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Barbora Králíčková 

Lidé v Síti

Se zájmem si prohlížel své prsty. Nečekal, že mu moderní technologie dokáže nahradit 

tak velkou část těla. Ještě před několika lety by to možné nebylo, ale nyní byl svět na takové 

úrovni, že po planetě chodilo jen málo lidí, kteří by na Síť nebyli připojeni vůbec. Někteří na 

ní byli závislí fyzicky, avšak většina převážně psychicky. Velká část populace tuto umělou 

inteligenci přijala velmi rychle a bez otázek, jelikož vidina tak zjednodušeného života byla pro 

většinu lidí neodolatelná. 

Sledoval svůj odraz v displeji počítače a prohlížel si své nové oko, část nosu a většinu 

krku. Stejně jako jeho ruka byl i jeho obličej sice kovový, ale citlivý na dotek, kdyby o tom 

nevěděl, ani si nevšimne, že to není součást jeho těla. Po chvíli se dostal z příjemného transu, 

kterým oddaloval nevyhnutelné. Rozhodnout se musí, taková příležitost se již nebude opakovat. 

Pár kliknutími se dostal ke své celoživotní práci. Na tomto dělal několik dlouhých měsíců, ale 

nyní nevěděl, zda je to správné. Dlouhou dobu byl přesvědčený, že to co dělá, spasí svět, ale 

nyní měl pochyby. Nabourat se do Sítě mu zabralo spoustu úsilí, nicméně v té době nemohl 

čekat, že se po nehodě stane sám na Síti závislý. 

Pokud zmáčkne Delete vymaže celou Síť a tím zabije většinu obyvatel, kteří jsou na ni 

závislí, avšak zachrání jednotlivce. Jednotlivce, kteří tvoří svět a sami jsou neovlivněni. Pokud 

však zmáčkne Enter svět bude dál pokračovat jako doposud, technologie postupně ovládne celý 

svět, ale všichni přežijí. On sám přežije, ale podstata lidstva zemře. Rozhodnutí bylo na jednu 

stranu jasné, zachránit svět obětováním "zkažených" lidí a vymazat technologii, která zničila 

normální svět, to si myslel po celou dobu, kdy se do Sítě snažil nabourat. Nyní však nevěděl, 

jestli to zvládne udělat, pořád to totiž znamenalo odsoudit k smrti nejen sebe, ale hlavně většinu 

obyvatel, a to bylo něco s čím se pořád nedokázal smířit. 

Prospěje to vůbec světu? Nebo těsně po pádu Sítě vznikne něco jiného, možná daleko 

horšího? Dokáže zbytek lidstva tuto zkoušku ohněm přežít? Nezešílí z toho? To všechno byly 

otázky, na které si nedokázal odpovědět, ale byly rozhodující. Zaslouží si lidstvo vůbec druhou 

šanci?  

Nic není černobílé, žádná volba není správná, pouze lepší. Nakonec se rozhodl a stiskl… 
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Marek Hříbal 

Jak jsme byli u založení republiky

Dnes je 27. 10. 2018. Je poslední hodina a my máme suplovanou češtinu. Bavíme se  

o tom, jak budeme slavit sto let republiky. Právě si rozdělujeme služby. Společně s Arturem, 

Tomášem a Martinem budeme mít půlhodiny na starosti kasino. „Stejně tam budeš jenom 

pouštět písničky“ řekne mi Artur, který sedí vedle mě. Zasměju se, paní profesorka se na mě 

otočí a řekne: „To ale není vůbec špatný nápad. Stáhni si nějakou písničku, která se zpívala 

před sto lety.“ „Sovětskou hymnu“ vykřikne Gabriel a vypadá to, jako by začínal zpívat, ale 

profesorka ho zastaví. „To v žádném případě.“ Sice se mi to nelíbí, ale přikývnu. To, co se dnes 

ve škole děje, ale i jinde nechápu. Náladu mi zlepší fakt, že u mě dnes spí Artur.  

