
 

 

U nás na biotopu - aneb výlet pana Broučka do 21. století  
Rubrika: Literární tvorba (24.09.2007, 3494 přečtení)  

Osobní komunikátor mi z nočního stolku rozsvítil světlo a na displeji se objevilo: 28.květen 
2107, 7:05 h ráno. Moje manželka Liduška už byla vzhůru. Bylo radost na ni pohledět, jak se 
rozdýchává ve svém značkovém spodním miniprádle firmy Tri Nitky. Začínala cvičit jógu a při 
výdechu vlnila zataženým břichem. Na posunky lákající jí zpátky do postele bohužel kroutila 
hlavou. Pak provedla vzorný stoj na hlavě (šíršasána), kdy se její pozoruhodné vnady 
vystavené obrácenému působení gravitace staly ještě pozoruhodnější.  

Liduška je malý zázrak přírody a trochu i celého vesmíru. Ještě teď si vzpomínám, jak byla 
rozechvělá, když mi před svatební nocí šeptala, že mi musí něco důležitého říct. Ukázala mi 
oškubaný samizdatový rodný list, který potvrzoval, že její prababička byla takzvané indigové 
dítě z Algidy. Na indigové děti upozornil kdysi server gnosis9.net. Liduščinu babičku 
nevypátral ani pošťák Ondra v jubilejním 300. dílu Pošta pro tebe. Na jeho omluvu se dá 
uvést, že pátral po indigových dětech, které přilétly z okolí Polárky. Tenkrát děti z Algidy 
nebyly uznávány jako pravé indigové. Americký radar v Brdech tehdy žádný přílet z Polárky 
nezaregistroval. Byl pak nastaven na vyšší citlivost a sloužil dobře, jen z počátku vyvolal 
falešný poplach, když ohlásit přílet U:fonu, který při natáčení reklamy zbořil kůlničku.  
 
Liduška s kapkou modré krve dokázala úspěšně projít obávanými zdravotními před 
těhotenskými testy. Měla jen mírně zvýšené radionuklidy v krvi. Dodržovala vždy 
doporučovanou životosprávu, jen nějaká zděděná jihočeská vášeň pro houbaření jí to málem 
pokazila. Musela na měsíční detoxikační dovolenou do Laponska. Na cestu letadlem padla 
většina našich zelených bodů, které získáváme tím, že jezdíme do práce na kole. No nějaké 
bodíky mám ulité, jen co dnes Liduška odletí, tak je hned s Michalem propijeme.  
 
Michal je expert, a to i mezi hackery - umí namíchat nápoj s crackem, kterým opije i chytrý 
prach (smart dust). Ten mi naočkovali, aby hlídal moji životosprávu před očekávaným 
početím. Žádné automatické hlášení na gyndu nesmí dojít, to by byl průšvih. Liduška si bude 
v Laponsku přivydělávat sběrem losího trusu, který po rozkladu uvolňuje skleníkotvorný plyn 
methan, ale já si chci ještě trochu svobody užít. Ženatý sice jsem, ale opravdové povinnosti 
přijdou až s dítětem. A pokud automatická chůva pošle nějaké hlášení o zanedbání péče 
nebo o nezodpovědnosti, tak nám druhé dítě nikdy nepovolí. To by Lidušku opravdu ranilo.  
 
Další den jsem si vyjel na kole k Temelínské rozhledně. Slíbil jsem Lidušce, že budu sportovat 
a pošlu jí přes mobil fotky z nejvyšší rozhledny v našem rodném kraji. Rakouský investor 
koupil další kus vyřazené jaderné elektrárny, ceněnou kavárnu na vrcholové vyhlídce ve 
výšce 155 m. Bulvární deník Blesk tvrdí, že se tak stalo krátce po té, kdy byla zrušena blokáda 
hranic, protože prý si už nikdo nepamatoval, proč ta blokáda vlastně vznikla. Na každém 
dvacátém patře schodů byl kohoutek s volně přístupnou pitnou vodou z podzemních zdrojů. 
Zařadil jsem se do středně dlouhé fronty mezi batůžkáře s prázdnými plastovými vratnými 
lahvemi. Deset zelených milibodů (miligreenpointů) za to, že jsem nejel výtahem, jsem 
oželel. Jako mnozí jiní jsem volil svou malou jistotu a načepoval si místo toho vodu značky 
Fontana zdarma. Byl to dobrý reklamní tah. Nikdo by si dřív nepomyslel, že bratranci 
Kubatové dosáhnou se svými hloubkovými vrty na svých pozemcích takového úspěchu. Byli 
to praví jihočeští tvrdohlavci, jako jejich slavný jmenovec rychtář Kubata, co dal hlavu za 
Blata.  

