelitní městečka bez potřebného zázemí neporostou. Panelové domy budou přetrvávat, ale musí být 
rekonstruovány. Nákupní centra budou nadále na okrajích měst, ale zvýší se počet občanů, kteří budou 
preferovat menší obchody v blízkosti bydliště. Vesnice se dál vylidňovat nebudou. Pokud města 
nenabídnou zájemcům o vlastní bydlení atraktivní pozemky, bude v nich docházet k částečnému snížení 
obyvatel.“ 
(JAROSLAV ČUPÍK, SYST. INŽ., TECHNIK, 65 LET) 
 



„Satelitní městečka dosáhnou svého limitu a za 50 let se již nebudou tolik rozrůstat jako dnes. Panelová 
sídliště podstoupí určitou modernizaci, ale v nich nadále bude bydlet značná část obyvatel. Současná 
nákupní centra mírně oslabí, ale nijak významně. Budou však více růst menší obchody v centrech měst. 
Podíl obyvatel mezi vesnicemi a městy se nebude příliš měnit.“ 
(JAROMÍR JERMÁŘ, HISTORIK/SENÁTOR, 55 LET) 
 
„V budoucnu snad představitelé obcí budou pečlivěji připravovat rozvojové plány a dbát na to, aby 
města byla příjemným místem k žití. Panelová sídliště nezaniknou, podobně jako nezmizí doposud 
vybudované „satelity“; jen jim postupně přibude potřebná infrastruktura a v sídlištní zástavbě se objeví 
více zeleně a ploch pro odpočinek a relaxaci.“  
(SYLVA MĚSTECKÁ, HISTORIČKA A KURÁTORKA FOTO SBÍRKY MUZEA, 35 LET) 
 
„V MB bude pokračovat postupný pokles obyvatel. Ti budou preferovat bydlení ve vlastních rodinných 
domech na venkově a v satelitech města. Bude se hledat využití prázdných panelových domů, staré se 
budou bourat. Nákupní centra zůstanou.“  
(KAREL HERČÍK, STŘEDOŠKOLSKÝ UČITEL/HISTORIK, 75 LET) 

 
„Ano, porostou satelitní městečka, ale jiná, integrovaná a funkční, rozvoj nových satelitních obcí bude 
pokračovat. Sídliště budou částečně zbourána, částečně revitalizována.“  
(ŠIMON PÁNEK, MANAGMENT NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 43 LET) 
 
„V průběhu první poloviny 21. století bude docházet k odlivu tradičního městského obyvatelstva do 
přilehlých mladoboleslavských venkovních oblastí, které budou postupně ztrácet svůj zemědělský 
význam a stanou se spíše obytnými a volnočasovými zónami. Městské obyvatelstvo se silnými vazbami 
k Mladé Boleslavi bude postupně nahrazováno obyvatelstvem složeným především z pracovních 
migrantů z třetích zemí mimo Evropskou unii. Po útlumu průmyslové výroby dojde k hromadnému 
stěhovaní pracovních migrantů a veliké části Mladé Boleslavi budou procházet značným útlumem a 
destrukcí. Vlivem snížené životní úrovně, způsobené ztrátou tradičního průmyslového zaměstnavatele, 
dojde k zpětnému stěhovaní obyvatelstva z venkova do města, které díky předešlé destrukci bude znovu 
rekonstruováno a přestavěno do urbanistické podoby, která více odpovídá potřebám obyvatelstva. 
Plnohodnotné centrum bude přesunuto z okrajové historické části směrem k dnešnímu Kauflandu, tedy 
směrem do geografického centra.“  
(JAN KURKA, PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TÉMA DNE, 27 LET) 
 
„Satelitní, uměle vytvořené aglomerace budou opuštěny. Společnost se vrátí do lokalit, kde po tisíce let 
žili lidé. Ti, kteří nebudou schopni vytvářet soběstačné bytí, se vrátí do center měst. Obchod se vrátí do 
prvotního principu – vyrobím nebo vypěstuji = prodám nebo vyměním. Obchodní haly zaniknou – 
změní se ve výrobní prostředky. Vesnice si udrží svůj přirozený rozvoj a stav.“ 
(LUBOŠ DVOŘÁK, PROGRAMOVÝ ŘEDITEL RÁDIA JIZERA, 47 LET) 
 
„Těžko říct, zda se osídlování zastaví. Krajina stačit nebude. Na chvilku se snad proces přibrzdí 
spontánní destrukcí dožívajících panelákových sídlit, jejichž plochy budou „recyklovány“ do tváře nové. 
Posléze však přeci jen i satelitní městečka pohltí další vlna záboru krajiny k dosídlování, včetně 
technického zázemí. Síť škol, školek a obchodů si o své místo řekne sama. Kolorit venkova již nyní 
ztrácí na síle a zmizí docela. Zájemci však budou moci využívat možnosti „návratu do těch dob“ někde 
na studiu formou virtuální simulace a „svůj“ trakař hnoje z místa „A“ do místa „B“ v adrenalinovém 
opojení převézt sami či třeba v rámci tužení pracovních kolektivů.“ 
(PAVEL KVEREK, UMĚLECKÝ KOVÁŘ, 51 LET) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. PŮDA 
Bude větší zájem o využívání zemědělské půdy, nebo ji obětujeme stavbám a komunikacím stejně snadno, 
jako dnes?  
 
„Zemědělská půda se opět stane tím nejcennějším a základním, od čeho se odvíjí lidská existence. Cena 
půdy bude nepoměrně vyšší, než je tomu dnes. Společnost se bude potýkat s velkým množstvím 
nepotřebných hal a skladišť, která v minulosti znehodnotila zemědělskou půdu.“  
(JIŘÍ FILIP, STUDENT, 25 LET) 
 
„Obávám se, že bude ustupovat stavbám, neboť lidí je čím dál více, ale snad ne tak rychle, snadno a 
nelogicky jako dnes.“ 
(TOMÁŠ RÝDL, UČITEL ZUŠ, 34 LET) 
 
„Zemědělská půda bude přesně určena v rámci EU a ostatní se obětuje stavbám a komunikacím.“ 
(VERONIKA SOUKUPOVÁ, ŠKODA AUTO A.S. – SPRÁVA AREÁLU NA KARMELI, 40 LET) 
 
„Bude zájem o využití zemědělské půdy. Zastaví se zájem o rozšiřování staveb pro komerční účely 
(sklady, obchodní řetězce aj.)“  
(JAN SMUTNÝ, POLITIK, 51 LET) 
 
„Dle mého názoru využití zemědělské půdy bude více efektivní, znehodnocována však nebude.“ 
(RADUAN  NWELATI, LÉKAŘ ORTOPED – PRIMÁTOR MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, 44 LET) 
 
 „Míra využitelné zemědělské půdy záleží na fungování trhu, politice státu a potřebě lidí, ale myslím, že 
zastavěnost se za 50 let moc nezmění. Bude se budovat na úkor zemědělské půdy či zeleně, ale jistě 
omezeně a doufejme smysluplně.“  
(JANA ŠTĚPÁNOVÁ, STAROSTKA/PRÁVNÍK, 39 LET) 
 
„V horizontu 50 let nevidím pro zemědělskou půdu příliš radostné vyhlídky … Na druhou stranu – 
technologie jdou rychle kupředu. Možná již v roce 2061 mnoho lidí bude pracovat z domova, nebudou 
muset prací trávit tolik času, nebudou se tolik přesouvat a vzroste jejich potřeba na kvalitní zázemí jejich 
domů, potřeba pobytu v zeleni.“  
(MARCELA PAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ, 45 LET) 
 
„Návrat k využívání zemědělské půdy se stane naprostou nezbytností, vzhledem k obrovské zastavěné 
ploše však bude velice obtížný. Velká část různých výrobních a skladových hal, obchodních center atd. 
bude po čase opuštěna, nebudou však finanční prostředky na jejich likvidaci a na obnovu orné půdy, 
pastvin a dalších zemědělských ploch.“ 
(LUDĚK BENEŠ, ŘEDITEL MUZEA, 57 LET) 
 
„Vzhledem k problémům v Evropské unii se země začnou stávat soběstačnými a dojde k výrazné 
ochraně kvalitní zemědělské půdy. Stávající cestní síť bude kapacitně navyšována ve stávajících trasách 
a nedojde tak k výraznému záboru zemědělské půdy.“ 
(JINDŘICH ZÍTKA, ARCHITEKT, 37 LET) 
 
„Za 50 let bude zemědělské půdy mnohem méně než dnes. V té době však již její obrovská hodnota 
bude mít náležitou pozornost společnosti. Proto za 50 let zastavět zemědělskou půdu bude téměř 
nemožné a to i přesto, že na značné části území bude půdní úrodnost podstatně snížena vlivem špatného 
obhospodařování v předchozích desetiletích. Díky obrovské vlně přistěhovalectví (především z Asie a 
Afriky) bude každý kousek zemědělské půdy intenzivně využíván k výrobě potravin. Na území ČR bude 
cca 20 mil. obyvatel, z toho polovina původních. Vlastníci a uživatelé zemědělské půdy budou mít 



problémy se zabezpečením plodin před „předčasnou sklizní“. Polní pych lze ve zvýšené míře 
zaznamenat již v dnešní době.“ 
(JAN JIHLAVEC, ÚŘEDNÍK, 50 LET)  
 
„Současné znevýhodnění zemědělské výroby u nás znehodnocuje bohatství kvalitní půdy a i nadále jí 
bude ubývat. Nedovedu si představit, kam až toto krátkozraké plýtvání může dojít, a je mi z toho 
smutno. O svoji zahradu pečuji, co mi síly stačí a ráda.“ 
(VLASTA NOVOTNÁ, KNIHOVNICE V DŮCHODU, 68 LET) 
 
„Dlouho budeme obětovat, až nebude co.“ 
(JIŘÍ WALDHAUSER, ARCHEOLOG, 66 LET) 
 
„V ěřím, že výrazné problémy se zdravím lidí způsobené nekvalitními potravinami (umělá hnojiva, 
genetické modifikace, umělé příměsi, atd. atd.) přimějí lidi k rozumnějším postojům a činům (jím to, co 
bylo skutečně vypěstováno, případně skutečně vyrostlo). Zájem o zemědělskou půdu výrazně stoupne.“ 
(MARTIN HERRMANN, UČITEL, 43 LET) 
 
„Bude výrazně větší zájem o produkční využití půdy, zejména permakulturním způsobem.“ 
(RADEK PATRNÝ, STAVAŘ, ENVIRONMENTALISTA, 34 LET) 
 
„Zemědělské půdy bude málo a bude vzácná. Doba, kdy si uvědomíme, že mizí půdní fond, a začneme 
ho ochraňovat, přijde pozdě. Část zemědělské půdy se bude složitě revitalizovat, část produkce potravin 
se bude pěstovat v hydroponii. Nedostatek ropy povede k poklesu produkce hnojiv a tudíž ke snížení 
výnosů. Intenzivně se budou hledat nové možnosti obhospodařování zbylé půdy (zásady permakultury). 
Vyšší náklady na dopravu neumožní řešit nedostatek potravin dovozem.“ 
(RADEK KOTLABA, UČITEL, 44 LET) 
 
„Bude větší zájem o využívání zemědělské půdy, celosvětová populace stále roste a bude stále větší 
deficit zemědělských produktů, což bude mít vliv i na cenu. Nevýhodnost dovážených produktů zvýší 
poptávku po místním levnějším zboží. Udržitelný rozvoj zemědělské půdy bude mít mnohem větší 
význam.“ 
(GÉRARD KEIJSPER, VEDOUCÍ INFOCENTRA, 41 LET) 
 
„Bude větší zájem o využívání zemědělské půdy. Nejsem názoru, že v současné době se snadno obětuje 
zemědělská půda stavbám a komunikacím, ale v budoucnu bude jejich zástavba poměrně obtížnější.“ 
(JAROSLAV ČUPÍK, SYST. INŽ., TECHNIK, 65 LET) 
 
„S rostoucím zaměřením na domácí produkci potravin v kombinaci s omezeným prostorem v zemi, 
dosáhnou komunikace a stavby jistého limitu a zájem o využívání zemědělské půdy bude větší. 
Složitější bude naopak výstavba nových komunikací a staveb.“ 
(JAROMÍR JERMÁŘ, HISTORIK/SENÁTOR,55 LET) 
 
„V ěřím, že zemědělská půda bude velmi oceněná, stavby se budou rekonstruovat a opět se bude stavět 
do výšky.“ 
(MILOSLAVA ČAPKOVÁ, ÚČETNÍ, 56 LET) 
 
„Trend poměrně lehkomyslného zabírání zemědělské půdy snad brzy skončí a budoucí generace budou 
jistě lépe chápat, že nelze téměř celou krajinu zastavět ve prospěch svých krátkodobých potřeb.“ (SYLVA 
MĚSTECKÁ, HISTORIČKA A KURÁTORKA FOTO SBÍRKY MUZEA, 35 LET) 
 
„Orné půdy bude ubývat, ve vyspělých zemích i tak zemědělská půda bude produkovat více, než země 
spotřebuje, paradoxně některé světadíly budou nadále trpět nedostatkem potravin. Značná komplikace 
může nastat v případě, kdy bude půda zamořena po lokálních jaderných konfliktech.“ 
(KAREL HERČÍK, STŘEDOŠKOLSKÝ UČITEL/HISTORIK, 75 LET) 



 
„Bude větší zájem o zemědělské využívání půdy oproti stavebnímu boomu. Populace neporoste, nebude 
třeba stavět a rozšiřovat. Život bude udržitelnější.“ 
(ŠIMON PÁNEK, MANAGMENT NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 43 LET) 
 
„V okolí Mladé Boleslavi bude vznikat několik menších projektů zaměřených na zemědělskou produkci 
široké škály produktů pro bezprostřední okolí. Půjde však o okrajové projekty, které svým rozsahem 
budou marginální. Zemědělská půda bude ustupovat především obytné zástavbě. Prudký rozmach 
především dopravní a logistické infrastruktury ze začátku století nebude dále rozvíjen. Cena půdy bude 
v průběhu první poloviny století prudce růst, a to především díky stavební zástavbě a dotačním 
politikám EU, což v konečném důsledku dále zdraží potraviny, které tak budou více a více dováženy ze 
současných rozvojových zemí. Zemědělství bude na úbytě.“  
(JAN KURKA, PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TÉMA DNE, 27 LET) 
 
„Společnost pochopí základní principy bytí. Půda bude mít svůj původní kredit obživy. 
Tzn. = tři principy využití – 1. Obživa 

.                              2. Energie 
                                          3. Technologie = chemie = obnovitelné principy výroby“ 
(LUBOŠ DVOŘÁK, PROGRAMOVÝ ŘEDITEL RÁDIA JIZERA, 47 LET) 
 
„ Částečně již bylo zodpovězeno v předešlém případě (rozvoj obcí). Dodám tedy jen, že o krajinu se již 
teď bojím. Kéž bych se mýlil!“ 
(PAVEL KVEREK, UMĚLECKÝ KOVÁŘ, 51 LET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. DOPRAVA  

Bude náš život ještě závislejší na autech, než dnes? Kde budou parkovat? Co je bude pohánět? Jaké 
dopravní prostředky budou nejpoužívanější ve městech? 