Máma nám přinese chleba a máslo. „Nakrájejte si to. Ať to je jako před sto lety.“ Zvednu 

se a odběhnu od stolu. Ještě stačím vykřiknout: „Nechte všichni toho.“ Jdu brzy spát, abych to 

měl brzy za sebou.  

Zdá se mi zvláštní sen. Stojím v bytě, kde jsou dva pokoje se dvěma postelemi, malá 

kuchyň a malá předsíňka. „Ani nemají koupelnu, prasata.“ Vejdu do jednoho, kde leží kluk. 

Kdyby jenom kluk. On tam leží Artur. Zaklepu na něj. „Arture. Probuď se.“ Artur zpanikaří: 

„Kde to jsme?“ Snažím se ho uklidnit. „Je to jen sen. Usni, až se probudíš, budeme v realitě.“ 

Přikývne. Usne a brzy usnu i já. 

Ráno nás nebudí mobil, ale máma. „Dobrému ránu vinčuji“, usměje se na nás. 

Znervózním, myslím si, že mě převezli do Bohnic. I Artur na to vypadá. „Třeba to jenom hraje“ 

zkusí to. „A přenesla nás do jiného pokoje“, zakroutím hlavou. Neobléknu si mikinu a džíny, 

ale kšandy, košili, ponožky a obuji si kožené boty. Artur, který dostal stejné oblečení, co já, se 

na mě podívá: „Neměli jsme dojít v kostýmech?“ Přikývnu. „Aspoň dostaneme pochvalu.“ 

Jdeme do kuchyně, kde je stůl se čtyřmi židlemi a skříní, ve které je, bůhví co. Je tu lavor 

s vodou, bochníky chleba a máslo. „A hoši se nám probudili. Najísti, umýti a alou do školy.“ 

Oba dva si dáme jeden krajíc, umyjeme si obličej, vezmeme si brašnu a vyrazíme do školy. 

Stojí tam velká budova s několika třídami. Protože přijdeme pozdě, učitel Zborovský nás seřve, 

vezme rákosku a oba nás praští přes prsty. Podívám se na ně a myslím si, že jsem barvoslepý, 

protože je mám červené. „To je ale holomek“, pošeptá mi jeden kluk, který se jmenuje Bedřich. 

Škola proběhne překvapivě dobře, až do poslední hodiny kresby, kdy někdo vběhne do dveří a 

křičí. „Hoši, na náměstí Václavském dějou se divy.“ „Musíme tam jít“ řekne Zdeněk. „Nikam“, 

poručí Zborovský, ale i tak se zvedáme a běžíme ven. Běžíme dlouho a pak se Zdeňka zeptám: 

„Ty, kam běžíme?“ „Pod koně, prý je tam revoluce.“ Brzy uslyšíme hlasy. „Masaryk, Beneš, 

Masaryk, Beneš.“ Visí tam bílo-červená vlajka a zpívá se tam písnička. Přijde mi, že ji znám. 

Najednou si vzpomenu, že to je česká hymna. „Kde domov můj, kde domov můj“, zpíváme já 

i Artur. Přidá se i Zdeněk a Bedřich se ho zeptá. „Ty, odkud znáš tento popěvek?“ „Jednou jsem 

byl v divadle a tam ju hráli.“ Najednou ze sochy svatého Václava zakřičí člověk. „Lidé, 

president Wilson uznává náš stát.“ „A kdo bude králem?“ ptá se dav. „Žádné království, ale 
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republika, ale bude sídlit na hradě.“ „Masaryk na hrad, Masaryk na hrad.“ Křičíme tam velice 

dlouho, až mě i Artura popadne únava. Spadneme na lavičku a usneme. 

Vzbudíme se doma v posteli. Podívám se na mobil, ve zmatku se obléknu, vezmu si 

batoh a s Arturem běžím do školy. Pak se zastavím. „Arture. To, co se stalo, byl jenom sen.“ 

Artur přikývne. A tak jdeme a přemýšlíme o tom, co se nám v noci zdálo. Přijdeme do školy  

a kdykoliv se nás někdo na něco zeptá o 28. říjnu 1918, víme všechno. „Odkud to víte?“, zeptá 

se profesorka. Artur pokrčí rameny, protože si to chce nechat pro sebe a odběhne. Já jen pokrčím 

rameny: „To víte. Jsme prostě z GCHD.“ 
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Dírkovou komorou 

Ve škole  
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Eliška Kolářová 

Jako oheň s vodou

 

Už od pradávna spolu oheň a voda soupeří. 

