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Palubní deník: patnáctistý čtyřicátý čtvrtý den na lodi, jsme 1977 světelných 
let od Země. Po včerejším průletu červí dírou CX nám zbývá už jen 132 
světelných let do přistání na JN5, planetě přibližně stejně velké jako naše. 

 „Připravte se,“ zahlásil kapitán těsně před přistáním.  

Byli jsme dosti překvapení, jelikož jsme prolétali atmosférou. Abyste mě 
chápali, v této galaxii není přítomnost atmosféry zvykem. Po skoro hladkém 
přistání jsme poprvé vystoupili na povrch. Přistáli jsme někde v lese, byli jsme 
skoro jako na Zemi.  

Po chvíli jsme potkali zdejšího obyvatele, předpokládali jsme ho, ale přece jen 
nás překvapil plynulou angličtinou, a to vážně není normální. Zavedl nás do města, 
jež bylo úplně stejné jako na Zemi. 

  Pozval nás domů, samozřejmě jsme šli. Nabídl čaj a já si řekl, nejsme náhodou 
na naší planetě? Asi jsme se jen netrefili do CX a vrátili se zpět domů. V rohu 
pokoje měl náš hostitel na stole položený počítač, tak jsem se ho zeptal, jestli se 
na něj nemohu podívat. Chtěl jsem zkusit třeba Facebook, kouknout, zda vážně 
nejsme někde v Americe. Souhlasil. Zadal jsem do vyhledávače slovo Facebook, 
ale když jsem ho zkusil rozjet, nešlo to. Zeptal jsem se hostitele, jestli mu funguje 
internet. Na jeho odpověď asi nikdy nezapomenu, protože na mě zaskočeně 
vyhrkl: „What is internet?“  

V tu chvíli se Karel, náš hlavní navigátor, začal dusit a mně došlo, že asi nejsme 
na Zemi. Copak je na Zemi místo, kde dnes nemají internet? Vypadalo to, že tady 
ho neznají. Nemohli jsme tomu uvěřit. Poděkovali jsme přátelskému 
mimozemšťanovi a vydali se do města pátrat dál. 

  Po asi deseti minutách a desítkách dotazů na místní obyvatele jsme nenašli 
nikoho, kdo by internet znal. Byli jsme v šoku! Jak je možné, že bez něho mohou 
v roce 2158 žít? Oni neznají YouTube, Instagram ani spoustu dalších aplikací, bez 
nichž se dnes nedá žít! Bylo to ve své podstatě vlastně krásné, všichni pilně 
pracovali a nic je nerozptylovalo. Byli daleko rozvinutější, bez internetu byli 
mnohem produktivnější. Samozřejmostí byl Hyperloop, létající auta, dokonce 
i pro nás neznámé léky. Lékařství tu bylo na vysoké úrovni, kterou si my na Zemi 
neumíme ani představit, rakovina či ebola už zde dávno nebyly žádnou hrozbou. 

 Kdybyste se dnes zeptali pozemského teenegera, jaké by to bylo žít bez 
internetu, řekl by, že si neumí takový život představit. Tady na JN5 to nikomu 
nevadí, děti tu sportují, pilně studují a život si náramně užívají. U nás by to bylo 
vlastně nemyslitelné. 

 

  Palubní deník: patnáctistý devadesátý čtvrtý den na lodi, jsme 1977 světelných 
let od Země. Od doby, kdy jsme na JN5 poprvé přistáli, uplynulo asi 50 let. Na JN5 



stále není internet. Lidé sem létají na rekreaci, aby si odpočinuli od života online. 
Pozemšťané si tu zkrátka užívají klidu a ničím nerušené relaxace. Dnes se JN5 
přezdívá Svět bez internetu. 