 
„V automobilové dopravě dojde oproti dnešku k útlumu. Vzhledem k vysoké ceně ropy a zemního plynu 
přejdou automobily masivně na elektrický pohon. Elektřina, kterou však budou baterie automobilů 
dobíjeny, nebude většinou vyráběna ekologickým způsobem. Parkování ve veřejném prostoru bude 
zpoplatněno. Automobily budou zcela běžně malých rozměrů. V nadzemní městské dopravě dojde 
k renesanci trolejbusů a k jejich zavádění i do měst, kde dosud nebyly.“  
(JIŘÍ FILIP, STUDENT, 25 LET) 
 
„Podle toho, co vidím dnes a denně, začnou lidé časem jezdit autem i do parku o ulici dál…. hrůza! 
Parkovat není kde, zejména proto, že mnohé rodiny vlastní i 3 auta a jezdí do práce 300m autem. Jediná 
šance tedy je, že si lidé řeknou „dost“, už není kde parkovat, kolo nebo chůze je rychlejší! Auta ve 
městech budou povolena pouze k zásobování a budou jezdit na vodík (nebo něco podobného), protože 
ropa prostě dojde!“  
(TOMÁŠ RÝDL, UČITEL ZUŠ, 34 LET) 
 
„Elektromobily budou jediné dopravní prostředky ve městech. Život bude závislejší na dopravních 
prostředcích víc než dnes (v roce 2011). Fosilní paliva budou minulostí. Parkovat se bude v podzemí.“  
(VERONIKA SOUKUPOVÁ, ŠKODA AUTO A.S. – SPRÁVA AREÁLU NA KARMELI, 40 LET) 
 
„Život bude závislý na dopravních prostředcích poháněných alternativním pohonem – solární energie, 
elektrická energie.“  
(JAN SMUTNÝ, POLITIK, 51 LET) 
 
„Bude hustší síť dopravy, spíše formou metra, ale více i v nadzemních částech. Lidé budou chodit do 
větších center, kde budou autobusy poháněné elektřinou a sluneční energií. Odtud bude odlétat něco 
mezi vrtulníkem a vzducholodí a odvážet lidi na jiná velká centra (autobusová stanoviště), odkud budou 
odjíždět i vlaky. Lidé budou závislí na jiné dopravě, než na kole nebo pěšky. Celkově doprava 
zhoustne.“ 
(PETR MANĎÁK, PODNIKATEL, 31 LET) 
 
Naše životy budou i nadále závisle na jednoduché a dostupné přepravě. Bude více využívána efektivní a 
kvalitní hromadná doprava. Vozidla budou parkovat v parkovacích domech. Zvýší se podíl 
ekologických vozidel s ekologickým pohonem, nejspíše elektromobily, elektrobusy (trolejbusy), nebo 
elektrovlaky z využití magnetodrah. Ve městech převáží veřejná doprava kolejového typu na elektrický 
pohon, ať již nadzemní či podzemní. 
(RADUAN  NWELATI, LÉKAŘ ORTOPED – PRIMÁTOR MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, 44 LET) 
 
„Na dopravě bude náš život záviset, otázkou je, zda to budou auta nebo jiný typ dopravního prostředku. 
Věřím, že budou existovat dopravní prostředky nových technologií – elektromotory, magnetické pole – 
šetrné k přírodě, tiché, bezpečné, automatizované. I parkování se bude měnit podle vývoje dopravních 
prostředků. Bude zvýhodněná příměstská doprava a doprava do výrobních závodů.“  
(JANA ŠTĚPÁNOVÁ, STAROSTKA/PRÁVNÍK, 39 LET) 
 
„Auta rozhodně nezaniknou. Budou ale mít čím dál tím menší spotřebu a budou více ekologická. 
Nebude fungovat jeden druh dopravy. Bude to jako dnes – auta – veřejná doprava – kola. Jenom 
technicky budou všechny prostředky dokonalejší a změní se poměr mezi jednotlivými skupinami.“ 
(MARCELA PAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ, 45 LET) 
 
„Aut bude neustále přibývat, lidé budou na nich stále závislejší. Na druhé straně budou stále více 
vyhledávat skutečnou přírodu bez automobilového provozu. V určitém okamžiku nastane totální 



nedostatek parkovacích ploch a zároveň se ovzduší ve městech zhorší natolik, že bude nezbytné 
přikročit k restrikcím a omezením provozu i k dalším opatřením (např. prokázání plochy pro parkování 
při nákupu auta). Klesající zásoby ropy přimějí výrobce automobilů k hledání a produkci jiných způsobů 
pohonu, k jejich rozšíření však bude nutno přistoupit direktivním způsobem. Vedení velkých měst bude 
nuceno přikročit k výraznému omezení a někdy i k zákazu provozu osobních automobilů a k posílení 
úlohy veřejné dopravy.“ 
(LUDĚK BENEŠ, ŘEDITEL MUZEA, 57 LET)  
 
„Doprava bude řešit přechod z fosilních paliv na alternativní zdroje – hybridní pohony, elektromotory, 
vodíkové a solární články, bionafta, atd… Závislost na dopravě bude stále velmi velká, ale důmyslnější 
a hlavně dotovaný systém MHD a integrované příměstské a meziměstské dopravy výrazně uleví 
centrům měst od dopravní zátěže. Nákladní doprava bude více efektivní a vrátí se na kolejovou dopravu. 
Města budou prostupnější pro cyklisty, elektrokola a skútry se stanou součástí individuální dopravy.“ 
(JINDŘICH ZÍTKA, ARCHITEKT, 37 LET) 
 
„Nabízím prognózu optimistickou (nebo pesimistickou?). Ano, budeme na autech ještě závislejší. Pěšky 
nebo na kole se budou pohybovat pouze jedinci vyznávající alternativní způsob života. Parkovat se bude 
kde se dá, včetně mnoha podzemních parkovišť i parkovišť na střechách domů. Pohonem automobilů 
bude především elektřina a v malé míře ještě spalovací motory (většinou hybridní pohon). U dopravy ve 
městech bude záležet na jeho velikosti. Ve městě jako bude Mladá Boleslav (70 – 80 tis. obyv.) bude 
základem autobusová či trolejbusová doprava. Možná by se v Mladé Boleslavi mohla jako veřejný 
prostředek hromadné dopravy objevit i kolejová vozidla – tramvaje. V menších městech základním 
způsobem pohybu zůstane chůze nebo jízda na kole či elektrokole.“ 
(JAN JIHLAVEC, ÚŘEDNÍK, 50 LET) 
 
„V důsledku globalizace poroste nákladní přeprava. Jsme uprostřed Evropy a tak jsme odsouzeni stát se 
sítí silnic a velkých skladišť, do kterých poteče obchod. Pohonné hmoty nutně budou vyvíjeny 
z obnovitelných zdrojů levnější technologií. Vozidla budou mít menší hmotnost a levnější provoz. 
Lidská pohodlnost bude požadovat dopravní prostředky, možná v nich budou i bydlet a migrovat.“ 
(VLASTA NOVOTNÁ, KNIHOVNICE V DŮCHODU, 68 LET) 
 
„Auta zaniknou.“ 
(JIŘÍ WALDHAUSER, ARCHEOLOG, 66 LET) 
 
„Dojde k velmi bolestivé revoluci v automobilovém průmyslu. Je možné, že nové technologie umožní 
líným lidem pohyb ve městech i bez aut (pojízdné chodníky, eskalátory). Dopravy obecně neubude, 
možná se stane závislejší na počasí (solární pohon).“  
(MARTIN HERRMANN, UČITEL, 43 LET) 
 
„V návaznosti na předchozí odpovědi předpokládám úbytek celkové dopravní práce. Ten bude mj. 
způsoben větší orientací společnosti na místní zdroje. Města budou patřit pěším, cyklistům a uživatelům 
hromadné dopravy. Výrazně se rozvine princip sdílení prostředků individuální dopravy.“ 
(RADEK PATRNÝ, STAVAŘ, ENVIRONMENTALISTA, 34 LET) 
 
„Automobily jsou a budou (bohužel) jednou z posledních věcí, kterých jsou lidé ochotní se vzdát. 
Používání automobilů je totiž velice pohodlné. Nejrozšířenějším typem pohonu bude za 50 let 
elektromotor. Parkování se bude řešit především mimoúrovňově (pod zemí a nad zemí). Ve městech se 
budou hledat možnosti, jak zatraktivnit hromadnou dopravu. Pěšky se lidé chodit nenaučí, bohužel. Pro 
dálkovou dopravu se ukáže neudržitelnost stávajících typů letadel a za 50 let je budou postupně 
nahrazovat moderní vzducholodě. Výrazně se budou hledat možnosti rychlé individuální dopravy, která 
se nebude vázat na složitě budované komunikace (tedy přenese se v určité míře do vzduchu).“ 
(RADEK KOTLABA, UČITEL, 44 LET) 
 
„Auta nezmizí a budou stále důležitou součástí našeho života. Budou poháněna alternativními zdroji. 



Alt. zdroje se budou muset vypěstovat, to zvýší cenu dopravy i cenu potravin a zvýší tlak na místní 
zdroje. Soběstačnost komunity bude důležitější, dovoz bude pouze pro luxusní věci. V městech budou 
používány dopravní prostředky, které mají nejnižší emise.“ 
(GÉRARD KEIJSPER,VEDOUCÍ INFOCENTRA, 41 LET) 
 
 
„Život občanů bude ještě závislejší na osobních automobilech. Bude se však jednat o elektromobily. Ve 
městech budou osobní vozy dále převažovat jako dopravní prostředek a jejich parkování bude řešeno sítí 
parkovacích domů.“ 
(JAROSLAV ČUPÍK, SYST. INŽ., TECHNIK, 65 LET) 
 
„Závislost na autech se snad nebude významně zhoršovat, naopak dojde k rozvoji veřejné dopravy 
(vlaky, autobusy). Parkování nebude odlišné od dnešního způsobu. Auta sice budou poháněna ropou, 
daleko větší část však budou tvořit elektromobily. Situace používání dopravy ve městech se mírně zlepší 
ve prospěch veřejné dopravy a cyklistiky.“ 
(JAROMÍR JERMÁŘ, HISTORIK/SENÁTOR, 55 LET) 
 
„Stále častější budou nové zdroje energie ve všech oblastech tedy i v dopravě. Začnou vážné pokusy 
s individuální leteckou dopravou i na kratší vzdálenosti (helikoptéry místo autobusů, aut, vlaků). Mezi 
zdroji se uplatní akumulátorový pohon, sluneční energie, vodík, bioenergie.“ 
(KAREL HERČÍK, STŘEDOŠKOLSKÝ UČITEL/HISTORIK, 75 LET) 
 
„Bude zavedena doprava, něco jako městský vlak, která bude jezdit nepřetržitě. Platit se bude v daních – 
pevný měsíční poplatek.“ 
(MILOSLAVA ČAPKOVÁ, ÚČETNÍ, 56 LET) 
 
„Ano, aut se nezbavíme, obávám se. Pohon bude nějaká „čistá“ energie. Doprava ve městech se nijak 
moc nezmění. Přibude kol, ale auta zůstanou (ve velkých městech více). Veřejná doprava bude podobná 
té dnešní.“  
(ŠIMON PÁNEK, MANAGMENT NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 43 LET) 
 
„Od roku 2050 budou mít auta poháněná spalovacími motory zakázaný vstup do města. Přestože trendy 
ve většině měst západní Evropy budou vytlačovat osobní dopravu z měst a nahrazovat ji dopravou 
hromadnou, Mladá Boleslav se tomuto vyhne. Osobní auta se spalovacími motory nahradí elektromobily 
a auta na vodíkový pohon. Špatný trend z počátku 21. století, kdy se centrum Mladé Boleslavi zastavělo 
parkovacími domy bude nadále pokračovat a současně bude jedním z hlavních argumentů pro 
omezování osobní dopravy v centru města a dávání většímu prostoru pěším a klidovým zónám. V 
meziměstské dopravě bude převládat doprava železniční, která svou rychlostí bude zkracovat 
vzdálenosti - z centra Mladé Boleslavi se do centra Prahy dostaneme za 30 minut.“ 
(JAN KURKA, PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TÉMA DNE, 27 LET) 
 
„Vrátíme se k podstatě pohybu. Elektrická energie, biopaliva a jiné, vlastní síla pohybu. Město – pěší – 
kolo (různé) = hromadná doprava. Velkou alternativou bude fosilní motorizace, náhradní zdroje 
motorizace a integrovaná doprava – systém.“  
(LUBOŠ DVOŘÁK, PROGRAMOVÝ ŘEDITEL RÁDIA JIZERA,47 LET) 
 
„Život bude na dopravě stejně závislým, jak je nyní. Sám to tak mám. Kde to však půjde, hromadná 
doprava bude vítězit. Bude však více dostupná všem. Automobily budou již úspěšně využívat 
akumulátorů, v nichž se bude  dařit soustředit řadu energií, včetně té sluneční.“  
(PAVEL KVEREK, UMĚLECKÝ KOVÁŘ, 51 LET) 
 
„S auty se lidé (bohužel) nebudou ochotni rozloučit. Aby se zamezilo neustálému zhoršování ovzduší ve 
městech, bude automobilová doprava v centrech větších měst zakázána a lidé se po středu města budou 
pohybovat pěšky, na kole nebo budou využívat hromadné dopravy poháněné elektrickou nebo ještě lépe 



jinou energií z obnovitelných zdrojů. Na okrajích měst budou parkovací (patrové, podzemní) domy 
s dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Myslím si, že ani auta na solární pohon nebudou výjimkou.“ 
(MARTINA KOTLABOVÁ, PEDAGOG, 42 LET) 
 
 



  
4. ENERGIE  

Jak zajistíme dostatek elektřiny pro naše domácnosti, města a průmysl? Budou ještě v provozu 
dnešní uhelné elektrárny a prolomíme limity těžby hnědého uhlí? Čím budeme doma topit a ohřívat 
vodu?  
 