Bůh války, Áres, to tak chtěl. Voda je mu nesympatická, tudíž i Poseidon je mu protivný. 

Ale oheň mu bere jeho moc, přítomnost Héfaista jej oslabuje, utlumuje jeho zlost a zlobu, 

zakrývá jeho nesouhlas. Na první pohled je oheň nepřátelský, uvnitř je však hřejivý, osvětluje 

dobré stránky života. Bůh Áres je bůh války, nenávidí radost a lásku. Bojuje však bok po boku 

s hněvem, nenávistí a strachem. 

Stalo se, že Áres chtěl posilu, někoho, kdo by mu pomohl získat lidstvo na svoji stranu. 

A tak seslal na zem hrdinu, mladého Bouřliváka. Pojmenoval ho on sám. 

Bouřlivák rostl, pil vodu, aby uhasil žízeň, hřál se u ohně každý večer a opékal svou kořist. 

Áres k němu ve snech mluvil. Aby znečišťoval vodu, hasil oheň, aby vodu a oheň znepřátelil 

lidstvu. Bouřlivák ho ze začátku poslouchal, odhazoval zbylé kosti a chrupavky do vody. 

Zaplavoval vesničky, zapaloval obydlí. S dospíváním mu ale začalo docházet, že voda je 

k životu důležitá, že bez ohně by také nepřežil. Nemohl je dále ničit, chtěl být s lidmi, ne jim 

zaplavovat a pálit obydlí. 

A tak se Bouřlivák rozhodl. Nechtěl pomáhat Áreovi, chtěl pomáhat lidem. Stal se jejich 

zástupcem a postavil se Áreovi, neposlouchal jeho rozkazy. 

Áreovi se to nelíbilo, a tak začal Bouřlivákovi dělat naschvály. Bouřlivák byl ale velmi 

chytrý, vždyť také nyní zastupoval lidstvo. Přišel za Áreem a pravil: „Dám ti dvě hádanky. 

Jestli je uhodneš, budeš na věky vládnout světu, na Zemi budou jen samé války. Uhodneš-li jen 

jednu, budeme spolu napořád válčit. Pokud ovšem neuhodneš ani jednu, sejmu tě z trůnu a na 

Zemi bude již navždy mír a láska.“ A pokračoval: „První hádanka zní: 

Hoří,  

Daleko více než voda bobří hráze boří. 

Nikdy nevyhyne, 

Stejně jako druh ryby úhoří. 

Co to je?“ 

 

Áres přemýšlí, očividně mu to dělá potíže. Po chvíli upře zrak na Bouřliváka a hádá: „Je 

to nenávist, lidé se vždy budou nenávidět, pokud já budu mít moc.“  

Bouřlivák na to: „Ne, je to oheň. A teď druhá hádanka: 

Cestuje, nikdy nepřestává, 
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Když dojde na konec, jak se lidem zdává, 

Vždy se zrodí znovu a cestuje dál. 

Co je to?“ 

 

Áres odpovídá: „Je to válka, děje se kdekoli, a když se lidem zdá, že končí, vždy se 

zrodí někde jinde. 

„To je také špatně,“ říká Bouřlivák. Zhluboka se nadechne, upře zrak na Área a sejme 

ho z trůnu, přesně podle dohody. Áres shoří a Bouřlivák hodí jeho popel do vody, aby ho navždy 

odplavila. 

Áres se ovšem z vody dodnes mstí, všechny ty války, ty hádky, za to vše může Áres. 

Bouřlivá nám všem ale vždy pomůže se zase usmířit. 
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Běta Fišerová  

Lidé v síti

 

Sedím ve své dětské židličce u stolu, a patlám se ve špagetách, které leží přede mnou. 

