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CO KDYBY
JiÏ dlouhá staletí se lidstvo stra‰í pﬁedpovûìmi o konci svûta.
I v knize knih je tomuto tématu vûnována kapitola Zjevení,
kde je celá záleÏitost popsána velmi plasticky. Nikdo neví, zda
svatému Janovi náhodou ne‰plouchalo na maják, ale jehovisté
podle nûho vypoãítali, Ïe to svût uÏ má za pár. Konkrétnû do
chvíle, kdy jej opustí poslední obãan, kter˘ se narodil za první
svûtové války. Pak pﬁijde konec pro v‰echny, kteﬁí neÏili pﬁesnû podle pﬁedpisÛ jehovistÛ, a naopak nastane tisícileté království na zemi pro jehovisty. Dûsivá pﬁedstava. Pﬁedstavte si
strávit s nimi tisíc let.
Velmi pamûtihodn˘ termín je i 21. 12. 2012, kter˘ nám zanechali staﬁí Mayové.
Vzhledem k tomu, Ïe mnoho takov˘ch dat projde bez malérÛ, jako napﬁíklad s jistotou oãekávaná apokalypsa v roce 1000
na‰eho letopoãtu, zas tak moc bych se nepla‰ila.
Ale co kdyby? I souãasní klimatologové sr‰í pesimismem.
O tom, jak by to mohlo probíhat, panuje mnoho rÛzn˘ch
pﬁedstav. V˘buch supersopky nebo náraz asteroidu do Zemû.
To je varianta, kterou bychom mohli ustát pouze ve vlastní malé
kosmické lodi na obûÏné dráze.
Také se mohou pﬁedvést nûkteré nejmenované totalitní reÏimy a nechají vybuchnout jadern˘ arzenál, kter˘ si na sebe
lidstvo zodpovûdnû pﬁipravuje. Pak by záleÏelo na rozsahu, ale
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v podstatû by to bylo podobné v˘buchu supersopky. Dost dlouho by byla vût‰ina zemského povrchu neobyvatelná. Snad by
se dalo Ïít na Velikonoãním ostrovû.
Nastala by nukleární zima a jediné, co by nám moÏná mohlo pomoci k pﬁeÏití, je zabarikádování se s kvalitním otvírákem
na konzervy v nejbliÏ‰ím supermarketu, kdyÏ jsme odtud pﬁedtím vyhodili v‰e podléhající zkáze. JenÏe tenhle nápad bude mít
kdekdo. Ale ti, kter˘m se podaﬁí pﬁeÏít dejme tomu prvních
deset let, budou stejnû potﬁebovat vûdût, jak Ïít dál beze v‰eho, co shrnujeme pod pojem civilizace. Jednou je to v tom supermarketu buì pﬁestane bavit, nebo konzervy dojdou a oni
vylezou ven.
Nicménû tyto druhy Armagedonu by opravdu nenechaly lidstvu moc ‰ancí na pﬁeÏití. Pravdûpodobnû bychom, aÏ na ãleny vlád jednotliv˘ch zemí, kteﬁí by byli zakopáni hluboko
v komfortních bunkrech, následovali dinosaury.
Na‰tûstí mÛÏe nastat nûjaká jiná katastrofa, která nechá pﬁírodu pﬁece jen v pouÏitelném stavu. Tﬁeba pﬁijde mimoﬁádnû
silná sluneãní bouﬁe a kleknou v‰echny sítû. Mimo kolapsu internetu nastane i blackout a v‰echny infrastruktury pﬁestanou
fungovat. Na‰e civilizace propadne chaosu a my se budeme znovu uãit základní vûci, které byly pro na‰e pﬁedky bûÏn˘m denním chlebem, abychom si zajistili nutné Ïivotní potﬁeby.
Podobnû by to mohlo dopadnout po velmi silném zemûtﬁesení bez vulkanick˘ch doprovodn˘ch jevÛ.