http://pracovni.gnosis9.net/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=72


 

 

 
Všude starostové bojovali o zelené puntíky za omezení čerpání podzemní vody, aby 
neohrozili přirozené biotopy. Začalo to kdysi dávno u Hradce Králové - tam na zelené bodíky 
sice zvítězili, ale vzácný druh žáby pak stejně nebyl k nalezení. Bulvární tisk tvrdí, že v této 
žabovodní válce vzácné žáby vyplašili u kaluží s líhněmi pulců sami ochránci přírody, kteří 
měřili délku skoku žab. Mělo se zjistit, zda nejde o týrání vodních živočichů suchem a hrozilo 
zastavení podpory z fondů EU.  
 
Rozhlížel jsem se do dáli. Všude se táhly žluté lány řepky. Náhrada jednoho bloku 1000 MW 
jaderné elektrárny Temelín spotřebovala plochu 50x60 km. Zase ty tvrdé jihočeské palice - na 
některých místech ještě zůstávaly obydlené vesnice. Na americkém středozápadě na 1000 
MW potřebují jen 50x 50 km polí. Tady lidé byli přesvědčováni, až se jim kouřilo z hlavy, že 
nemohou žít mezi lány geneticky modifikované řepky, ale většina starých lidí na vesnici přeci 
jen zůstala.  
 
Vystál jsem frontu na velký dalekohled a zaplatil jedno euro. Byl krásný den, v dálce na 
jihozápadě byly vidět svahy Šumavy obsazené bezpočtem třílistých větrníků. Dávno skončily 
boje šumavských vesnic proti kůrovci, proti postupům národního parku a proti 
zákonodárcům. Ti, co měli pravdu, si ji odnesli na Pravdu boží.  
 
Po dálnici Tábor - Budějovice, která se plánovala a plánovala, až se na konec přeci udělala - 
se valily proudy cyklistů. Pocítil jsem hrdost nad tím, že mnozí jistě měli kola značky Kolda-
Brouček - Vaše kolo na celý život. Konstrukce se dvěma okrouhlými kompozitovými pruty, 
které nesly zatahovací střechu, to bylo moje dílo. Hodně lidí takovou jednoduchou a 
potřebnou střechu na kolo do deště mohlo vymyslet. A taky ji na počítači vymyslelo. Jedině 
já jsem to ale v garáži i zkonstruoval a hlavně vyzkoušel. Montáž trvala pár vteřin - rychlé 
upnutí dvou příčných nosných tyčí s otvory, ohnutí dvou kompozitových tyčí, zasunutí do 
celkem čtyř otvorů a zapnutí zipu s fólií. Pocítil jsem slabou bolest v pravém zápěstí - zkouška 
bezpečnosti při pádu na železničním přejezdu dopadla jinak dobře.  
 
Michal namíchal koktejl znamenitě. Chytrý prach měl spolupracovat v mém podvědomí s 
mozkovými buňkami a předat data sběrnému mikročipu přilepenému na rameni. Michal 
vrátil systémový čas před rok 2100 a systém pak zkolaboval na chybě, o které všichni tvrdili, 
že je dávno vyřešena - přechod počítačových systémů přes rok 2100.  
 
A já jsem se ocitl v roce 2007. To jsem se dozvěděl v internetové kavárně. Hlavní problémy se 
zdály jasné - co nejvíce biopaliv a zabrání to globálnímu oteplování. Měsíc po zahájení 
přidávání biopaliva do motorových paliv u nás už to ale v Americe nebyla správná cesta - 
mohlo to ohrozit krajinu a omezit oxid uhličitý jen o 3 %. Ale EU trvala na co nejmenším 
množství oxidu uhličitého z fosilních paliv. Stačí, že mamuti v sibiřském permafrostu po sobě 
zanechali stamiliardy tun organického uhlíku, který hrozí přeměnou na skleníkotvorný 
methan. Takovou 1000 MW atomovou elektrárnu dokážou nahradit větrné elektrárny na 
ploše ani ne 30x30 km. Ale nesmí být u pobřeží, jejich infrazvuk vážně narušuje život delfínů 
a kytovců. Není to bohužel planý poplach jako kdysi, kdy se tvrdilo, že včely vymírají kvůli 
ztrátě orientace vyvolané všudypřítomnými vysílači pro mobilní telefony.  
 