Jsou mi tři. Mumlám si nějakou písničku, kterou jsem se naučila dneska ve školce. Abych 

vytěsnila ty hlasy v pozadí. Najednou už tak dost vystupňovaný rozhovor přetne mužský hlas  

a hlasitě, agresivně prolétne pokojem.  

„Kolikrát ti mám říkat, že se nikde neflákám! Že jsem celý den v tý zatracený práci, 

abych vydělával na tuhle zatracenou rodinu! Že když večer přijdu domů, utahanej až k smrti, 

tak bych možná ocenil trochu pochopení!‘‘ 

Nevědomky se zachvěju. Tohle je jeden z těch večerů, kterých se vždy obávám. Kdy 

oni dva na sebe začnou ječet kvůli nějaké blbosti a mě nezbývá nic než si zakrýt uši a přečkat 

tu vichřici. Jeden z těch večerů, které jsou čím dál tím častější. Otočím se ve své židličce,  

a pohlédnu za sebe do kuchyně. Máma si zoufale prohrabuje rukou vlasy, táta naštvaně 

gestikuluje. Zavřu oči. „Nikdy taková nebudu,‘‘ přísahám si.  

Je mi třináct. Sedím u toho samého stolu, jen už ne v dětské židličce. Na stole pomalu 

stydnou špagety. Měli jsme mít rodinný oběd, jeden z posledních – ačkoliv to ještě netuším. 

Místo toho v kuchyni probíhá další hádka. Nevím, o čem a pochybuji, že to ví oni. A jak se na 

ně koukám, tak mi dochází něco, co jim ne. Vidím šediny v máminých vlasech, a vystouplé žíly 

na tátových rukou. Navzájem se ničí. Možná, že to kdysi bylo jiné, že se kdysi milovali, ale teď 

už vybledlé stíny jejich dřívějších citů jen znásobují jejich bolest.  

Je mi šestnáct. Sedím u stolu, u stolu v soudní síni. Mám hlavu v dlaních, a všemi silami 

se snažím vytěsnit jejich hlasy. Ječí na sebe před soudcem, bez jakéhokoliv studu. Možná bych 

měla dávat pozor, jedná se přece o to, s kým strávím své poslední dva roky do dospělosti. Místo 

toho zakloním hlavu, a zavřu oči. Hlavou mi proběhne myšlenka. „Už jenom dva roky.‘‘ A pak 

druhá. „Nikdy nebudu jako oni.‘‘ 

Je mi dvacet osm. Stojím v kuchyni, jednou rukou si zoufale prohrábnu vlasy. „Copak 

to nechápeš?‘‘ Ječím na něj. „Já dělám, co můžu! To ty jsi ten, kdo stahuje tuhle rodinu  

na dno!“ 

Nevnímám jeho odpověď. Místo toho se otočím, a pohlédnu skrz otevřené dveře do 

obývacího pokoje. Tam u stolu sedí moje-naše-dcera. V dětské židličce. Teď jí byly tři. Před 

očima mi vyvstane vzpomínka na jiný stůl, v jiném bytě, na jinou dobu a jiný slib. Potřesu 

hlavou, a vzpomínku zaplaším. ¨ 

Z některých sítí se nedá vymotat.  
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Žofie Daňková 

Kdybych se narodil před sto lety

 

„Á! Já už vím, co bys měla zahrát! Ale…jak se jmenuje…jak napsal to o tý kometě…“ 

„Ehm...myslíš Nohavicu?!“ „Jó, to je vono!“ „Matěji, prosimtě, už nepij.“ „Je to poslední 

táborák, tak co bych se nenapil…podejte mi ještě jednu Plzeň. A zahrajte tu…no to s těma 

rukama…“ „Ták mi podejte kytaru…ááá, kdybych se narodil před sto lééty…“ 

Když jsme dozpívali poslední sloku, utkvěla mi v hlavě právě ta fráze: kdybych se 

narodil před sto lety. odkládám kytaru a zamyslím se. No? Co bych dělala před sto lety? 