Hodnû jsem pﬁi takov˘ch katastrofick˘ch pﬁedpovûdích
pﬁem˘‰lela, co bych dûlala, abych pﬁeÏila já i moje rodina. Vzpomínala jsem, co mû uãila moje babiãka, co jsem kde ãetla, a rozhodla jsem se to shrnout do struãné kníÏky. Tﬁeba ten konec
svûta opravdu bude a pak by se to mohlo nûkomu hodit. Nebo
nebude, ale obãas narazíme na nûco, o ãem uÏ nám chybûjí znalosti a nevíme, co s tím. Nedávno jsem ãetla v nûjaké diskuzi
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na internetu, Ïe si nûkdo na poli ukradl ﬁepu cukrovku a pak
nevûdûl, jak ji jíst. Nakonec se na‰el nûkdo, kdo poradil, ale
mÛÏe se stát, Ïe nebudeme moci internet zapnout. Nebo najdete v téhle kníÏce je‰tû nûco, co se vám bude hodit i dnes,
kdy je civilizace relativnû v poﬁádku. Pﬁejeli jste nûkdy zajíce
a nevûdûli co s ním? Nebo husu?
Dokonce jsou mezi námi i tací, které na‰e civilizace unavuje a chtûjí se na ní stát nezávisl˘mi. Váhají, protoÏe si nejsou
jisti, co to obná‰í. Zde mohou najít mnohou inspiraci.
Nemám ambice popsat úplnû v‰echno, to by byla velmi tlustá
kniha. Budu se snaÏit dotknout v‰ech moÏn˘ch aspektÛ Ïivota
a bude na vás, abyste si podrobnosti dohledali sami v literatuﬁe nebo na internetu – je‰tû stále funguje.
Kdyby se pﬁece jen nûco stalo, nezoufejme. Na v‰em se dá
najít leccos pozitivního. Televize uÏ nás nebude nudit hloupostmi a mÛÏeme pﬁestat drÏet redukãní diety a chodit do fitka, protoÏe nejpozdûji do roka budeme velmi ‰tíhlí a svalnatí.
JestliÏe teì nejste, potû‰ím vás. Babiãka ﬁíkala, Ïe aÏ tlustí budou hubení, hubení budou studení.
A vá‰ partner nebude trávit ãas ukraden˘ rodinû v hospodû
a va‰e partnerka nebude bûhat po obchodech a ve velkém nosit domÛ kabelky a botiãky. Îádné totiÏ nebudou. Hospody,
obchody, botiãky ani kabelky.
***
Jindﬁich sundal br˘le a pomalu a peãlivû je vyãistil. Znovu si
je nasadil. Lekl se. Cel˘ Ïivot mûl ve zvyku poãítat s tím nejhor‰ím. UÏ od dûtství mûl takovou zku‰enost. KdyÏ se mu mohlo nûco pﬁihodit, vÏdycky se to stalo.
Matnû si vzpomínal, Ïe sem tam zaslechl v rádiu, jak se
probírá téma nûjaké katastrofy, která zniãí ve‰ker˘ Ïivot. A jest12
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li to tolikrát pro‰lo, nakonec k tomu jednou dojít musí. To je
prost˘ poãet pravdûpodobnosti.
Proã jsem si tu pitomou kníÏku kupoval? Cestou z práce na
nûj na stánku u metra zaútoãil lákav˘ titul Konec civilizace.
Miloval sci-fi, tak se tû‰il, jak stráví klidn˘ veãer s Aldousem
Huxleym, a vybaflo na nûho tohle. Jak pﬁeÏít! Ta jeho roztrÏitost...
Odhodil kníÏku na stolek titulem dolÛ a pustil si televizi.
Jaké hlouposti? VÏdyÈ v televizi je tolik skvûl˘ch detektivek.
Byl to JindﬁichÛv soukrom˘ Ïivot. Nûkdy mûl pocit, Ïe nûkteﬁí
detektivové jsou ãleny jeho domácnosti, a dûlal si starosti, kdyÏ
nûkter˘ díl konãil a nechal hrdinu v problémech.
Sledoval bleskovou stﬁíleãku, ale nûjak se nemohl soustﬁedit.
Kolik let uÏ ubûhlo od konce té pr vní svûtové? Je konec
ledna 2012. Poãítat umûl dobﬁe a rychle. Byl to jeho koníãek.
Jasnû. 92. Nedávno sly‰el v televizi, Ïe stoupá poãet stolet˘ch.
To je docela dobré.
Ale uteãe to. Mûl dojem, Ïe posledních patnáct dvacet let
se jen mihlo. A tûch pût let od smrti matky, jeden den jako
druh˘... Jako by to bylo vãera.
TakÏe nezb˘vá moc ãasu. A ten dﬁívûj‰í termín... Jsem huben˘!