„Uhelné limity v Podhrušnohoří budou prolomeny. Mezi Starou Boleslaví a Novými Benátkami dojde k 
zahájení těžby uhlí. Jaderná fúze doposud nebude zavedena do praxe. Jaderná energetika bude 
konfrontována s končícími zásobami dostupného jaderného paliva. Domácnosti budou zcela závislé na 
dodávkách elektřiny.“  
(JIŘÍ FILIP, STUDENT, 25 LET) 
 
„Budoucnost je v malých větrných (ev. vodních a solárních) elektrárnách, biomase atd. Uhlí také dojde a 
bude konec uhlobaronů a gigantů typu ČEZ. Představuji si, jak každý dům má svůj zdroj energie a 
s vyrobenou energií zachází zodpovědně, neplýtvá…..“  
(TOMÁŠ RÝDL, UČITEL ZUŠ, 34 LET) 
 
„Lidé se zaměří na spotřebu energií ve svých domácnostech. Budou stavět domy, které nebudou 
spotřebovávat žádnou energii kromě té, kterou jim dodá příroda v podobě slunce, větru a geotermální 
energie. Teplo se přestane vyrábět z uhlí, jádra, ropy i zemního plynu. Dnešní uhelné a jaderné 
elektrárny již v provozu nebudou i když krátkodobě dojde k prolomení limitů těžby uhlí i k navýšení 
výroby elektrické energie. Lidé najdou nové přírodní zdroje energie a nebo je zdokonalí jako například 
přílivové elektrárny a rozvod elektrické energie supravodiči po celé Evropě.“  
(VLADIMÍR HANDLÍK, ENERGETIK ŠKO-ENERGO, 64 LET)  
 
„Nastoupí již do roku 2020 energie čerpané ze Slunce, vodních elektráren a těžba hnědého uhlí bude 
ukončena!“  
(JAN SMUTNÝ, POLITIK, 51 LET) 
 
„Lidé postoupí do vyšší úrovně vědomí lidstva a otevřou se tak nové možnosti i projekty, jak využívat 
elektrickou energii. Klasická drátová síť bude nahrazována určitými elektrickými kondenzátory a dál 
rozváděna vzduchem a zemí. Již Edison vymyslel žárovku, která čerpá energii ze Země. Lidstvo 
pochopí další fyzikální zákony, které jsou ve Vesmíru a na Zemi, a tak přijdou i nové ekologické 
projekty a nápady. Pokud je osobní motivací člověka moc, síla a sláva, snižuje si tak své osobní vibrace 
a nemůže očekávat, že ho budou napadat vyspělejší, ale i více ekologické vynálezy, protože jeho mysl je 
uvízlá, jeho nitro neklidné. Člověk bude více vědět, že na nové vynálezy prospěšné lidstvu a ohledu na 
Zemi, bude potřebovat žít na vyšších harmoničtějších energiích a jeho denní chleba bude meditace. 
Lidstvo pozná, že je nutné nežít v egu, otevřít svá srdce a žít v souladu s přírodou. Stále více bude 
dáváno najevo, že příroda je silnější. Touha po harmonickém vnitřním a vnějším životě poroste.“ 
(PETR MANĎÁK, PODNIKATEL, 31 LET) 
 
Nejrozšířenějším typem budou efektivní solární elektrárny, které však budou podstatně jiné než ty 
dnešní. Solární články budou výrazně výkonnější a budeme schopni solární elektřinu skladovat a tím 
pádem i rovnoměrně distribuovat a možná již jinými nosiči než je kabelová distribuce.  
(RADUAN  NWELATI, LÉKAŘ ORTOPED – PRIMÁTOR MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, 44 LET) 
  
„Nové technologie přinesou nové možnosti. Lidstvo učinilo již ve 20. století v této oblasti velký pokrok 
– skok a je jen otázkou času, kdy se objeví alternativy v energetice. Vedle inteligence a pokroku je však 
lidské chování také ovlivněno snahou zajistit potřeby „svojí“ společnosti/skupiny na úkor jiných, což se 
projevuje na energetickém trhu i v oblasti vývoje potřebného množství energie. Jako to tedy bude 
s energií (a nejen elektrickou), záleží také na stavu lidské společnosti.“  
(JANA ŠTĚPÁNOVÁ, STAROSTKA/PRÁVNÍK, 39 LET) 
 



„V ěřím v rozvoj jaderné energetiky doplněné (racionálním způsobem) dokonalejšími zdroji. Vývoj 
technologií umožní výrobu spotřebičů s minimální spotřebou energie, rozvinou se také stavební 
technologie (většina domů bude nízkoenergetických nebo pasivních). Lidé budou pracovat na vývoji 
nových druhů energie.“  
(MARCELA PAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ, 45 LET) 
  
„Za 50 let už nebude třeba centrálně dodávat elektrickou energii. Dráty vysokého napětí nebudou hyzdit 
přírodu. ŠkoEnergo bude vyrábět svíčky a lojové lampy. Škodovce konečně dojde materiál na auta a 
vrátí se do dob Laurina a Klementa k výrobě kol. Kola na elektropohon – vyráběný šlapáním. 
Všechny domácí práce se budou dělat ručně – praní, úklidy, sekání trávy. To proto, aby muži byli silní 
(bez nepotřebných fitcenter) a ubránili rodinu před přemnoženými medvědy a nově se vyskytujícími 
brontosaury. Přiznám se závěrem, že v takové době bych rád žil.“ 
(JIRKA CINDR, TECHNIK ŠKODA AUTO V DŮCHODU, 71 LET) 
 
„Stále větší úlohu budou hrát atomové elektrárny přes určité riziko, které jejich provoz přináší. 
Energetická lobby zároveň dosáhne rozšíření kapacit tepelných elektráren a tím i prolomení současných 
limitů těžby uhlí. Přes rostoucí tlak ze strany ekologů i občanů se tak znovu bude zhoršovat životní 
prostředí. K tomu bude přispívat i lokální vytápění pevnými palivy v rodinných domech, z nichž jen část 
bude vytápěna elektřinou, plynem, tepelnými čerpadly a dalšími novými způsoby.“ 
(LUDĚK BENEŠ, ŘEDITEL MUZEA, 57 LET) 
 
„Vzhledem k zastavení spalování hnědého uhlí se více bude využívat energie vody, větru i slunce. 
Biomasa a geotermální energie se stane běžnou součástí technické infrastruktury měst a zefektivní se 
využívání jaderné energie včetně bezpečnostního hlediska a následného využití vyhořelého paliva.“ 
(JINDŘICH ZÍTKA, ARCHITEKT, 37 LET) 
 
„Protože jsem vždy věřila a věřím ve zdravý rozum lidstva, plyne z toho, že za 50 let nebudou elektrárny 
na jakékoliv uhlí. Pojem limity těžby hnědého uhlí jsou minulostí. Elektrická energie se vyrábí 
z obnovitelných zdrojů, možná existují jako pozůstatek minulosti plazmové elektrárny na zpracování 
odpadu, které ovšem řeší i problémy s komunálním odpadem. Takže žádné skládky odpadu! Doma se 
budeme ohřívat z kolektorů, velmi účinných, rovněž i tak voda. Individuální bydlení pouze v pasivních 
domech. Možná se využívá i energie kosmického záření a potenciál (dosud) ničivých otřesů v zemské 
kůře, energie změn magnetického pole Země. Předpokládám, že se zdokonalil transfer energií, na němž 
docházelo vždy k největším ztrátám. Když se zamýšlím nad osudem jaderných elektráren, které jsou 
právě dnes, v souvislosti se zemětřesením v Japonsku a nehody jaderné elektrárny, velmi diskutovány a 
zavrhovány, domnívám se, že ve zdokonalené podobě se ještě užívají a to za kvalitního transferu a 
vyřešení problémů s jaderným odpadem (to vede k jejich stálému užívání). Doufám, že jste spokojeni a 
šťastni, milí Boleslaváci, v to doufám nejvíce.“ 
(PhDr. EVA PEŠKOVÁ, STŘEDOŠKOLSKÁ PROFESORKA, 71 LET)   
 
„Vývoj výroby i spotřeby energií musí zaznamenat radikální změnu. Zdrojem budou obnovitelné zdroje, 
ale nejprve budou neomaleně prolomeny limity těžby nejen uhlí. Až bude nejhůř, uplatní se nové 
technologie získávání energie, zlevní se tak a rozvinou. Kritická situace bude v hospodaření s pitnou 
vodou. Dojde k rozvoji využití užitkové vody, ochraně pramenišť, zalesňování.“ 
(VLASTA NOVOTNÁ, KNIHOVNICE V DŮCHODU, 68 LET)  
 
„Energie bude dost, z atomu.“ 
(JIŘÍ WALDHAUSER, ARCHEOLOG, 66 LET) 
 
„Problém s energiemi je na prvním místě problém politický – všichni jsme v rukách energetických 
koncernů. Nedojde-li k celosvětovému konfliktu způsobenému energetickou krizí (pak se nedá 
předpovědět vůbec nic…), měla by vítězit energie přírodních podmínek, resp. dostupných technologií.“ 
(MARTIN HERRMANN, UČITEL, 43 LET) 
 



„Je možné, že v předsmrtné agónii stávající energetické koncepce naší země limity těžby uhlí padnou, 
ale největší energetický potenciál tkví v úsporách. Standardem budou energeticky pasivní či ziskové 
domy. Také produkce energie má značný potenciál k decentralizaci a využití obnovitelných zdrojů 
(kogenerace, bioplyn, obecní výtopny na biomasu, vítr, slunce…).“ 
(RADEK PATRNÝ, STAVAŘ, ENVIRONMENTALISTA, 34 LET) 
 
„Část spotřeby energie budou krýt malé lokální zdroje (voda, vítr, slunce) využitelné pro místní 
spotřebu. Jejich výkon však nebude dostatečný, a tak bude muset být doplněn velkými centrálními 
zdroji. K prolomení limitů těžby uhlí částečně dojde, ale nebude to stačit a pro velký odpor obyvatel 
těžba nebude pokračovat až do úplného vyčerpání zdrojů. Velké zdroje budou tedy jaderné (recyklace 
již jednou použitého paliva bude vyřešena), připravovat se bude stavba fúzní elektrárny – to je obecně 
energetický zdroj budoucnosti. Pokud to dovolí mezinárodně-politická situace, budou důležitým 
zdrojem energie obrovská solární pole v oblasti Sahary a dálkové vedení do Evropy. ČR bude aktivním 
účastníkem tohoto projektu.“ 
(RADEK KOTLABA, UČITEL, 44 LET) 
 
„Poroste množství bytů (domů), které budou energeticky soběstačné. Bohatí dnešního světa investují do 
en. soběstačnosti. Technologie pro soběstačnost se stane normou, myslím, že do budoucna se bude více 
investovat do nukleárních zdrojů – hlavně pro průmysl. Doma budeme více topit a ohřívat vodu 
elektricky než dnes, protože nebude plyn.“ 
(GÉRARD KEIJSPER,VEDOUCÍ INFOCENTRA, 41 LET) 
 
„Bude se více používat solární energie ve všech oblastech. Limity těžby uhlí budou prolomeny.“ 
(JAROSLAV ČUPÍK, SYST. INŽ., TECHNIK, 65 LET) 
 
„Zajištění dostatku elektřiny půjde cestou diverzifikace zdrojů. Zásoby uhlí jsou v ČR odhadovány na 
120 let, takže uhelné elektrárny budou v roce 2061 nadále fungovat. Těžební limity budou prolomeny.  
Více než nyní bude část energie v domácnostech pokrývána z lokálních a alternativních zdrojů.“ 
(JAROMÍR JERMÁŘ, HISTORIK/SENÁTOR, 55 LET) 
 
„Uhelné elektrárny nebudou, pouze jako muzeum.“ 
(MILOSLAVA ČAPKOVÁ, ÚČETNÍ, 56 LET) 
 
„Obávám se, že limity prolomíme, ale za 50 let bude většina naší elektřiny čistá (tedy z obnovitelných 
zdrojů). Topit budeme mixem solární, geotermální a elektrické energie + dřevo!“ 
(ŠIMON PÁNEK, MANAGMENT NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 43 LET) 
 
„Tak jako každá rostlina, v budoucnu i každý dům bude schopen si zajistit dostatek energie pro své 
fungování pomocí fotosyntézy a vodíkových palivových článků. Podstatná většina energie bude 
získávána formou malých lokálních a obnovitelných zdrojů. Veliké zdroje energie budou sloužit pouze 
pro zajištění velikých průmyslových podniků a důležitých staveb a částí systému infrastruktury. Přestože 
dojde k prolomení limitu těžby uhlí, v následujících letech a desetiletích bude dokázáno, že šlo pouze o 
korupční jednání a že prolomení nezajistí potřebnou soběstačnost. Cena uhlí bude prodejem emisních 
povolenek neustále růst a poměrně brzo se toto palivo stane neefektivní. V první polovině 21. století tak 
budou veliké zdroje energie zajišťovány především spalováním biomasy a plynu. V polovině 21. století 
dojde ke stavbám prvních zkušebních termojaderných reaktorů.“  
(JAN KURKA, PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TÉMA DNE, 27 LET) 
 