Zadívám se na noční oblohu. Poslední noc v místě, do kterého jsem se zamilovala a které mi 

zároveň nahání hrůzu, protože přesně tady, co sedím, stály domy a chodili tu lidé. Třeba 

nedávno, v lese, v tom tajuplném lese, na který se dívám, jsme našli zrezlé hrnce a staré 

keramické hrníčky. Tedy střípky, ale složili jsem z nich jméno Růženka. Kdybych se narodila 

před tím jedním stoletím, tak třeba bych měla šest dětí a v těch hrncích bych pro všechny vařila. 

na návsi by hrála hudba, všichni by se znali. Možná by to tak vypadalo, Nebo bych mohla vařit 

vojákům, Vůbec nevím, Třeba tu taková žena byla. Třeba se jmenovala jako já. Tolik osudů, 

tolik lidí, o kterých nevíme nic. Je tu spousta otázek. Je tu spousta lidí, o kterých nevíme ni- 

„Křach!!!“ 

Z myšlení mě vytrhne zvuk, který připomíná praskající strom.  

„Jééj, promiň…asi jsem ti šláp na tu …kytáááru.“ 

  



Sborník prací GChD 2018/2019 

 

Dírkovou komorou  

Okolí školy  
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Adéla Karolína Žáčková 

Bestiář aneb Průvodce sítí

 

Stejně jako se na stínítko lampy v noci chytá rozličný hmyz, chytají se různé potvůrky 

i do sociálních sítí. Abychom neskončili tak snadno v jejich spárech, je potřeba je rozpoznat. 

Zde uvádíme základní druhy, na které je možno natrefit“ 

Sdílečka citlivá 

Tento druh se vyznačuje sdílením svých pocitů, často následovaných zákeřnými slovy: 

„někdo chat?“ 

Navenek se jeví velice křehce a její hlavní zbraní jsou obrovské, soucit vyvolávající oči.  

Vyhledává empatické oběti, které očima zhypnotizuje. Tehdy u oběti často dochází 

k náhlé depresi. Nebohý tvor neschopný obrany se pak stane sdíleččinou potravou. 

Fotič tvářnoskrytý 

Fotič rozsévá po síti pasti, jimiž jsou jeho fotky. 

Jedinci tohoto druhu mívají zpravidla pohledné obličeje, jejichž některé části však 

opodstatněně skrývají. Často se u nich vyskytují lepkavá chapadla, jimiž svou oběť uvězní. 

Nebezpeční jsou zejména pro důvěřivé, krásu zbožňující bytosti. Nebohé oběti, 

paralyzované nádherou pastí, bezmocně čekají na příchod této příšerky, jež je následně pohltí. 

Komentík výbušný 

Tato kreaturka má v povaze komentovat vše, k čemu se dostane, většinou velmi 

nelichotivě. Také proto je odvěkým nepřítelem sdílečky citlivé. Lze rozeznat podle vysokého 

počtu prstů na rukou (obvykle mezi deseti a patnácti na jedné). Ty jí slouží k rychlejšímu psaní 

komentářů, mívá totiž problém pamatovat si své rozohněné myšlenky po delší čas. Není radno 

jí stát poblíž. Rozlítí-li se, vybuchne. 

Komentík není vybíravý. Svou oběť pomocí hádky vyláká do dostatečné blízkosti  

a zneškodní výbuchem. 

Ignorantka netýkavá 

Tento zprvu velice komunikativní a společenský tvor se zaměřuje na oblast 

korespondence. 
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Vyznačuje se dvěma tvářemi, které střídá dle potřeby. Má velice mrštný jazyk a je 

nebezpečně mazaná.  

Své oběti vyhledává v řadách nezadaných důvěřivců. Oklame je, a když se tvor chytí, 

začne jej ostentativně ignorovat a dráždit pomocí slůvka „zobrazeno“. U obětí pak často dochází 

k fraktuře srdce a zvýšenému počtu sebevražd, z čehož má ignorantka vysloveně radost. 

