
Objevíme perpetum mobile? 

 

Ozvěna kroků budoucnosti, prohlášení vědců i nadšené domněnky mé generace, 

založené na Star Treku, spouští další a další proudy ne vždy podložených 

informací. Jistě život, až budu velká, bude snazší, doprava rychlejší, auta 

kulatější, počítače výkonnější, mobily chytřejší. Ale je to skutečně to, co 

chceme slyšet? Náš životní standart se zase o něco posune, ale tuším, že 

všichni touží po něčem novém, o čem se budou učit i mé děti a tázat se 

s nevěřícným výrazem na zaostalosti této doby. Ovšem i tak na názory, že za 

třicet let bude mít každý svého robotického společníka s naučenými reakcemi 

pro případný rozhovor a že na dovolenou si zajedeme na Měsíc, mám odpověď 

jedinou: „Výšek se bojím a lépe si popovídám s papouškem.“ 

Samozřejmě, když můj dědeček pracoval, jen těžko si mohl představit možnosti 

dnešní technologie. Babičky si také nepředstavovaly příchod mobilů, natož 

jejich nepostradatelnost v současném světě, a mí rodiče leda tak doufali 

v příchod nějaké novinky, která by jim ulehčila studia, ale o Internetu ani nesnili. 

Dokázali jsme již tolikrát překvapit, když jsme vymýšleli výše zmíněné. Jen si 

představte ty výrazy, když se uskutečnil první telefonát, poslal první e-mail nebo 

třeba poprvé zasvítila žárovka.  Vše, co nyní považujeme za samozřejmé, kdysi 

udělalo díru do světa. A já si přeji, aby někdo z mých vrstevníků si jednu také 

vykopal.  

Minulost se ostatně ráda opakuje. Jistě i tentokrát dovolí lidstvu zazářit, možná 

již za pár let zapnu svou holografickou 3D televizi, abych sledovala něco docela 

tak neuvěřitelného, jako bylo za své doby přistání na Měsíci, nebo se zastavím a 

budu se snažit najít na obloze nástupce Sputniku. Věřím, že už nyní na nás jsou 

naši předci hrdí, možná se snaží odhalit způsob, jak zarazit toto čarodějnictví a 

zjistit, kde to vlastně šlo špatně. Ne, nečeká nás perpetum mobile, ale jednou 

se jistě budeme divit, kroutit hlavou nad nejnovějším výmyslem, bez kterého se 

naše vnoučata nemohou obejít.  
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