Návrat do minulosti. Zamyslel se. Co vlastnû potﬁebuju, ﬁíkal si. Televizi. Auto stojí pod okny, vyjel jsem naposledy pﬁed
mûsícem, asi tak. Pro novou televizi. A pro televizi potﬁebuju
elektﬁinu.
To nepﬁeÏiju, pomyslel si.
Zvedl se a ‰el se kouknout do koupelny, kolik má ve skﬁíÀce inhalátorÛ, které pravidelnû uÏívá proti svému astmatu.
Otevﬁel skﬁíÀku. Pomalu se mu zaãínalo dûlat divnû kolem Ïaludku. Nebo je to srdeãní slabost? Zpotily se mu ruce. Jen
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ãtyﬁi lahviãky! To je maximálnû na dva roky, kdyÏ bude hodnû
‰etﬁit. Hned zítra musí k doktorovi.
Pomalu zavﬁel skﬁíÀku a uvidûl se v zrcadle. Pﬁekvapil ho vykulen˘ v˘raz a zdálo se mu, Ïe chuchvalce jemn˘ch vláskÛ
nad vysok˘m ãelem má je‰tû rozjeÏenûj‰í neÏ obvykle. Ale jinak byl spokojen˘. ·edivûjící skránû povaÏoval za interesantní
a ple‰ za znak muÏnosti, neboÈ se kdesi doãetl, Ïe vypadávání vlasÛ u muÏÛ zpÛsobuje vysoká hladina testosteronu.
Vrátil se do ob˘váku a opatrnû zvedl odhozenou kníÏku.
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VAROVÁNÍ
V této kníÏce popisuji nûkteré vûci, které existovaly a existují
i dnes, ale pokrytecky se o nich nemluví, aby citliví milovníci
vepﬁové peãenû nebo krásn˘ch koÏichÛ nemûli ‰patn˘ pocit.
Jsou zde návody, jak porazit hospodáﬁská zvíﬁata nebo si nûco
ulovit v lese.
Pﬁedpokládám, Ïe milovníci zvíﬁat budou omdlévat a vyz˘vat k veﬁejnému lynãování. Nic proti, i kdyÏ to by se mi asi nelíbilo, ale moÏná kdyby mûli fakt hlad, tak by názor pozmûnili.
A pak, pokud nejsou zapﬁísáhlí vegetariáni, jistû akceptují, Ïe
i dnes se zabíjejí zvíﬁata, aby se jejich kotletky a vnitﬁnosti objevily na pultech obchodÛ a my si z nich mohli udûlat nûjakou
úÏasnou Ïranici. Jenom to nevidíme, natoÏ abychom si museli
to zvíﬁátko sami zabít.
Bezpeãáci a pedanti se nejspí‰ také budou o‰ívat, ale v‰echny návody, které zde uveﬁejÀuju, pﬁedpokládají v mnoha pﬁípadech improvizaci ve velmi neideálních podmínkách.
A co teprve lékaﬁi! Tûm by se tato kníÏka vÛbec do rukou
dostat nemûla.
V pﬁípadné nehostinné budoucnosti budeme zkrátka improvizovat, improvizovat a co je‰tû? Improvizovat.
***
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Improvizovat! Máloco Jindﬁich tak nesná‰el. Návody v‰eho
druhu byly jeho oblíbenou ãetbou. Vût‰inou pomohly, i televizi
si zapojil sám. Jak na to byl hrd˘! Pravda, zapomnûl strãit do
dálkového ovladaãe baterie, ale i tento problém nakonec vyﬁe‰il. Na stranû 3 v manuálu to bylo jasnû napsané. Nechápal, jak to mohl pﬁehlédnout.
Maso znal z talíﬁe v závodní jídelnû. Ano, ano, to je jasné,
Ïe nejdﬁív bûhalo nûkde po dvoﬁe. Pﬁedstavil si pûkné bílé kuﬁe,
jak stojí na stole. Dívalo se na nûho úplnû tupû a co chvilku
cuklo hlavou, aby se na nûho mohlo kouknout z trochu jiného
úhlu. Pak pokrãilo noÏky a zatﬁepalo ocáskem. KdyÏ seskoãilo ze stolu, vedle talíﬁe po nûm zÛstalo –
Dobrá. Nebudu jíst maso.
âetl dál.

