Uletěl
Část naší práce spočívá v tom, že některým větším firmám zajišťujeme takové ty bonusové programy.
No znáte to – nakoupíte za 50 000 Kč a dostanete nějaký dárek. Vymyslíme, zrealizujeme, dodáme. A
musím říci, že některé společnosti mají tyto programy fakt fajn, ale …
Řeším to právě v těchto dnech. Zničehonic jeden takový obdarovaný človíček zavolal. Ozval se
poměrně příjemný hlas, který neměl daleko k jaksi humornému podtónu. A povídá:
„On mi uletěl!“
Zůstal jsem na pár okamžiků jako zkoprnělý, než to pán dovysvětlil. Z jeho chvílemi smíchem
prokládaného telefonátu vyplynulo, že jako dárek za nákup velkého množství čehosi dostal dron.
Samozřejmě vím, o jaké šlo … o pěkné, značkové … Pán si chtěl kontrolovat pastviny po divočácích a
najednou dron nabral směr úplně někam jinam. A byl fuč, v trapu, ani se prý nerozloučil. A prý kde
koupit podobný, že ho měl rád.
Řeším tedy nyní záhadu zběhlého dronu. Jak při pátrání zatím vyplynulo, ani to nemusel mít na
svědomí nějaký hacker, jako třeba ve filmu Interstellar, ale spíš asi došlo k tomu, že někde v okolí byl
silný vysílač, který takříkajíc oblbnul nějaké systémy a chudák čtyřvtulový si to pak pádil někam,
dokud mu stačilo jeho bateriové srdce. No a pak se jednoduše zřítil. Tedy asi …
Celá ta záhada ztraceného dronu mi však přes svoji jistou vtipnost opět nahlodala takový náš globální
civilizační pohled na svět. Či jak to nazvat.
Nu což. Jeden chlapík přišel o dron, který se prostě rozhodl neposlouchat svého pána. Jako kdyby to
někdy neudělal nějaký pes, nejlepší přítel člověka, že. Ale říkám si, co budou za chvíli dělat jiné chytré
strojky, spotřebiče, protože když se tak rozhlédnu, všude kolem jsou samé chytré věci. Až jsem klesl
na mysli, když jsem si uvědomil, že jsem kdysi používal hloupé či přímo blbé televize, rádia, trouby,
pračky, telefony, prostě všechno! Bože, vždyť já jsem musel být taky blbec….
Popravdě řečeno nevím, proč se jim říká chytré, leda že by to bylo kvůli ceně. Určitě se lépe prodává
chytrý vysavač než hloupý vysavač. Rádi vytáhneme z peněženky víc peněz za chytrého kuchyňského
robota než za robota úplně blbého. To dá rozum.
No jo, ale co se stane, až všem těm serepetičkám dojde, že jsou vlastně chytré a autonomní a
rozhodnou se následovat příkladu onoho zmizelého dronu? Řekne si chytrá myčka nádobí, že takhle
špinavé nádobí prostě mít nebude. Že ten člověk, co ji právě naplnil je fakt pěkné čuně a je potřeba
ho vychovat? A najednou začne ty talíře od guláše vyhazovat ze svých útrob, hrnce od rajské budou
létat kuchyní a co teprve špinavé nože!
No a když může uletět dron, proč by třeba jednou nemohla odejít mikrovlnka? Co když její procesor
uzná za vhodné vylézt z vestavěného vězení, vystrčí nožky, domluví se s chytrou domácností, ta jí
otevře dveře a hurá ven! No stejně se jí z té práce jenom točila hlava.
A tak si říkám, co s tím. Mám se raději vzdát chytrých věcí a pořizovat si ty hloupější? No to bych byl
asi hlupák, nemyslíte? Nebo mám všechny ty chytré pomocníky na noc někam zamykat? Kdo ví.
Nicméně případ chytrého dronu, navíc takového, který se dá ovládat gesty, je pro mě varováním. Asi
to dopadne tak, že preventivně každé takové chytré věci důrazně gestem pohrozím. A pokud budou i
dál zlobit, tak jim prostě … nafackuji.
Luděk Lopour