„Priorita = akumulace elektrické energie – ne síť a napětí. Budou stabilizační elektrárny. Obce budou 
využívat biomasu – přebytky obilovin, luštěnin, zelené masy, spalitelný odpad. Lokální domácnosti – 
kombinovaná paliva – dřevo, plyn, kompost, pěstované plodiny. Ropa – ne!“ 
(LUBOŠ DVOŘÁK, PROGRAMOVÝ ŘEDITEL RÁDIA JIZERA, 47 LET) 
 



„Těžební limity odstraní za potlesku prospěchářů a jejich „podržtašků“ už některé z dohledných jar, a 
podobně, jako rozdrhlo vydrancované zásoby, dopadnou stromy, v nevyhlášené „bitvě o polínko“. 
Vzniknou ale elektrárny, přeměňující odpad. Přestože možnost využití slunce pro výrobu energie byla 
hned „v plenkách“ znevážena uchopením tématu „po česku“, přeci jen se s odstupem času na výsluní 
dostane a po řadě hlasitých varování od štěpících jaderných reaktorů, i s přihlédnutím exportovanému 
nadbytku, pozornost upřená ke slunci zvítězí.“ 
(PAVEL KVEREK, UMĚLECKÝ KOVÁŘ, 51 LET) 
 
„Budoucnost pro domácnosti vidím ve větším využívání zdrojů obnovitelných (solární panely pro ohřev 
vody, větrné elektrárny pro obec…). Možná jsou možností malé jaderné elektrárny, které by 
obhospodařovaly řádově stovky domácností a znamenaly by pro své okolí mnohem menší nebezpečí než 
elektrárny typu Temelín. Věřím v objevení nového, dosud neznámého zdroje energie, který by vyčerpání 
neobnovitelných zdrojů vyřešil.“ 
(MARTINA KOTLABOVÁ, PEDAGOG, 42 LET) 
 
 
 
 
 

5. GLOBALIZACE  
Stále více věcí budeme dovážet ze vzdálených zemí, nebo budeme kupovat víc místních výrobků a 
potravin? 

 
„Pevně věřím, že se během těch  následujících let 50 let vrátíme k tradičnímu pěstování, zemědělství, 
bez modifikovaně upravených potravin. Věřím v konec průmyslově a masově zabíjených zvířat 
v chovech, kde jsou nyní v nevyhovujících podmínkách. Věřím v rozvoj domácího potravinářství a 
zemědělství. Doufám, že bude značně omezen dovoz potravin a balené vody přes půlku světa. Věřím, že 
lidé v roce 2061 budou mnohem více dbát na kvalitu toho, co kupují a jedí a budou co nejvíce 
upřednostňovat domácí výrobu a kvalitní potraviny bez konzervantů, chemikálií a barviv. Věřím 
v konec fastfoodů a vkládám naději do pestré stravy bohaté na živiny a vitamíny vypěstované našimi 
zemědělci. Neboť jen ve zdravém těle může být zdravý duch.“  
(BARBORA BEZNOSKOVÁ, ASISTENTKA PRODUCENTA, 25 LET)    
 
„Dojde k rozpadu dálkového obchodu se základními potravinami a o slovo se opět přihlásí regionální 
producenti, což pozvedne ráz kulturní krajiny a ozdraví daný segment společnosti.“  
(JIŘÍ FILIP, STUDENT, 25 LET) 
 
„Ještě dlouho budeme kupovat cizí výrobky kvůli ceně, kvůli vlivu reklamy a nebo jen z pouhé 
zvědavosti. Jednou snad všichni zjistí, že výhodnější je kupovat naše (dražší a lepší) výrobky a neplýtvat 
s nimi.“  
(TOMÁŠ RÝDL, UČITEL ZUŠ, 34 LET) 
 
„Vše bude made in EU a nebude jistá země původu.“  
(VERONIKA SOUKUPOVÁ, ŠKODA AUTO A.S. – SPRÁVA AREÁLU NA KARMELI, 40 LET) 
 
„Stále více budeme globalizováni ve všech produktech denní spotřeby. Potraviny budou z cizích, ale i 
vlastních zdrojů!“  
(JAN SMUTNÝ, POLITIK, 51 LET) 
 
„Budeme více kupovat místní výrobky, ale budeme nadále dovážet i ze vzdálených zemí.“ 
(RADUAN  NWELATI, LÉKAŘ ORTOPED – PRIMÁTOR MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, 44 LET) 
 



„Budeme dovážet a budeme také vyrábět vlastní výrobky. Pokud bude existovat funkční globální trh, 
budeme více dovážet, pokud ne, naučíme se vyrábět vlastní výrobky, možná ne ve stejné kvalitě nebo 
ceně, ale poradíme si.“  
(JANA ŠTĚPÁNOVÁ, STAROSTKA/PRÁVNÍK, 39 LET) 
 
„Globalizace se už dnes nedá zastavit. Projevuje se ve veškerém lidském konání. Za 50 let už bude těžko 
rozpoznatelné, odkud který výrobek pochází. Vše se bude neustále převážet a dovážet. Možná ale budou 
zpracované informace (encyklopedie) o tom, jaké výrobky a plodiny byly před 50 lety (tedy v roce 
2011) typické pro kterou oblast či světadíl. Každý, koho bude zajímat historie, si bude moci tato fakta 
vyhledat. Globální svět za 50 let bude tak normální, jako je dnes pro nás vesmírný výzkum nebo 
internet. Mladá generace v roce 2061 nebude dost dobře chápat naše snahy po nakupování výrobků od 
domácích výrobců a pěstitelů. Bude schopná vyjmenovat mnoho pozitivního, co globalizace světu 
přinesla.“  
(HANA SUKOVÁ PELANTOVÁ, ŘEDITELKA DDM, 48 LET)  
 
„Pokud nepřijde obrovská katastrofa globálních rozměrů, globalizace se nezastaví. Stále budou fungovat 
základní ekonomické principy. Pokud budeme žít v demokracii a ne totalitě, bude na lidech, co si 
vyberou. Zůstane stále velké množství produktů z celého světa, které budou lidé využívat, na druhou 
stranu se rozšíří nabídka také místních výrobců.“  
(MARCELA PAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ, 45 LET) 
 
„Občané budou usilovat a vyvíjet tlak na zvyšování domácí výroby a tím i dostupnost kvalitních 
výrobků, ekonomické důvody a zejména vliv velkých obchodních řetězců však způsobí, že naopak stále 
více zboží bude dováženo ze zemí s levnou pracovní silou, zejména z Číny, a že tato levná konkurence 
téměř zlikviduje domácí produkci.“  
(LUDĚK BENEŠ, ŘEDITEL MUZEA, 57 LET) 
 
„Jednotlivé země se začnou chovat hospodářsky soběstačně a místní výrobky, produkty a hlavně 
potraviny budou sloužit pro vlastní spotřebu a přebytky budou nabídnuty okolním zemím. Princip FAIR 
TRADE obchodu bude pro všechny země rovný.“ 
(JINDŘICH ZÍTKA, ARCHITEKT, 37 LET) 
 
„Globalizace bude prudce pokračovat, způsobí změny výroby spotřebního zboží vlivem ceny práce. 
Způsobí uniformitu a setře unikátnost kulturní i národnostní intelektuální propad, velké společenské 
rozdíly a změny.“ 
(VLASTA NOVOTNÁ, KNIHOVNICE V DŮCHODU, 68 LET) 
 
„Nebude co kupovat, peníze nebudou.“ 
(JIŘÍ WALDHAUSER, ARCHEOLOG, 66 LET) 
 
„Viz předchozí – po globalizaci přijde lokalizace. V globálním měřítku půjde spíše o novodobé 
stěhování národů v důsledku globální změny klimatu a tím vyvolané změny životních podmínek 
v jednotlivých zemích. Tedy rozhodně fandím a sázím na místní produkci.“  
(RADEK PATRNÝ, STAVAŘ, ENVIRONMENTALISTA, 34 LET) 
 
„Globalizace bude pokračovat, ale svým způsobem. Přeneseme se do virtuálního prostoru počítačových 
sítí, informační a sociální propojenost planetárně naroste. Globalizovanou ekonomiku se budou snažit 
udržet velké koncerny a banky, které z ní profitují. Snaha vyvázat se do lokálních ekonomik (typ LETS, 
místní ekonomické alternativy) povede k lokálním konfliktům (násilné potlačení demonstrací, místní 
války). Místní výrobky – viz. odpověď na téma spotřeba.“  
(RADEK KOTLABA, UČITEL, 44 LET) 
 
„Spíše místní výrobky a potraviny.“ 
(GÉRARD KEIJSPER,VEDOUCÍ INFOCENTRA, 41 LET) 



 
„Budeme více nakupovat více domácích potravin. Ostatní věci budou více dováženy z východu (Čína, 
Indie apod.)“ 
(JAROSLAV ČUPÍK, SYST. INŽ., TECHNIK, 65 LET) 
 
„Lidé se budou více zajímat o původ potravin a budou dávat přednost lokálním producentům před 
dovážením zboží. Farmářské trhy budou již zcela běžné a do měst se vrátí pravidelné trhy regionálních 
producentů.“ 
(JAROMÍR JERMÁŘ, HISTORIK/SENÁTOR, 55 LET) 
 
„Za 50 let se budou, hlavně potraviny, kupovat z místního regionu a preferovat české výrobky, které 
budou vyrábět zahraniční zaměstnanci.“  
(MILOSLAVA ČAPKOVÁ, ÚČETNÍ, 56 LET) 
 
„Globalizace obchodu prostoupí celý svět. Domácí výrobky budou někdy dražší než dovážené.“ 
(KAREL HERČÍK, STŘEDOŠKOLSKÝ UČITEL/HISTORIK, 75 LET) 
 
„Nevím, snad přece jen lokální spotřeba posílí, ale pohyb zboží po světě se myslím nezruší, naopak.“ 
(ŠIMON PÁNEK, MANAGMENT NAZISKOVÉ ORGANIZACE, 43 LET) 
 
„Globalizace sama o sobě není žádným problémem, naopak umožňuje stabilní ekonomický růst 
oblastem, které by jinak stály na okraji. Problém nastává s ekologickou stopou, která se nutně v 
současnosti s globalizací spojuje. Tomu bude zadost při užívání ekologicky šetrných či čistých zdrojích 
energie. Na druhou stranu bude růst tlak na spotřebovávání místních výrobků a především potravin, 
především s ohledem na udržitelnost a lokální zaměstnanost. Tyto trendy se však nikdy plně nevyrovnají 
trendům globalizované konzumní společnosti.“ 
(JAN KURKA, PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TÉMA DNE, 27 LET) 
 
„Krach = vztahy - rozkol 
  ekonomika 
  komunikace – víra 
  etnika“   
(LUBOŠ DVOŘÁK, PROGRAMOVÝ ŘEDITEL RÁDIA JIZERA, 47 LET)  
 
„Dovoz věcí nevnímám jako problém. Dávno před námi se při obchodních stezkách jiného nečinilo. 
Avšak dovoz potravin, ten by měl vážit poměr mezi tím, co dovézt musíme – a tím, co z prostředí, nám 
geneticky blízkého, jsme schopni vyprodukovat sami.“  
(PAVEL KVEREK, UMĚLECKÝ KOVÁŘ, 51 LET) 
 
„Mezinárodní doprava a tedy i dovoz potravin ze vzdálených zemí zkolabuje, neboť bude velký 
nedostatek pohonných hmot a jejich cena zvýší cenu dovozových potravin natolik, že je lidé přestanou 
kupovat a budou čím dál víc hledat možnosti nákupu v místě bydliště. Podpoří tak rozvoj místních 
farem, které budou dodávat své produkty ve větším množství (brambory, med, cukr, maso, mouka) 
přímo do domu nebo v menším množství na trhy nebo do obchodů. Lidé zjistí, že místní potraviny jsou 
chutnější a kvalitnější a přitom levnější než ty dovážené.“ 
(MARTINA KOTLABOVÁ, PEDAGOG, 42 LET)



  
6. SPOTŘEBA 

Budeme si za svou průměrnou výplatu dopřávat víc věcí a služeb než dnes? Budeme častěji než dnes 
létat na exotické dovolené, nebo si víc užívat blízkých atrakcí na kole a pěšky? 