Moje orientace byla naprosto zmatená, cítil jsem se, jako bych byl najednou ve více městech, 



 

 

která jsem znal. Ocitl jsem se na známém budějovickém náměstí, ale orientační body - 
hospody - nebyly vždy na správném místě. Bloudila tady v noci zřejmě spousta lidí, potkával 
jsem mladé lidi s mobilem u ucha, kteří patrně hledali cestu domů. Jen snědé odbarvené 
krásky postávaly před vchodem do nočních klubů a heren v doprovodu ochranky. Proti mně 
se náhle objevili dva podezřelí týpci.  
 
"Koupíš si od nás perník?", zeptal se jeden mírně výhrůžně a druhý se mi díval někam přes 
rameno. Měl jsem nutkavý pocit, že mi někdo stojí za zády. Neohlédl jsem se, okamžitě jsem 
vyrazil stranou a běžel jako o život. Liduška mě naučila poslouchat instinkty, desetina vteřiny 
rozmýšlení už se nikdy nedohoní. Zastavil jsem se až u cedule Stodolní ulice. Ano, byla to 
vyhlášená ulice nočního života, která byla skoro v každém městě. A najednou jsem rázem 
vystřízlivěl. Proti mně kráčela krásná žena. Známé mírné vlnění boků a lehké natřásání vlasů 
na ramenech - nemohla to být žádná jiná než moje Liduška. Čelo mi polil studený pot.  
 
"Dáš si kafe?"  
 
Sundal jsem si z čela mokrý ručník, kterým se mne Michal snažil probudit. Osobní 
komunikátor svítil z nočního stolku a bylo 30. května 2107, 7 hodin ráno. Ale robustní 
krabička přístroje, který v noci odesílal data životosprávy, tam nebyla. Sáhl jsem si vyplašeně 
na rameno - velká náplast přidržující snímací čip byla na štěstí na svém místě.  
 
"Díky, kafe si dám určitě. Cos mi to včera namíchal za nápoj s crackem? Zdály se mi hrozné 
sny. Jseš si jistej, že to funguje?"  
 
"Určitě nefunguje, ale nemusí to každý vědět. Mohlo by to působit jako prevence proti 
nachlazení. Dal jsem tam hlavně likér z bezinek a med s vylouženou cibulí. Tím mě zásobuje 
babička. Rozmačkal jsem do toho aspirin a pokápnul to trochu ústní vodou, aby z toho byla 
cítit lékárna. Ale lahvinka slivovice R. Jelinek., kterou jsme vypili, byla pravá."  
 
"Takže mám pěknej průšvih."  
 
"Asi jo, volala Liduška a nebral jsi telefon."  
 
"Ale slíbil jsi, že žádné špatné hlášení na gyndu neodejde."  
 
"Už jsem to poslal, všechno je v nejlepším pořádku. Máme štěstí, že hoši, kteří prodávají 
tyhle krabičky, chtějí taky vydělat. Stačil by lepší upravený mobil, aby poslal zakódovanou 
původní zprávu, která by se pak na normálním počítači s jejich programem vyhodnotila. Ale 
oni do toho namontovali skoro malý počítač, který převezme mikrovlnné hlášení od snímače. 
Pak zpracuje data a odešle rovnou graf. Jenomže by se mohlo stát, že třeba neodešle. Takže 
do toho schovali i paměť, která data uchovává. A my jsme odeslali zprůměrovaný včerejší a 
předvčerejší den."  
 
"Takže ten chytrý prach, ty nanočástice zase až tak chytrý nejsou."  
 
"Ale jsou, slídí po celém těle a donutí mozek, aby na sebe a celé tělo vykecal věci, které se ti 
vůbec nehodí."  



 

 

 
"Jsem ti dlužnej, kdybys něco potřeboval..."  
 
"No, moje přítulkyně Klára, na mne tlačí, chtěla by se poradit s tvojí Liduškou, jak na ty před 
těhotenské testy, má z toho strach."  
 
"Ty myslíš, že ženský mají na to taky nějaký fígl?"  
 
"Kdo ví?"  
 
 
Pardal 
 


