Kartičky s opisom rolí

Eva, mladá obyvateľka Jánošíkova
•
•

•
•
•

Skončila si strednú školu a hľadáš si prácu.
Žiješ v Jánošíkove, kde máš priateľa. Nechceš odtiaľto odísť za prácou alebo ďalším
štúdiom na vysokej škole.
Bývaš spolu s rodičmi vo veľkom viacgeneračnom dome.
Počas strednej školy si brigádovala v reštaurácii v okresnom meste.
Odmalička lyžuješ, posledné roky si to však nemôžeš dovoliť.

Peter, aktivista environmentálneho občianskeho združenia
•
•
•

•

•

Ochrane prírody sa venuješ odmalička.
Si presvedčený, že developer podplatí starostu Jánošíkova a domnievaš sa, že všetky
jeho sľuby o finančnej podpore obce sú len vodením za nos.
Nepochádzaš z Jánošíkova, ale z blízkeho mesta. K tamojším horám máš však osobný
vzťah a chcel by si, aby ostali neporušené nielen pre život rastlín a živočíchov, ale aj
pre budúce generácie obyvateľov tejto oblasti.
Na vysokej škole si sa vo svojom výskume venoval negatívnemu vplyvu odlesnených
zjazdoviek na eróziu pôdy a povrchový odtok vody.
Obávaš sa intenzity dopravy, ktorá na prístupovej ceste idúcej k lyžiarskemu
stredisku určite stúpne. Cesta prechádza cez Jánošíkovo a dve ďalšie horské obce.

Jozef, podnikateľ v cestovnom ruchu
•
•
•

•

•

V Jánošikove vlastníš malý penzión s reštauráciou. Väčšina návštevníkov, ktorí obcou
prechádzajú kvôli turistike v horách, sa v Jánošíkove neubytuje.
Banka ti sľúbila pôžičku na rozvoj podnikania. Veríš, že sa ti podarí získať aj príspevok
cez fondy Európskej únie.
K lyžovaniu nemáš žiadny vzťah.
Veríš, že vybudovanie nového lyžiarskeho strediska bude mať na národný park len
minimálny vplyv. Odlesnenie niekoľko hektárov lesa v rezervácii je predsa nič
v porovnaní s plochou lesa, ktorý ostane neporušený.
Dcéru máš na vysokej škole, syn bude o rok maturovať.

Mária, dôchodkyňa
•
•
•

•
•

V Jánošíkove si prežila celý svoj život, vychovala tu tri deti aj pochovala manžela,
ktorý zomrel pred štyrmi rokmi.
Máš rada ticho, blízke susedské vzťahy, prácu na záhradke a vysedávanie na lavičke
pred domom, z ktorej pozoruješ priebeh dní.
Výhľad na hory ťa napĺňa spokojnosťou. Rada sa chodíš prechádzať do lesa, rastie
tam množstvo húb.
Cez sviatky a prázdniny ťa navštevujú vnúčatá. Páči sa ti, že tu môžu tráviť dni bez
mestského stresu, zažívať vidiek a hrať sa vonku bez ciest s rušnou premávkou.
Dva domy v susedstve kúpili chalupári, ktorí tam chodia len občas. Podľa teba to nie
je dobré pre spoločenský život v Jánošíkove.

Filip, IT-čkár z mesta
•
•
•

•
•

Miluješ lyžovanie, jazdu na snowboarde a aktívny oddych.
Máš ženu a dve malé deti. Jedno je na základnej škole, druhé ešte chodí do škôlky.
Bývaš v novom rodinnom dome na kraji mesta s výhľadom na hory nad Jánošíkovom.
Bolo by skvelé chodievať lyžovať tak blízko.
Životné prostredie ti nie je ľahostajné, nie si však žiadny ekologický aktivista. Veríš, že
vždy je možné dosiahnuť kompromis medzi ľudskými aktivitami a ochranou prírody.
Si presvedčený, že najväčším potenciálom ekonomického rozvoja regiónu je cestovný
ruch. Nádherná krajina je lákadlom pre turistov. Bola by škoda zničiť ju výstavbou
nových fabrík postavených „na zelenej lúke“.