 
„Kupní síla se bude dlouhodobě zmenšovat a bude nižší, než je dnes. Zmenší se i pestrost nabídky zboží. 
Létání se stane nedostupným luxusem. V kontinentální přepravě budou hrát nejvýznamnější roli vlaky. 
Regionální turistika značně posílí.“  
(JIŘÍ FILIP, STUDENT, 25 LET) 
 
„To bude pořád stejné – rozumní lidé si budou užívat, to co je jim dostupné. Nerozumní lidé se budou 
zadlužovat, aby mohli na 14 dní na exotickou dovolenou, nebo budou pracovat 16 hodin denně a jejich 
děti je prakticky nepoznají.“ 
(TOMÁŠ RÝDL, UČITEL ZUŠ, 34 LET) 
 
„Budeme si dopřávat více za méně peněz. Častěji budeme létat a nejen na exotické dovolené. Kolo a 
pěší turistika bude méně rozšířená než v roce 2011.“  
(VERONIKA SOUKUPOVÁ, ŠKODA AUTO A.S. – SPRÁVA AREÁLU NA KARMELI, 40 LET) 
 
„Připouštím obě možnosti, ale exotika vzdálených míst na Zemi bude ohrožována pohyby Země a tak se 
bude více dovolené užívat v lokalitách Evropy. Průměrnou výplatu budeme utrácet ve službách více než 
dnes.“  
(JAN SMUTNÝ, POLITIK, 51 LET) 
 
„Častěji budeme létat na jiná exotická místa, protože potrvá, než si člověk bude vážit přírody a 
krásnějších míst bude méně, protože nadutost a touha po majetku a moci bude nutit člověka, aby ten 
dům, obchodní centrum tam prostě stálo, síla peněz bude stále větší, než rozum. Krásných přírodních 
míst bude méně a budou více nahuštěna lidmi.“  
(PETR MANĎÁK, PODNIKATEL, 31 LET) 
 
„Životní úroveň se bude nadále výrazně zvedat. Budeme si užívat více jak blízkých atrakcí tak i 
exotických dovolených. Bude více volna. Cestování bude snadnější a dostupnější. Nezanedbatelnou část 
našeho okolí bude tvořit virtuální svět.“ 
(RADUAN  NWELATI, LÉKAŘ ORTOPED – PRIMÁTOR MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, 44 LET) 
 
„Ano, životní úroveň se zvýší. Dovolená bude atraktivní doma i v zahraničí, budeme si moci vybrat. 
Alespoň většina z nás.“  
(JANA ŠTĚPÁNOVÁ, STAROSTKA/PRÁVNÍK, 39 LET) 
 
„Spotřeba všeho roste, roste a roste. A proč by měla přestat růst? Vždyť i lidí na planetě stále přibývá a 
přibývá. Podporuje snad někdo myšlenky v tom, že si máme brát jen to, co potřebujeme? Takových 
individuí je velmi málo. Jsou to skutečně jen jedinci, kteří ještě nepochopili, že nejdůležitější je obrat, 
zisk – prostě peníze. Tuhle hrstku problémistů se jistě podaří umlčet. A tak, když to teď zrovna jde, proč 
bychom nepotřebovali stále víc a víc. Je to jistě začarovaný kruh, který zatím pořád narůstá. Už jak píšu 
tyhle řádky, zmocňuje se mě pocit, že ten věčný růst nemůže dobře skončit. Za padesát let budou lidi 
potřebovat k uspokojení svých potřeb opravdu víc peněz, víc zážitků (přinejmenším exotických), víc 
věcí a předmětů. Všechny věci a předměty budou vyráběny tzv. na jedno použití. Budou mít krátkou 
životnost, aby každý mohl mít často něco nového a neokoukaného. V případě poruch půjdou věci 
okamžitě k likvidaci, nic se nebude opravovat. Ty věci vlastně nebudou mít žádnou hodnotu, pokud lidi 
nebudou za 50 let zavaleni odpadem, tak by je mohl nesmyslně spotřební život sám dovést k poznání 
skutečných hodnot – láska, přátelství, zdraví …“  
(HANA SUKOVÁ PELANTOVÁ, ŘEDITELKA DDM, 48 LET) 
 



„Lidstvo se má stále „lépe“. Domnívám se, že tomu tak bude i nadále. Opět bude záležet pouze na 
možnostech a preferencích jednotlivce. Mnoho lidí bude kombinovat obě „nabízené“ možnosti. Lidé 
budou stále toužit po nových zážitcích všeho druhu.“  
(MARCELA PAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ, 45 LET) 
 
„Mluvím k vám za generaci, která vyrůstala po druhé světové válce ve skromnosti, ale v průběhu 
půlstoletí se dožila expanze plýtvání vším, co nám země dává. K čemu je přesycený trh novými a 
novými výrobky, zabírání půdy gigantickými stavbami, plýtvání materiálem a potravinami, potřeba stále 
vyšších zisků podniků a nekonečného drancování zdrojů planety? Neumím si představit, že by tento stav 
pokračoval ještě dalších 50 let. Moje předpověď je spíše optimistickým přáním. Věřím v inteligenci 
nové generace – generace našich vnuků. Věřím v nástup nového myšlení a změny životních hodnot. 
Stop byznysu – zelenou ekologii a zdravému rozumu. Ve střídmosti a návratu k přírodě je cesta 
k záchraně civilizace i celé planety!! Věřím, že v roce 2061 již začala!!“ 
L.A.Seneca: 
„Nic na světě nám nepatří, jenom čas.“ 
(JIRKA CINDR,TECHNIK ŠKODA AUTO V DŮCHODU,71 LET) 
 
„Růst platů nebude stačit růstu cen, takže většina občanů nebude mít sice obtíže se zajištěním základních 
životních potřeb, bude se však muset omezit při dalších výdajích. Proto budou také více vyhledávat 
nejrůznější způsoby domácí rekreace.“ 
(LUDĚK BENEŠ, ŘEDITEL MUZEA, 57 LET) 
 
„Svět bude otevřenější a dostupnější cestování, přeprava na dlouhé vzdálenosti se zefektivní a zlevní. 
Destinace budou dostupnější. Zároveň pro krátkodobou rekreaci a víkendové trávení volného času bude 
více využívána krajina kolem místních aglomerací. Cykloturistika a in-line brusle budou díky většímu 
počtu tras a stezek stále oblíbenějším rekreačním sportem.“ 
(JINDŘICH ZÍTKA, ARCHITEKT, 37 LET)   
 
„Ubude pracovních příležitostí, zkrátí se pracovní doba na minimum udržitelnosti uživit rodinu a tak 
neporostou nároky na atraktivní zábavu. Lidé budou muset najít náplň života ve skutečných hodnotách 
života, a to rychle!“ 
(VLASTA NOVOTNÁ, KNIHOVNICE V DŮCHODU, 68 LET) 
 
„Méně než dnes, podstatné méně!“ 
(JIŘÍ WALDHAUSER, ARCHEOLOG, 66 LET) 
 
„Pojem průměrná výplata se pravděpodobně velmi změní. Stávající ekonomické teorie mají zásadní 
chyby v oceňování vstupů. Ty často nejsou do ceny odpovídajícím způsobem zahrnuty. Jinými slovy – 
na svoji „průměrnou“ výplatu budeme hlavně muset vynaložit výrazně větší množství reálné práce. Opět 
tedy sázím na „ místní dědictví“.“  
(RADEK PATRNÝ, STAVAŘ, ENVIRONMENTALISTA, 34 LET) 
 
„V tomto ohledu dojde ve společnosti k velkému rozdělení na spotřebu bohatých a chudých. Nejde ani 
tak o množství, ale mnohem více o kvalitu. „Bohatí“ budou spotřebovávat kvalitní potraviny a 
manufakturní výrobky z místních zdrojů, které budou hodně drahé. Jejich spotřeba bude z hlediska 
kvantity spíše nižší. „Chudí“ budou odkázáni na potraviny z intenzivních velkochovů a lacinou 
průmyslovou produkci. Jimi spotřebovávané statky budou velmi nekvalitní, ale bude jich relativně 
dostatek. Nebudou pocházet z místních zdrojů (laciná hromadná produkce i potravin). Tato tendence 
započala již dnes a za dalších 50 let se výrazně prohloubí. Jednou ze souvislostí bude výraznější sociální 
rozdělení společnosti a s tím i spojené konflikty mezi společenskými skupinami. To bude ohrožovat i 
demokratický vývoj společnosti.“  
(RADEK KOTLABA, UČITEL, 44 LET) 
 
„Bude to přibližně stejné jako dnes.“ 



(GÉRARD KEIJSPER,VEDOUCÍ INFOCENTRA, 41 LET) 
 
„Pokud nedojde k dramatickým celosvětovým nebo evropským katastrofám či konfliktům, budeme si 
moci dopřát více věcí, služeb, dovolených apod.“ 
(JAROSLAV ČUPÍK, SYST. INŽ., TECHNIK, 65 LET) 
 
„Životní úroveň pomalu poroste, avšak budou se zvětšovat sociální a ekonomické rozdíly mezi lidmi – 
bohužel. Určitá část obyvatel si bude dopřávat více věcí a služeb než dnes, naopak pro většinu se situace 
trochu zhorší. Exotické dovolené budou více využívané bohatšími vrstvami obyvatel, kdežto cesty po 
ČR nebo blízké Evropě budou více dostupné pro většinu lidí.“ 
(JAROMÍR JERMÁŘ, HISTORIK/SENÁTOR, 55 LET) 
 
„Životní úroveň i u nás tak jako ve vyspělých zemích poroste. S ní i naše možnosti rekreace, relaxace, 
sportu i cestování. Poklesne fond pracovní doby, např. 8-hodinová pracovní doba na 6-hodinovou, 
pracovní týden bude mít pouze 4 dny. Automatizace, komputerizace a racionalizace výroby umožní 
ušetřit lidskou pracovní sílu. Populace zpohodlní, ztloustne – sport a turistika tento trend nespasí.“ 
(KAREL HERČÍK, STŘEDOŠKOLSKÝ UČITEL/HISTORIK, 75 LET) 
 
„Jistě bude více lidí, kteří budou více cestovat než dnes, zda to bude platit pro většinu nevím, 
neočekávám zásadní příklon k tomu „žít doma“, spíše obdobnou situaci jako dnes.“  
(ŠIMON PÁNEK, MANAGMENT NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 43 LET) 
 
„Naše průměrná výplata bude nižší než tomu bylo na počátku 21. století, budeme se muset vyrovnat s 
poklesem průmyslové výroby v regionu, s odlivem obyvatelstva do nových dynamických oblastí světa, s 
devastací životního prostředí, s důsledky povětrnostních podmínek způsobených změnami klimatu a s 
následky krátkodobého uvažování předešlých generací. Celé generace budou nuceny omezovat svou 
spotřebu. Jedinou možnou cestou změny budou masivní investice rodičů do vzdělání svých dětí. Tak 
jako si na počátku 21. století žili některé generace na úkor svých dětí, v polovině 21. století se budou 
muset rodiče silně uskromňovat, aby vůbec zajistili budoucnost svých dětem, natož budoucnost 
nadějnou.“ 
(JAN KURKA, PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TÉMA DNE, 27 LET) 
 
„Budeme šetřit – razantně snižovat spotřebu, včetně potravin. Opatrnost nás donutí zůstat doma na své 
rodné půdě. Návrat do 13. století.“  
(LUBOŠ DVOŘÁK, PROGRAMOVÝ ŘEDITEL RÁDIA JIZERA,47 LET) 
 
„Otázka spotřeby je značně relativní. Stejně tak průměrná mzda / odměna. Život se bude prodražovat 
v mnoha ohledech. Pro dovolenky se nám naštěstí otevřely dostatečně včas ony ostudné komunistické 
bariéry. Svět se tím otevřel a přiblížil. Kdo z nás se v té volnosti stihne kam vydat – je jenom na něm. 
Tak to má být!“  
(PAVEL KVEREK, UMĚLECKÝ KOVÁŘ, 51 LET) 



  
7. FINANCE 

Bude hlavním zaměstnavatelem v mladoboleslavském regionu stále firma Škoda auto? Ekonomika 
stále poroste? Bude v obecní pokladně dostatek peněz na údržbu i investice?  

 
„Poměrně významným zaměstnavatelem regionu se stane zemědělství. Zdaleka ne však dominantním. 
Firma Škoda auto bude v útlumu a sortiment výrobků bude od toho dnešního odlišný. Hrubý domácí 
produkt bude klesat, nebo již bude po tomto poklesu stabilizován. Poměry budou skromnější.“  
(JIŘÍ FILIP, STUDENT, 25 LET) 
 
„Škodovka bude menší, neboť trh bude nasycen. Ekonomika poroste, pokud se (nejen ve Škoda-auto) 
vrátíme k odvětvím, která jsou v našich možnostech, a která nás zdobí a nestane se z nás výrobna 
náhradních dílů pro velké koncerny. Peníze budou, pokud s nimi budou zacházet lidé odpovědní. Snad 
jich bude stále aspoň menšina jako dnes.“  
(TOMÁŠ RÝDL, UČITEL ZUŠ, 34 LET) 
 
„Automobilka bude plně robotizována a počet zaměstnanců bude poloviční. Ceny investic a za služby 
budou nižší vlivem celosvětového trhu, a tudíž bude i dostatek peněz v obecních pokladnách.“ 
(VERONIKA SOUKUPOVÁ, ŠKODA AUTO A.S. – SPRÁVA AREÁLU NA KARMELI, 40 LET) 
 
„V Mladoboleslavském regionu bude stále dominantní automobilový průmysl, ale myslím si, že v rámci 
globalizace to nemusí být Škoda a Volkswagen. V obecní pokladně už budou prostředky pro službu 
obyvatel, tedy i na údržby, opravy veřejných majetků a jejich řádné provozování!“  
(JAN SMUTNÝ, POLITIK, 51 LET) 
 
„Ano hlavním zaměstnavatelem v mladoboleslavském regionu bude i nadále Škoda auto. Budou zde ale 
i další výrazní zaměstnavatelé. Finance města na tom budou sice dobře, ale stejně jako v každé době, 
budou věci na které prostě financí  dostatek nebude.  Jak se říká „nikdy peněz není dost“. Přesto se na 
mladoboleslavsku bude žít dobře a bude zde vysoká životní úroveň.“ 
(RADUAN  NWELATI, LÉKAŘ ORTOPED – PRIMÁTOR MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, 44 LET) 
 
„Ano, je to stabilní a významný podnik, tedy za předpokladu stálého významu automobilů, čemuž 
věřím, i když projde vývojem. Ekonomika se bude pohybovat dynamicky, nahoru, dolů, stagnace, rozvoj 
– nelze stále růst. Dostatek peněz nebude nikdy, ale údržba i investice budou běžnou součástí života 
obce.“  
(JANA ŠTĚPÁNOVÁ, STAROSTKA/PRÁVNÍK, 39 LET) 
 
„Budou-li lidé vzdělaní, samostatní a zodpovědní, bude se jim žít dobře. A je jedno, jestli se 
„Škodovkou“ nebo bez ní. Ekonomika se stále bude vyvíjet v cyklech. Krize budou přispívat k rozvoji 
na kvalitativně jiné (vyšší) úrovni. Lidé nebudou hledět jen na to, jestli se o ně a jejich okolí postará stát 
(město), ale budou sami vyvíjet aktivitu a pomáhat. Ale jestli to dokážeme, to fakt nevím. Spíš si 
myslím, že za 50 let ne …“  
(MARCELA PAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ, 45 LET) 
 