Většina těchto bytostí je dravá. Obzvláště ošemetní jsou často vyskytující se hybridi. Je 

proto třeba být nanejvýš opatrný a svůj bestiář mít vždy po ruce. 
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Veronika Očenášková 

Lidé v síti

 

Kdykoliv se jí zeptali, jak se cítí, přirovnala svůj život k síti. A věřte mi, jen málokdo 

z nás jí to mohl vyčítat, když trávila dny v hlubokém mlčení a její oči stále zkoumaly čtyři na 

vlas stejné identické šedé zdi. Prý se už dávno přestala vzpouzet, již nehledala povolené vlákno 

či o nehet větší oka, smířila se s tím, že do konce života bude pozorovat okolní svět skrze svislé 

a vodorovné linky tlustých provazů. 

Lidé v síti mají jednoduchý život, říkala mi. Časem totiž přestanou myslet, nemohou 

cítit, zapomenou na veškeré střípky vlastní minulosti. Pak už zbývá jenom vlastní život  

a prolhaný hlas, který silnějším našeptává, že stále má cenu pokračovat. 

Ptala jsem se, jestli mu věří. Neodpověděla. 

Každý den ten stejný pokoj, jen jedny dveře a ty byly až příliš dobře hlídané, než by se 

jmi dalo proklouznout. již o tom nepřemýšlela. Jednoho dne je, snad krutým nedopatřením, 

ponechali otevřené. Tehdy se ani nepohnula. 

Vždyť kromě svojí klece neměla nic. Jméno, na které už dávno neslyšela, a pokud si ho 

byla schopna spojit sama se sebou, třásla se nad ním hrůzou. Věk, ke kterému nyní přibývala 

celá staletí, a snad zbytky dávno zapomenuté podoby. 

Člověk v síti nezná strach, nemá, co by ztratil. Síť je bezpečná pevná a neproniknutelná, 

obě strany navěky zůstanou odděleny. 

Až pak jednoho dne…měl to být jen dárek. Říkala jsem si, ostatně proč ne, vždyť může 

pomoct cokoliv. Položila jsem malou krabičku na chladnou dlažbu a sledovala, jak se její do té 

chvíle prázdné oči rozzářily. Natáhla roztřesenou ruku blíž, jen jednou vzhlédla, aby se 

přesvědčila o mém souhlasu. Ohavný úsměv pokušitele zkroutil moji tvář. Přikývla jsem. 

Chvíli převalovala drobný předmět v prstech, olámanými nehty přejížděla po hranách. 

Ve stínu jejího shrbeného těla jsem viděla, jak skousla svůj spodní ret. Nejistá, a přesto troufalá. 

Zdvihla jsem ruku, abych ji zarazila, opět ke mně vzhlédla. Ne, ještě ne. 

Ten jediný pohyb měl změnit vše, když vztáhla své zkroucené prsty mým směrem. 

Znamení díku a věčného odevzdání, jak po stoletém pádu spatřila pod nohama pevnou zem. 

Krutý úsměv mohl jen těžko popsat, jaké zvuky otřásaly základy pekla, když její ruka projela 

tou mou. Zděšení a strach, smutek a vina – to vše nyní zkřivilo tvář té, co prý již zapomněla 

cítit. 
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Jediný závan větru a duch se začal vytrácet, ztrácel barvu i tvar. Nakonec zmizel úplně 

a zanechal za sebou pouze vraha v hrubě upletené síti s krabičkou zápalek v dlani.  
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Dírkovou komorou 

My 
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Markéta Dýbová 

Mihotání v závislosti

 

Lapeni jako mravenci v medu. 

Lapeni svým vlastním svědomím. 

Lapeni tím svrbivým pocitem na temeni hlavy. 

 Všemi těmi věcmi, které na ně civí s odpornou zvědavostí. 

 Všemi těmi pocity. Predátory čekajícími až jejich kořist udělá chybu. 

 A ty oči. Svítí bez přestání. Nelze se před nimi skrýt. Sledují každý, každičký krok. 

Ve dne, v noci, nikdy nespí, nikdy nejí, pořád jen civí. 

A oni? I přes to po nich touží. 

Jsou vyhladovělí jako psi. 

Vystrašení jako štěňata. 

Toulají se svou vlastní myslí, svým vlastním svědomím. 

Šeptají té kruté dámě a ona šeptá zpět. 

