Záchrana světa
V jednom městě, kde bylo hodně přírody a lesů, žil chlapec jménem
Antonín Komárek. Doma i ve škole mu říkali Tonda. Moc nezlobil, ale klidný
vždy také nebyl. Dováděl s kamarády jeho věku na hřišti a na základní škole
samé jedničky také neměl. Zajímal se o počítače a matematiku, však měl také z
obou předmětů jedničky. Neměl rád silnice s auty, která vypouští výpary a
jedovaté plyny, vyhýbal se jim. Nejraději chodil v lese. Po městě na ulici chodil
výjimečně – když musel. To pak utíkal a musel zadržet dech, aby se plynů
nenadýchal. Stejně to nepomáhalo. Přemýšlel, jak to udělat, aby jedovaté plyny
a výpary z aut už neexistovaly.
Po střední škole se Tonda dostal na vysokou, kde vystudoval akademii a
zaměstnání měl vědec. V té době to bylo s auty přímo strašné. Ve městě panoval
smog, lidé stále častěji jezdili auty a bylo to k nevydržení. Nepoužívali MHD,
nejezdili na kole, nechodili na procházky a už vůbec ne pěšky. Ministerstva
varovala: „Přestaňte jezdit auty, nebo to přinese městu zkázu!“
Tonda si jako vědec vypočítal, že když lidé budou s auty takhle pokračovat ještě
deset let, tak už tu nebude žádná příroda, dojde ropa a lidé se možná i udusí.
Proto vymyslel plán. Vymyslel něco, co zachrání svět od plynů a výparů z aut.
Šel přímo ke starostovi a řekl mu svůj návrh: „V posledním období jsem
si v rámci svého zaměstnání vědce vypočítal, že jestli budou občané tohoto
města dále používat automobily ke své mobilitě, nebude tu asi za deset let žádná
příroda a ropa dojde. Proto vás žádám, abyste mi povolil provést operaci s auty
občanů. “. Starosta se zamyslel a řekl Tondovi, aby přišel za týden.
„Pane Komárku, “ uvítal ho za týden starosta, „o vaší žádosti jsem
pohovořil s kolegy a rozhodl jsem se, že bych vám mohl povolit provést vaší
operaci. Zároveň bych se vás chtěl zeptat, o jakou operaci se jedná?“ Tonda
odpověděl: „Vím, že by mohlo město jezdit na elektromobily. Proto mám
v úmyslu vyměnit na mé náklady pár součástek, které přijímají benzín nebo
naftu za elektrické. Nebude to drahé. “ S tímto návrhem starosta souhlasil.
Během roku Tonda úspěšně vyměnil ve všech automobilech součástky a
ve městě bylo zdravé ovzduší.
To ale nebylo všechno; Tondu lidé zvolili za svého starostu a tak se mu
jeho dobrý skutek vrátil.
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