„Firma ŠKODA zůstane ještě několik let hlavním ekonomickým subjektem regionu, postupně však bude 
rozsah činností a celkové výroby zmenšován a přesunován směrem na východ. V Mladé Boleslavi 
zůstanou jen některé méně významné provozy. V důsledku to bude znamenat snížení příjmů občanů i 
města.“ 
(LUDĚK BENEŠ, ŘEDITEL MUZEA, 57 LET)  
 
„Automobilový průmysl bude stále hlavní prioritou v regionu a firma ŠKODA-AUTO bude hlavním 
zaměstnavatelem. Ekonomika se stabilizuje a firma bude reagovat na poptávku ekologických a 
úsporných vozů typu městského a rodinného vozu. Město bude důkladně zvažovat velké investice a 
prioritou bude životní prostředí a výraz městského prostředí.“ 



(JINDŘICH ZÍTKA, ARCHITEKT, 37 LET)  
 
„Německá firma ŠKODA zde již nebude. Pokud bude existovat, tak centrum výroby bude 
pravděpodobně v Indii. Ekonomika neporoste, ale to bude trend globální. Dostatek peněz na údržbu a 
investice nebude mít státní pokladna, tedy ani obce.“ 
(JAN JIHLAVEC, ÚŘEDNÍK, 50 LET) 
 
„Stát se zbavuje zodpovědnosti za stav průmyslu, výroby, pracovní příležitosti, bydlení, zdraví, kulturu, 
vzdělání a ekonomika je bezohledná! Na našem území se budou lidé muset zabývat dopravou a 
obchodem, ale nejsem si jistá, zda to budou realizovat Češi, mnoho ochoty a schopností k tomu nemají. 
Investice budou pouze soukromou sférou.“ 
(VLASTA NOVOTNÁ, KNIHOVNICE V DŮCHODU, 68 LET) 
 
„Škodovka nebude ani náhodou. Peníze nebudou.“ 
(JIŘÍ WALDHAUSER, ARCHEOLOG, 66 LET) 
 
„Automobilový průmysl čekají zásadní změny, firma Škoda ale zůstane zásadním „ekonomickým 
hráčem“ regionu. Možná se bude jmenovat jinak a vyrábět něco jiného, ale zůstane.“ 
(MARTIN HERRMANN, UČITEL, 43 LET) 
 
„Jakým způsobem se bude vyvíjet firma Škoda Auto, si nedovolím prognózovat, neb k tomu nemám 
dostatek informací. Pokud by došlo k jejímu úplnému uzavření (což dnes je nepravděpodobné), mělo by 
to zásadní vliv na podobu celého regionu. Spíše než masového odchodu obyvatel bych se bál sociálních 
nepokojů, protože zůstanou ti, kteří si budou obtížně hledat zaměstnání jinde, což jsou lidé snadněji se 
posunující na dno společnosti a snadněji naslouchající politickým radikálům a demagogům. Navíc pro 
mnohé z nich by to byl společenský „pád“ z poměrně slušného postavení. O to víc by se tomu bránili. 
Automobilový průmysl přesto čeká tak jako tak zásadní proměna, neboť bude muset s útlumem těžby 
ropy opustit spalovací motory. Věřím, že „Škodovka“ by mohla být jednou z automobilek, která tuto 
změnu zvládne.“ 
(RADEK KOTLABA, UČITEL, 44 LET) 
 
„Ano, Škoda Auto bude stále dominantní firma. Ekonomika bude kolísat. Na údržbu budou peníze, 
investice budou spíše do udržitelného rozvoje.“ 
(GÉRARD KEIJSPER,VEDOUCÍ INFOCENTRA, 41 LET) 
 
„Hlavním zaměstnavatelem v regionu bude nadále firma Škoda Auto nebo její případný právní nástupce. 
Ekonomika poroste, změní se daňová politika a tím bude mít město více peněz na údržbu i investice. 
Nikdy však nebude dostatek peněz v obecní pokladně.“ 
(JAROSLAV ČUPÍK, SYST. INŽ., TECHNIK, 65 LET) 
 
„Škoda Auto bude nadále fungovat v mladoboleslavském regionu jako hlavní ekonomický subjekt. 
Během následujících 50 let proběhne ještě několik ekonomických krizí, takže bude otázkou v jakém 
stavu se bude ekonomika nacházet. V obecních pokladnách, stejně jako dnes, nebude dostatek peněz na 
údržbu a investice.“ 
(JAROMÍR JERMÁŘ, HISTORIK/SENÁTOR, 55 LET) 
 
„Škoda Auto se přizpůsobí společenské spotřebě a potřebě. Individuální dopravní prostředky, poháněné 
částečně jinými zdroji, než benzínem či naftou, budou stále potřeba. Radnice budou disponovat vyššími 
prostředky než dnes, ale i potřeby lidí a měst porostou, takže na rozhazování to stále nebude.“ 
(KAREL HERČÍK, STŘEDOŠKOLSKÝ UČITEL/HISTORIK, 75 LET) 
 
„Škoda nejspíš bude existovat, zda bude vyrábět hlavně doma, tedy v ČR a MB není už tak jisté, ale 
pokud nedojde k zásadní světové katastrofě či krizi světového pořádku, očekávám spíše postupný růst 
našeho prostoru, tedy ČR a MB, byť stále se zpomalující (což nevadí).“ 
(ŠIMON PÁNEK, MANAGMENT NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 43 LET) 



 
„Škoda Auto zažije v druhém a třetím desetiletí obrovský rozmach, který bude doprovázen jejím ještě 
větším rozšiřováním v regionu. Po letech prudkého rozvoje přijde útlum způsobený expanzí čínských a 
indických firem. Firma se v regionu, který bude patřit k nejbohatším v Evropské unii, neudrží a bude 
muset nejprve přesunout své výrobní kapacity, posléze i vývojové, což Mladou Boleslav zasáhne, neboť 
ta stále doposud sázela právě na tohoto silného zaměstnavatele. Skončí léta blahobytu, která budou 
vystřídána silným úpadkem doprovázeným mohutným odchodem obyvatelstva z regionu. I tak zde 
zůstane mnoho kvalifikované pracovní síly, která bude základem postupného oživení především ve 
strojírenské výrobě.“ 
(JAN KURKA, PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TÉMA DNE, 27 LET) 
 
„Vrátíme se k výměnnému obchodu. Motorizace však zůstala ve výrobních prostředcích a vztazích. 
Obec se bude potácet v chudé sféře.“  
(LUBOŠ DVOŘÁK, PROGRAMOVÝ ŘEDITEL RÁDIA JIZERA, 47 LET) 
 
„Nelze dohlédnout, jak se továrna na auta bude za půlstoletí jmenovat. Že ji vymyslely „zlaté  české 
ručičky“ – dle mého – dnes nedoplácí na fakt, že ji německá pečlivost po letech „nasadila“ pro svět 
kapitalismu „nové zuby“! Ještě že tak! Továrna přežije a lidé s ní! A region – jak bude úspěšný? To 
záleží na kapitánovi, na důstojnictvu i na podpoře posádky. A bude docela lhostejno, zda do 
nevyzpytatelných vod vyrazíš zítra, či až tady nebudu.“  
(PAVEL KVEREK, UMĚLECKÝ KOVÁŘ, 51 LET) 



  
8. VÝCHOVA A VOLNÝ ČAS 

Kde a s čím si budou děti hrát a jak se budou učit a připravovat na svůj budoucí život? Budou mít 
víc volného času, nebo celý den stráví v kroužcích a dalších organizovaných aktivitách? 

 
„Velká část výchovy dětí bude zřejmě digitalizována a odosobněna. Na druhou stranu dojde k rozvoji 
místních organizací určených pro mimoškolní aktivitu dětí.“  
(JIŘÍ FILIP, STUDENT, 25 LET) 
 
„Jako učitel se obávám, že tato profese zanikne a ustoupí získávání informací z internetu a 
elektronických knihoven. Stále dokonalejší hračky, počítače a honba lidí za vyšším životním standardem 
(→ nedostatek času na výchovu dětí) způsobí pokles kreativity dětí. Jako umělec se obávám postupného 
zániku tradičního umění a úcty k němu ve prospěch nic neříkajícího studeného kyberdesignu. Jako učitel 
hudby jsem toho názoru, že „živého“ učitele hudby nic nenahradí. Zároveň ale musím s politováním 
konstatovat, že si čím dál tím méně dětí (a hlavně rodičů) hudebního vzdělání váží. Možná, že jednou 
dají děti i rodiče přednost „dokonalému“ programu, který udělá vše za ně a učit se hrát bude zbytečné. 
Hudbě pukne srdce, protože přijde o čistotu dětské duše. Nedopusťme to!“  
(TOMÁŠ RÝDL, UČITEL ZUŠ, 34 LET) 
 
„Výuka bude probíhat formou e-learningu (po internetu). Děti budou více trávit čas doma u počítače a i 
jejich navazování přátelství a partnerství bude obtížnější. Školy jako instituce již nebudou, stejně jako 
profese klasických učitelů (pouze programátoři výukových programů na PC).“  
(VERONIKA SOUKUPOVÁ, ŠKODA AUTO A.S. – SPRÁVA AREÁLU NA KARMELI, 40 LET) 
 
„Pouze elektronika a jí podobná zařízení (interaktivní parky) budou většinou hlavním zdrojem zábavy a 
volného času!“  
(JAN SMUTNÝ, POLITIK, 51 LET) 
 
„Život bude organizovanější a děti se budou lépe připravovat na život než dnes. Škola dnes dá dítěti 
vědomosti, ale na život, jak ho žít a jak nejlépe rozvíjet sebe sama a žít prospěšný život, nikoli. Pak se 
nedá divit, že je tolik nepřátel a rozpadlých rodin. Člověk bude chtít více osobnostně růst a společnost 
mu částečně toto umožní, aby se stával lepším člověkem. Více času děti stráví ve školkách a školách, 
kde budou mít výukový program a kroužky. Výchova dojde dále skrze poznání psychologie člověka.“ 
(PETR MANĎÁK, PODNIKATEL, 31 LET)  
 
„Výuka se uchýlí do virtuálních světů a bude využívat mnohem modernější a efektivnější metody a 
vybavení. Děti se budou sdružovat, komunikovat a využívat vymoženosti nové doby. Budou mít více 
možností jak rozvíjet své přirozené zájmy, jak se bavit a vzdělávat.“ 
(RADUAN  NWELATI, LÉKAŘ ORTOPED – PRIMÁTOR MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, 44 LET) 
  
„Ve vzdělání se moc nezmění- školky, školy, různé stupně vzdělání, veřejné i soukromé. S hraním to 
bude podobné. Volný čas bude podstatnější pro nás všechny, stejně tak i pocit sounáležitosti v rodině i 
mezi přáteli, zájmovými skupinami. Volný čas a organizované aktivity jsou stejně důležité a záleží na 
individuálním postoji i osobní zkušenosti. Snad se toho moc nezmění, dnes si můžeme vybrat, jak děti 
budou trávit čas mimo školu.“  
(JANA ŠTĚPÁNOVÁ, STAROSTKA/PRÁVNÍK, 39 LET) 
 
„V horizontu 50 let to nevidím dobře. Budou se stále rozevírat nůžky mezi jednotlivými skupinami. 
S tím bude souviset také způsob trávení volného času. Některé děti ho budou trávit aktivně – ať už 
v kroužcích nebo individuálně, velké množství z nich ale bude trávit svůj volný čas u počítačů či dalších 
nových technologických vynálezů, a prožívat virtuální vztahy. Věřím, že školy budou lépe fungovat 
(budou-li vůbec existovat fyzicky, nebude-li výuka probíhat prostřednictvím moderních technologií), 
budou umět více pracovat s žáky individuálně. Na druhou stranu – asi bude stále mnoho dětí se špatným 
rodinným zázemím.“  



(MARCELA PAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ, 45 LET) 
 
„Děti budou ojediněle, často debilní.“  
(JIŘÍ WALDHAUSER, ARCHEOLOG, 66 LET) 
 
„Efektivita školské výuky pomocí nových technologií, internetu a médií bude poskytovat více volného 
času dětem k rozvíjení osobních schopností a talentu. Jednotlivé školy se budou zaměřením výuky 
odlišovat a specializovat k přípravě budoucího života dětí.“ 
(JINDŘICH ZÍTKA, ARCHITEKT, 37 LET) 
 
„Úroveň výchovy v rodině nyní velmi upadá a školství se bude více individualizovat, takže také 
výchovu neposílí. Lidé budou mít víc volného času, než je zdrávo. Přála bych si, aby jej uměli využívat 
smysluplně, kulturně a ve prospěch rozvoje lidskosti. Děti jsou to nejvzácnější, co máme, rodiče se jim 
budou věnovat a rozvíjet jejich schopnosti individuálně.“ 
(VLASTA NOVOTNÁ, KNIHOVNICE V DŮCHODU, 68 LET) 
 
„Díky dalšímu rozvoji levné nebo alespoň dostupné spotřební elektroniky přibude množství 
nejrůznějších trenažérů, simulátorů – obecně zprostředkovatelů virtuální reality. To vše bude postupně 
využíváno ve školství a stane se jakýmsi mantinelem volného času. PS.: Kéž by to tak nebylo, ale asi 
bude.“  
(MARTIN HERRMANN, UČITEL, 43 LET) 
 
„V ěřím v propojení volného času a obživy. Tím by tedy mohlo dojít k tomu, že děti budou výrazně více 
času trávit s rodiči a prarodiči. Předpokládá to však větší rozšíření principu „osobní odpovědnosti“.“ 
(RADEK PATRNÝ, STAVAŘ, ENVIRONMENTALISTA, 34 LET) 
 