Však oni to ale zkouší dál. Zkouší utéct těm strašlivým slovům 

Letí za neuvěřitelnou bájnou modří. 

Konečně otevírají své utrápené oči a cítí se jako nikdy předtím. 

Volně. Žádný řetěz je netáhne pod hladinu. 

TMA. 

Dvě odporná světla probleskla nocí. 

Probleskla nocí a svobodou opilý motýl je zas chycen tou lepkavou mocí. 

Snaží se osvobodit. Mává křídly. Vztekle trhá svým křehkým tělem. 

Zoufale křičí, však poslední střípky modré se rozpadají. 

Nitě praskají a křídla se mění v prach. 

V prach, který vítr odvál ještě před tím, než se stal motýl motýlem. 

Ještě před tím, než člověk ochutnal ten sladký plod. 

Ještě před tím, než byl lapen těma očima. 

Protože ona to ví. Ona tak rozhodla. 

Ta přísná dáma oblečená v bílém plášti. 

Ta přísná dáma s pichlavýma očima a sladkým úsměvem. 

Ta přísná dáma, co má náruč plnou trní a na jazyku jed. 



Sborník prací GChD 2018/2019 

 

Ivan Kraus 

Lidé v síti

 

Žijeme ve světě, jenž je plný úžasných technologických pokroků. To už jste nejspíš 

někde slyšeli. Můžeme létat po celé zeměkouli, o které víme, že není plochá, transplantujeme 

orgány lidského těla a získáváme úžasné vědomosti o vesmíru. 

Je však zajímavé, že mnoho lidí tyto pokroky ve vývoji lidské civilizace využívá 

k činnostem, které působí poměrně přihlouple. Představme si jakousi Mirečku. Mirečce je 

čtrnáct let, studuje osmý ročník základní školy a v kapse nosí zařízení s výkonem odpovídajícím 

výkonům několika tisíců počítačů, které dopravily člověka na Měsíc. 

To používá především kvůli sociálním sítím. Sociální sítě jsou rovněž jedním 

z fantastických objevů moderní doby, umožňují velmi rychlou komunikaci mezi lidmi z celého 

světa. 

Mirečka na ně nyní umisťuje fotky svého oběda, který jí stihl během aranžování 

nejvhodnějšího zákoutí docela vychladnout. Samozřejmě nezapomíná na velmi důležitý popis, 

něco jako libovej obídek v týhle krutě fajnový restauraci.1 Za tento nápis, jehož každá část byla 

pečlivě vybrána z Mireččiny obsáhlé slovní zásoby, také musí přidat několik s ničím 

nesouvisejících smajlíků. 

Smajlíci byli vynalezeni spolu s rozšiřováním počítačových technologií, aby doplnili 

psaný text emocemi. Toho dosahují například obrázku usmívajícího se výkalu. Nyní se však 

nacházejí téměř výhradně na sociálních sítích a, z nějakého prazvláštního důvodu, ve filmech 

věnovaných pouze smajlíkům, jelikož nikde jinde nevypadají seriózně. A jakpak by ne, dovede 

si vůbec někdo představit, jak by taková komunikace vypadala na veřejnosti? 

„Hahaha, LOL!“ řve Anička v tramvaji na svého přítele, pukajíc smíchy. „Podle tohoto 

testu chci být pes!“ Následně si nandává psí masku, která se v reálném čase přizpůsobuje její 

mimice. Další úžasný vynález, který se Anička rozhodla plně zužitkovat. 

„LOL, i jako psa bych tě měl rád!“ odpovídá stejně hlasitě její přítel, který, zatímco 

puká smíchy, nezapomene třikrát mrknout a zároveň na všechny cestující vypláznout jazyk. Ti 

si již dávno zvykli, ani v nejmenším je to tedy nepřekvapuje. Mnoho z nich se s párem  

i ztotožní. 

To je na lidské rase fascinující. Nejen to, kolik absolutně geniálních věcí vymyslí, ale  

i to, k čemu všemu je poté dokáže využít.  

                                                 
1 skvělý oběd v této nesmírně příjemné restauraci 
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