„Škola je na jedné straně poměrně konzervativní instituce, ale na druhé straně se musí přizpůsobovat 
společnosti, ve které působí. Sociální učení probíhá nápodobou a v tomto ohledu zůstane role rodičů i 
učitele ve výchově nezaměnitelná. Jak bude vypadat obsah výuky opravdu nevím. Učebnice nebudou na 
papíře, ale budou to interaktivní aplikace na tabletu či jeho nástupci (dnes se tomu říká e-kniha). Volný 
čas dětí (ale i dospělých) bude nadále výrazně strukturován či organizován. Náplň volného času je něco, 
co je třeba prodávat a mnoho lidí se tím živí. K opačnému vývoji by došlo v případě dramatického 
zchudnutí celého regionu (viz. předchozí odpověď na otázku č. 7). Pokud jde o množství volného času, 
byl bych pochopitelně rád, kdyby byl zaveden čtyřdenní pracovní týden. Myslím si ale, že k tomu 
nedojde.“  
(RADEK KOTLABA, UČITEL, 44 LET) 
 
„Vyučovat se bude stále více pomocí počítače a virtuální reality. Budou více v kroužcích a 
org.aktivitách (městské děti). Děti z vesnice si budou hrát více na počítači nebo venku.“ 
(GÉRARD KEIJSPER,VEDOUCÍ  INFOCENTRA, 41 LET) 
 
„Děti i v budoucnu žijící ve městech budou mít nadále velmi omezený prostor ke sportovnímu vyžití. 
Volný čas budou trávit u dalších generací výpočetní  a spojovací techniky.Délka volného času dětí bude 
přibližně stejná jako nyní a stráví ho obdobně jako nyní. Pouze však poměrně malá část v kroužcích a 
organizovaných aktivitách. 
(JAROSLAV ČUPÍK, SYST. INŽ., TECHNIK, 65 LET) 
 
„Rozmach informačních technologií uzavře děti více do jejich domovů a omezí většinu jejich 
komunikace s ostatními právě na počítače a nová fóra – jako je dnes např. facebook. Volný čas a čas 
strávený v kroužcích bude stejný jako dnes. Největší část přípravy dětí bude nadále probíhat ve 
školách.“ 
(JAROMÍR JERMÁŘ, HISTORIK/SENÁTOR,55 LET) 
 



„Velkou roli ve vzdělávání dětí budou dozajista hrát počítače a veškerá další technika, která jim umožní 
vyhledávat a třídit informace a hledat své porozumění světu. Jistě jim přitom zbude i dost volného času, 
se kterým budou moci naložit podle svých zájmů a schopností.“  
(SYLVA MĚSTECKÁ, HISTORIČKA A KURÁTORKA FOTO SBÍRKY MUZEA, 35 LET) 
 
„Dětské hry budou nadále rozvíjet intelekt mladé generace, stejně tak základní školství. Střední a vysoké 
školy budou přecházet na jiné formy studia podobné dálkovému, tj. individuální studium doma, 
literatura, internet. Prověřování bude prováděno konzultacemi, písemnými testy, praktickými cvičeními. 
Stát ušetří na provozních nákladech budov a zařízení i tím, že pedagogové nebudou v trvalém pracovním 
poměru na dobu neurčitou.“  
(KAREL HERČÍK, STŘEDOŠKOLSKÝ UČITEL-HISTORIK, 75 LET) 
 
„Mladá Boleslav bude disponovat širokou a kvalitní škálou sportovních vyžití. Ve městě se bude dařit i 
vrcholovému sportu. V průběhu poloviny 21. století se několikrát vyskytnou snahy ve městě zřídit 
novou vysokou školu, které však nebudou úspěšné. Na úbytě bude i kulturní produkce, která se bude 
zaměřovat především na uspokojování potřeb obyvatel na poli zábavy. Hodnotnější kulturní produkce s 
výchovným přesahem se bude nedostávat, a tak bude i nadále docházet o odlivu mladých humanitně 
vzdělaných obyvatel a město bude ryze průmyslovým městem a jakékoli snahy o diverzifikaci nebudou 
úspěšné.“ 
(JAN KURKA, PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TÉMA DNE, 27 LET) 
 
 
„Princip školství se příliš měnit nebude. V pedagogických zařízeních budou děti trávit více času.“  
(LUBOŠ DVOŘÁK, PROGRAMOVÝ ŘEDITEL RÁDIA JIZERA, 47 LET) 
 
„Děti – budou bohatší a přesto chudší! S ohledem na prostředí, do něhož vstupují, budou rozvíjeny ve 
svých schopnostech velmi intenzívně, s výhledem na co nejlepší uplatnění. Je to životaschopné – ano, 
tak to opravdu, jako specializovaný ornitolog, vnímám i u studovaných slavíků. Tam však ruku v ruce 
s tím jde o sociální sebestřednou bezohlednost. Pro svět lidí ještě doplním absenci empatie. Vše se rovná 
výsledku – nikdo nikomu logicky nepomůže, každý bude obdivně „nestíhat“ a bez vidiny profitu „ani 
ránu“. Po hřbitovech budou šumět zvěsti o tzv. „staré škole“, jak jen si tehdy, ještě přemnozí, při draní 
peří pod lampou, byli sobě, bez umělých úsměvů blíž!“  
(PAVEL KVEREK, UMĚLECKÝ KOVÁŘ, 51 LET) 
 
„Hračkářské firmy budou nadále „zlepšovat“ nabídku hraček, hračky budou dokonale napodobovat 
skutečnost, budou zvučet, mluvit, hýbat se, reagovat na pokyn a nevím, co ještě. Děti se pro ně nakrátko 
nedchnou, ale brzy je odloží. Stále je budou nejvíc bavit hračky, které rozvíjejí fantazii, tvůrčí myšlení, 
jako jsou kostky, stavebnice, dřívka apod. Nenahraditelnou hračkou bude nadále plyšový méďa. 
Myslím, že ve vzdělávání se budou čím dál více využívat moderní technologie – počítače, interaktivní 
tabule… Bude možné připravit vzdělávací program danému dítěti „na míru“. Rodiče budou chtít svým 
dětem volný čas co nejvíce organizovat, aby o nich měli přehled.“ 
(MARTINA KOTLABOVÁ, PEDAGOG, 42 LET) 
 



  
9. JISTOTY  

Budeme schopni bezkonfliktního soužití s přistěhovalci? Budeme mít jistotu bezpečí, zdravotní péče, 
podpory v nezaměstnanosti a důstojné penze, nebo budeme víc než dnes odkázáni sami na sebe?  

 
 
„To bude asi taky pořád stejné – někdo je schopen, někdo ne. Stejně tak, jako se někteří přistěhovalci 
chovají bezkonfliktně a někteří si počínají spíše jako nájezdníci. Myslím, že svět bude v budoucnu ve 
větším pohybu a doufám, že budou stanovena jasná a spravedlivá pravidla pro pohyb osob. Doufám, že 
se již nebude obchodovat s lidmi a ti budou moci migrovat legálně a nebudou se dostávat na okraj 
společnosti ve své nové zemi. Domnívám se, že lidé budou muset spoléhat více na sebe a budou muset 
být zodpovědnější za sebe, své děti i budoucnost planety.“  
(TOMÁŠ RÝDL, UČITEL ZUŠ, 34 LET) 
 
„Soužití s přistěhovalci bude bezkonfliktní, protože bude nutné s ohledem na vývoj naší populace. Lidé 
ale budou více než dnes odkázáni sami na sebe.“ 
(VERONIKA SOUKUPOVÁ, ŠKODA AUTO A.S. – SPRÁVA AREÁLU NA KARMELI, 40 LET) 
 
„S přistěhovalci bude problém ne pro jejich rasu, ale pro integraci do společnosti a jejich zařazení. 
Budeme odkázáni na vlastní odpovědnost k zajištění do penze a udržitelnosti svého zdraví.“  
(JAN SMUTNÝ, POLITIK, 51 LET) 
 
„T ření mezi národy a náboženstvími bude pokračovat, lidé nedojdou vědomí, že jsou si rovni, ať jsou 
bílí nebo modří, konflikty budou dál. Mnozí z nás si více uvědomí, že dělat špatné věci není dobré a 
pochopí další vesmírné zákony, než jen ty, co si člověk vymyslel. Jako třeba: co vyzařuji, se mi vrací, a 
to přitahuji nebo uvědomění neúprosného kosmického zákona, že vše dobré či špatné mi bude jednou 
stejně vráceno. Kdyby to člověk chtěl vědět už dnes, těžko by kradl nebo zabíjel, protože by věděl, že 
mu to někdo udělá také a je jedno, jest-li v tomto nebo příštím životě. Budou oblasti (národy), kde lidé 
budou agresivnější a násilnější. Člověk pozná, že musí být nejdříve sám dobrým člověkem a pak se mu i 
bude dařit.“  
(PETR MANĎÁK, PODNIKATEL, 31 LET)   
 
Ano budeme schopni lepšího soužití nejen s přistěhovalci ale i sami se sebou. Budeme se cítit 
bezpečněji. Zdravotní péče bude výrazně modernější a délka života se výrazně prodlouží. Budeme více 
odkázáni sami na sebe a proto bude penze důstojnější a podpora v nezaměstnanosti lepší a účelnější. 
(RADUAN  NWELATI, LÉKAŘ ORTOPED – PRIMÁTOR MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, 44 LET) 
  
„Pokud zde bude více přistěhovalců, budou konflikty. Bude kladen důraz na osobní odpovědnost 
každého z nás, současně bude zajištěna základní úroveň zdravotní i sociální péče pro všechny. Sociální 
rozdíly mezi lidmi budou větší než dnes.“  
(JANA ŠTĚPÁNOVÁ, STAROSTKA/PRÁVNÍK, 39 LET) 
 
„Rozhodně budeme více odkázáni sami na sebe. Je třeba najít nějaký rozumný kompromis. Nevěřím ve 
fungování všeobjímajícího a všemdávajícího sociálního státu. Jen je třeba vychovávat děti k morálnímu 
chování, předávat jim základní principy a dbát na jejich dodržování.“  
(MARCELA PAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ, 45 LET) 
 
„Myslím, že v souvislosti se zvyšujícím se počtem obyvatel, jejich nároky a postupným vyčerpáváním 
přírodních zdrojů, nedostatkem potravin, bude docházet k větší migraci lidí. A tak můžeme očekávat, že 
do bohaté a vyspělé Evropy bude putovat stále více lidí z „třetího světa“. Jak se budou sociální nůžky 
rozvírat, tak budeme stále více čelit problémům s přistěhovalci, jejich zvyky, kulturou a náboženstvím. 
Chudí lidé z rozvojových zemí budou chtít žít na životní úrovni bohatší třetiny světa a dle mého názoru 
budou vznikat konflikty mezi těmito dvěma světy. Populace v Evropě bude stagnovat a stárnout a 
Evropa se bude bránit přílišnému nárůstu přistěhovalců. Evropským politikům nezbude nic jiného než 
změnit současnou protipopulační politiku, případně dát zelenou přistěhovalcům. Co se týká jistoty 



bezpečí, zdravotní péče, podpory v nezaměstnanosti a důstojné penze? Myslím, že budeme více než 
dnes odkázáni sami na sebe. Stát se bude snažit zbavit se zodpovědnosti a obyvatelé budou nuceni se 
spoléhat na soukromé fondy. Budeme si ve větší míře šetřit na penze, zdravotní péči a sociální jistoty. I 
základní zdravotní péče bude více hrazená z našich soukromých zdrojů. Složitější operace a zákroky 
budou z větší části placené námi. Dle mého názoru bude kvalitní péče jen pro ty bohaté. Co se týká 
podpory v nezaměstnanosti , bude ještě více okleštěná a bude závislá na naší snaze se do pracovního 
procesu zapojit. Dříve nejsilnější střední vrstva  se bude postupně „tenčit“. Bude přibývat lidí na hranici 
chudoby a přibude i velmi žijících bohatých lidí.“  
(MILADA VRBOVÁ, ÚŘEDNICE, 39 LET) 
 
„S malou částí přistěhovalců budou problémy vznikat i nadále, celkově však soužití s jejich stále 
rostoucím počtem postupně dospěje k normálnímu stavu. Jistoty v sociální oblasti budou logicky klesat, 
stát nebude mít dostatek prostředků na zajištění kvalitní zdravotní péče, starobní a další důchody, 
nemocenskou atd. a občané rovněž nebudou schopni si tuto péči zabezpečit z vlastních prostředků.“ 
(LUDĚK BENEŠ, ŘEDITEL MUZEA, 57 LET)   
 
„Cílená pomoc a aktivita ekonomicky a politicky silných zemí do rozvojových zemí sníží migraci 
přistěhovalců. Samotné vyčerpání rozvojových ploch silných zemí povede k postupné kolonizaci 
rozvojových zemí s nižší hustotou obyvatel i sídel. Nebude degradována místní kultura a tradice. 
Zdravotní péče bude efektivněji poskytována i čerpána, sníží se podpora státu v některých oblastech a na 
důchod si budeme částečně spořit každý sám. Soběstačnost silných zemí bude převedena i na jedince.“ 
(JINDŘICH ZÍTKA, ARCHITEKT, 37 LET)   
 
„Podstata všech lidí je v základě stejná, ale mentalita je velmi rozdílná. Stěhování národů, smíšení ras a 
kultur je nezastavitelná a způsobí složité situace. Spotřební styl života je překážkou porozumění a 
spolupráce. Uznání základních životních hodnot je nadějí, ale vyžaduje intelektuální úroveň, vzdělání, 
dobrovolnou solidaritu mezilidskou a mezigenerační.“ 
(VLASTA NOVOTNÁ, KNIHOVNICE V DŮCHODU, 68 LET) 
 
„Každý bude odkázaný na sebe a svůj osud.“ 
(JIŘÍ WALDHAUSER, ARCHEOLOG, 66 LET) 
 
„Bojím se, že soužití s přistěhovalci bude konfliktní, mimo jiné proto, že se stanou jedním 
z hromosvodů (snad i oprávněných…) negativních postojů (jistě i neoprávněných…) způsobených 
ztrátami našich jistot.“ 
(MARTIN HERRMANN, UČITEL, 43 LET) 
 
„Budeme schopni soužití s přistěhovalci, protože budeme muset. Tento cílový stav, bude však 
pravděpodobně navazovat na období sociálních nepokojů. Myslím si, že budeme výrazně více odkázáni 
sami na sebe a že budeme více pány svých životů.“ 
(RADEK PATRNÝ, STAVAŘ, ENVIRONMENTALISTA, 34 LET) 
 
„Společnost směřuje výrazně k individualismu. Zatím nemám důvod předpokládat, že se tento vývoj 
změní. Stát bude oslaben ve své sociální úloze a zpět se vrátí význam rodiny a sociálního kapitálu, který 
si vybuduje každý sám. Řada lidí to nezvládne a důsledkem budou velké sociální rozdíly a z nich 
plynoucí společenské napětí. Úroveň zdravotní péče bude též diferencovaná podle toho, kolik si kdo 
bude moci zaplatit. Starobní penze vyplácená státem nebude sama o sobě stačit na slušnou životní 
úroveň příjemce. Přistěhovalectví je fenomén, který si opět nedovolím předpovídat. K tomuto snad jen 
tolik, že čím je společnost chudší a sociálně diferencovanější, tím je i náchylnější ke xenofobii.“ 
(RADEK KOTLABA, UČITEL, 44 LET) 
 
„Bezkonfliktnost závisí na integraci a míře výuky k toleranci. Budeme více odkázáni sami na sebe. 
Vrátíme se ke starému systému, že děti se budou muset starat o své rodiče.“ 
(GÉRARD KEIJSPER,VEDOUCÍ INFOCENTRA, 41 LET) 



 
„Budeme více odkázáni na sebe než v současné době. Bude menší jistota bezpečí, zdravotní péče, 
podpory v nezaměstnanosti vč. důstojné penze. Bezkonfliktní soužití bude pouze s těmi přistěhovalci, 
kteří budou žít obdobným životem jako naprostá většina české populace.“ 
(JAROSLAV ČUPÍK, SYST. INŽ., TECHNIK, 65 LET) 
 
„Česká republika, stejně jako dnešní Západoevropské státy, nezvládne příchod většího množství 
imigrantů. To přinese nárůst xenofobních názorů. Sociální jistoty a penze budou o poznání horší než je 
dnešní standart. Lidé budou více vydáni na milost a nemilost osudu a štěstí v životě. Každý bude více 
odkázán na sebe, případně svoji rodinu.“ 
(JAROMÍR JERMÁŘ, HISTORIK/SENÁTOR, 55 LET) 
 
„Ideálem bude tzv. sociální stát. Penze, zdravotní péči, zaměstnanost by měl vyspělý stát garantovat a 
nezbavovat se za ně zodpovědnosti. K získání potřebných prostředků by mělo např. přispět permanentní 
snižování nákladů na zbrojení, státní byrokracii a účinný boj proti hospodářské kriminalitě. Stát by 
ovšem měl stále podporovat rodiny s dětmi, mladá manželství a seniory, spořivost by měla být probírána 
i při výchově mladé generace.“ 
(KAREL HERČÍK, STŘEDOŠKOLSKÝ UČITEL-HISTORIK, 75 LET) 
 
„Budeme bezesporu daleko více odkázáni na sebe. Přinejmenším jako společnosti v Evropě (Velká 
Británie), které jsou kompetativnější a dynamičtější. Tomu se s krizí sociálního státu a nedobrými 
demografickými vyhlídkami nevyhneme. Přesto zůstanou sociální jistoty v Evropě nejlepší z celého 
světa.“ 
(ŠIMON PÁNEK, MANAGMENT NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 43 LET) 
 

„Konflikt ů s pracovními migranty ze zahraničí bude přes všechny integrační aktivity přibývat. Tím, že 
převážná část místního obyvatelstva vlivem vzrůstající životní úrovně se bude stěhovat do přilehlých 
venkovských oblastí Mladé Boleslavi, se bude zóna Severního sídliště přeměňovat v lokalitu sociálně 
vyloučených a nevzdělaných přistěhovalců především dělnických profesí, lokalitu připomínající 
pařížská předměstí na přelomu 20. a 21. století. Sociální jistoty budou v průběhu první poloviny 21. 
století osekávány pod tíhou konkurenčního tlaku rostoucích asijských a latinskoamerických ekonomik. 
Standard evropského života bude klesat, stejně tak i v Mladé Boleslavi.“ 
(JAN KURKA, PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TÉMA DNE, 27 LET) 
 
„Soužití se bude zhoršovat. Odkázáni budeme jen na sebe.“ 
(LUBOŠ DVOŘÁK, PROGRAMOVÝ ŘEDITEL RÁDIA JIZERA, 47 LET) 
 
„Společnost se přetváří v multikulturní a trend bude pokračovat. Začleňování jednotlivých skupin bude 
mimo jiné odvislé od schopnosti přizpůsobování se nejzákladnějším pravidlům. Důstojnou penzi 
komentovat nemíním. Neznamená to však, že bych obdivně vzhlížel k socialismu. Užili jsme si spolu – 
myslím – dost. Současný model je přeci jen lepší!“ 
(PAVEL KVEREK, UMĚLECKÝ KOVÁŘ, 51 LET) 
 
„Přistěhovalců bude přibývat, na jednom místě spolu budou žít různé národnosti a lidi si konečně 
zvyknou, že jejich sousedem může být Turek či Ital. Zdravotních zařízení budou lidé využívat jen 
v nutných případech, protože zdravotní péče bude drahá.“ 
(MARTINA KOTLABOVÁ, PEDAGOG, 42 LET) 



  
10. OSOBNÍ POSELSTVÍ 

Zde je prostor pro Vaše osobní poselství našim potomkům do roku 2061? Máte na něj ale jen jednu 
větu: 

 
„ A ť láska, naděje a víra naplní naše srdce a obrátíme se zpět k přírodě a tradicím.“  
(BARBORA BEZNOSKOVÁ, ASISTENTKA PRODUCENTA, 25 LET) 
 
„Jako dopadají naše chyby na Vás, budou ty Vaše dopadat na další.“  
(JIŘÍ FILIP, STUDENT, 25 LET) 
 
„Vážení potomci, v posledních letech mého života se z pojmů, jako je vlastenectví, morálka, čestnost, 
pravdomluvnost, upřímnost, pracovitost, poctivost, zodpovědnost, slušnost, vychovanost, úcta k sobě 
navzájem a především úcta ke stáří staly v české společnosti počátků 21. století prázdné až neslušné 
pojmy a lidé stále na nich lpící jsou vnímáni jako slaboši či blázni, a proto přeji žijící generaci to, aby se 
jejich předchůdci postarali o jejich znovuvzkříšení a vrátili jim jejich správný smysl.“  
(ING. OTAKAR PAVLÍK, STAVEBNÍ INŽENÝR A PUBLICISTA, 77 LET) 
 
„Zdravím všechny lidi v roce 2061 a doufám, že si užívají života s jeho pravými hodnotami, což my 
jsme v naší době tak úplně neuměli.“  
(TOMÁŠ RÝDL, UČITEL ZUŠ, 34 LET) 
 
„Přestaňte se honit za penězi jako nejvyšší hodnotou a vraťte se k přírodě, přátelům, umění a kráse.“ 
(VLADIMÍR HANDLÍK, ENERGETIK ŠKO-ENERGO, 64 LET)  
 
„V ěnujte maximum své energie na rozvoj svého soukromého duševního života – tam je největší prostor 
pro obohacení vás.“  
(VERONIKA SOUKUPOVÁ, ŠKODA AUTO A.S. – SPRÁVA AREÁLU NA KARMELI, 40 LET) 
 
„Važte si života, který vám byl dán, milujte rodiče, svého bližní i nepřátelé, šiřte pozitivní energii kolem 
sebe a s pokorou a láskou žijte a tvořte (je jedno, jestli s vědomím daru života, přírody, Boha či 
Vesmíru).“  
(PETR MANĎÁK, PODNIKATEL, 31 LET) 
 
„Chovejte se k sobě a ke svému okolí s pokorou, láskou a s úctou. Láska, pokora a úcta ke všemu 
živému či neživému kolem vás je jedinou správnou cestou ke spokojenému životu vás ale i těch dalších 
generací.„   
(RADUAN  NWELATI, LÉKAŘ ORTOPED – PRIMÁTOR MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, 44 LET) 
  
„Lidská paměť je krátká- poznejte historii lidské společnosti a poučte se z jejích chyb, a nezapomínejte 
na to, že podstata lidí se nemění rychleji než jejich mozek, proto ani ve své době (za 50 let) 
nepředpokládejte, že lidstvo bude žít spořádaně a bez chyb- ale nemusíte dělat stejné chyby jako 
generace před Vámi.“  
(JANA ŠTĚPÁNOVÁ, STAROSTKA/PRÁVNÍK, 39 LET) 
 
„Pokud se vám do roku 2061 podaří změnit přirozené lidské vlastnosti (touhu po penězích, po moci, po 
slávě …), pak vám z celého srdce gratuluji a přeji šťastný, láskyplný život. 
P.S. To by mi snad stálo za to, vstát z mrtvých.“  
(HANA SUKOVÁ PELANTOVÁ, ŘEDITELKA DDM, 48 LET) 
 
„Nenechte se manipulovat, věřte si a pracujte, používejte rozum.“  
(MARCELA PAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ, 45 LET) 
 
„Moje poselství z roku 2011 není veselé - naše chamtivost a drancování ničí vaši planetu, 



ale slyším optimistickou ozvěnu z roku 2061 - planeta se uzdravuje, láska a pokora oživuje přírodu, 
domov a klid pro naše duše! Tož, díky vám.“                                         
(JIRKA CINDR, TECHNIK ŠKODA AUTO V DŮCHODU, 71 LET) 
 

 

„Přeji Vám, abyste přes všechny negativní prognózy žili spokojeně, ve vzájemné toleranci a v pohodě.“ 
(LUDĚK BENEŠ, ŘEDITEL MUZEA, 57 LET) 
 
„Přeji všem, kdo tuto osobní předpověď budou v roce 2061 číst, hlavně hodně zdraví, trpělivosti, 
osobního hrdinství a stabilnější i zdravější planetu než v roce 2011.“ 
(JINDŘICH ZÍTKA, ARCHITEKT, 37 LET) 
 
„Přeji Vám, aby do naplnění „kobylkového efektu“ bylo ještě daleko.“ 
(JAN JIHLAVEC, ÚŘEDNÍK, 50 LET) 
 
„Snažme se poučit z minulosti i současnosti, abychom nepokazili budoucnost našim potomkům, 
zodpovídáme za ni!“ 
(VLASTA NOVOTNÁ, KNIHOVNICE V DŮCHODU, 68 LET) 
 
„My jsme si žili poměrně hezky, ale pro vás to znamená jen kus historie, chudáčci.“ 
(JIŘÍ WALDHAUSER, ARCHEOLOG, 66 LET)  
 
„Pokud bychom začali upřímně přemýšlet o Bohu, který tak jako tak zůstane zahalen tajemstvím, nutně 
bychom se stali tolerantnějšími a pokornějšími a jaksi mimoděk bychom vyřešili mnoho podstatného…“ 
(MARTIN HERRMANN, UČITEL, 43 LET) 
 
„Velmi se vám omlouváme za naše činy na planetě Zemi i za dluhy, které vám necháváme a věříme, že 
se z našeho způsobu života dokážete poučit a nalézt jeho udržitelnou variantu.“ 
(RADEK PATRNÝ, STAVAŘ, ENVIRONMENTALISTA, 34 LET) 
 
„ M ějte se rádi. (Pozitivní lidské vztahy dokážou překonávat všechny nástrahy, které nám budoucnost 
může připravit.)“  
(RADEK KOTLABA, UČITEL, 44 LET) 
 
„Tolerance a udržitelný rozvoj je jedinou nadějí pro naši planetu.“ 
(GÉRARD KEIJSPER,VEDOUCÍ INFOCENTA, 41 LET) 
 
„Buďte čestní, pracovití, respektujte ostatní, vnímejte více jejich problémy a tí si vytvoříte základní 
předpoklad pro Váš spokojený život.“ 
(JAROSLAV ČUPÍK, SYST. INŽ., TECHNIK, 65 LET) 
 
„ Přál bych si , aby v lidské společnosti měly své místo pravda, čest , humanita, ale i ochrana přírody.“ 
(JAROMÍR JERMÁŘ, HISTORIK/SENÁTOR,55 LET) 
 
„M ějte rádi přírodu, ona vám lásku vrátí.“ 
(MILOSLAVA ČAPKOVÁ, ÚČETNÍ, 56 LET) 
 
„M ějte v sobě respekt a soucit ke všem živým bytostem a okolnímu světu a dívejte se na něj 
optimistickýma očima.“ 
(SYLVA MĚSTECKÁ, HISTORIČKA A KURÁTORKA FOTO SBÍRKY MUZEA, 35 LET) 
 
„Myslete pozitivně – bylo hůř, život je fajn už teď a bude ještě líp!! 
 (KAREL HERČÍK, STŘEDOŠKOLSKÝ UČITEL, 75 LET) 
 



„Aby svět nebyl horší než dnes.“ 
(ŠIMON PÁNEK, MANAGMENT NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 43 LET) 
 
„Vy, kdož jste odhodlaní, založte enklávu v Číně.“ 
(JAN KURKA, PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TÉMA DNE, 27 LET) 
 
„Obdivujte minulost, važte si přítomnosti a nebojte se budoucnosti.“  
(LUBOŠ DVOŘÁK, PROGRAMOVÝ ŘEDITEL RÁDIA JIZERA, 47 LET) 
 
„Přátelé, Vy, kteří jste projevili zájem o toto naše poselství, vězte, že jste pro mne tou největší možnou 
nadějí.“ 
(PAVEL KVEREK, UMĚLECKÝ KOVÁŘ, 51 LET) 
 
„M ějte rádi přírodu, relaxujte v ní, poučte se z ní, chraňte ji a přistupujte k ní s pokorou a 
porozuměním.“ 
(MARTINA KOTLABOVÁ, PEDAGOG, 42 LET) 
 


