
Čekuvského čipy 

____________________________________________ 

 

Rok 2060 

 

Nové revoluční pokusy s lidskou myslí probíhají v Polsku! 
Mladý polský vědec Amadej Čekuvski se snaží propojit čip s lidským mozkem, po několika 

úspěšných operacích s opičími mozky. Tento čip dokáže zachytit signál a spojit se s mobilním 

telefonem, takže při úspěšnosti by lidé měli být schopni volat si pouhou myšlenkou.  

Vědci z celého světa se bouří a prohlašují tyto čipy za nesmyslné. Jestli mladý Polák uspěje se 

dozvíme již brzy. 

 

„Další blázen, co se snaží pokořit lidský mozek,“ zasmál jsem se. Projížděl jsem články na 

Seznamu a tento mě zaujal, tak jsem ho přečetl nahlas své ženě Elišce. Byl pátek roku 2060 a už mi 

táhlo na jednapadesát let. Dělal jsem opraváře strojů v jedné německé firmě, která sídlila u nás v 

Plzni a Eliška byla učitelkou na zdejší základní škole. Páteční večery se stali mými oblíbenými hned 

poté, co naše dcery odešly studovat a my jsme společně vařili večeři, dali jsme si vínečko a pustili 

jsme si seriál na Netflixu. Naše nejmladší dcera Květa se nám vždy smála, že ještě používáme 

Netflix, prý na ten dnes koukají pouze staříci. Měli jsme ještě jednu dceru Aničku, která již měla 

vlastní rodinu. 

„Co si lidi ještě vymyslí, že?“ zeptala se Eliška a pokračovala ve vaření. 

„Volala mi Květa, že zítra přijede i s tím jejím novým přítelem, zapomněl jsem jeho jméno,“ řekl 

jsem a vložil jsem rajčata do kráječe. 

„Jmenuje se Zbyněk a taky studuje lidská práva. Musíš na něj být milý, Květa ho má opravdu ráda,“  

řekla Eliška a pustila míchačku polévky. 

„Zbyněk to je vážně hrozné jméno,“ řekl jsem a společně jsme se zasmáli. 

„No Květoslava není o moc lepší. Jinak Anička určitě nepřijede. Jedou s Karlem a malou Emou na 

víkend do lázní,“ řekla Eliška. 

 

 

Rok 2061 

 

Prvních sto úspěšných čipů napojených! 
Polský vědec Amadej Čekuvski může slavit. Prvních sto čipů bylo úspěšně napojených na lidskou 

mysl, tyto prototypy jsou podle jeho slov naprosto bezchybné a všech sto zúčastněných dostalo čip 

zdarma. Čekuvski se svým týmem připravuje čipy na prodej a vypadá to, že Čína si je již předběžně 

zamlouvá. 

 

„Tak dáte si dort?“ zeptal jsem se a všichni kromě Aničky přikývli. 

„Musíme vám něco oznámit,“ řekla Květa trochu nervózně a držela Zbyňka za ruku. 

Všichni jsme napjatě vyčkávali a trochu tušili, co nám řekne. 

„Budeme se brát!“ vyhrkla šťastně a začalo velké objímaní a gratulace. Eliška dokonce brečela 

štěstím. Byl jsem rád, Zbyněk byl moc hodný hoch a Květu miloval. 

„Slyšeli jste o tom Čekuvském?“ zeptal se Annin muž Karel. 

„Ano, nějaké články o něm jsem již četl,“ řekl jsem a vzpomněl jsem si na ten nejnovější. 

„Jeho úspěchy jsou naprosto uchvacující,“ řekl nadšeně a my mu dali za pravdu. Anička se trochu 

zamračila a pozorovala svého manžela, jak nám líčí detaily o těch čipech. 

„Víte proč můj muž o tom tak básní? Protože se plánuje přestěhovat do Polska a pracovat pro 

Čekuvského. Poslední dobou slyším pouze o těm hloupých čipech,“ řekla naštvaně Anna a začali se 

s Karlem hádat. Lepší narozeniny jsem si nemohl přát. 

 



 

 

Rok 2065 

 

Francie, Německo, Amerika a Čína kupují prototypy čipů! 

Největší země světa již skupují Čekuvského čipy, nejdráže ale vychází školení doktorů, kteří budou 

provádět vkládání čipů. Čína koupila zatím největší počet  a již se snaží o vylepšení svých čipů na 

úplně novou úroveň. 

 

 

„Mami rozvádíme se,“ řekla Anička, když k nám nečekaně ve středu vpadla. Eliška si jí přitáhla do 

objetí a já jsem se začal věnovat Emě. Chvilku jsem si s ní hrál v pokojíku a poté jsem se připojil ke 

své ženě a dceři v kuchyni. Anička stále brečela a Eliška se jí snažila uklidnit. 

„Tak co se stalo?“ ptala se Eliška a Anna se přes vzlyky snažila mluvit. 

„Pomalu jsme si přestávali rozumět a já jsem si furt nalhávala, že se to zlepší, ale dneska se mi 

přiznal, že má milenku a že s ní chce žít,“ řekla a rozbrečela se ještě více. Překvapeně jsme se na 

sebe s Eliškou podívali a snažili jsme se jí uklidnit. 

 

 

Rok 2067 

 

Dva mrtví, rodiny budou žalovat Čekuvského! 

Čekuvského čipy se již prodávají v několika vybraných zemí, ale v Japonsku právě kvůli nim 

zemřeli dva mladí lidé. Jejich rodiny chtějí žalovat Čekuvského, ale ten se brání, že čipy byly v 

naprostém pořádku, špatně se prý provedla samotná operace. Je možné, že Čekuvski prodává své 

čipy a neověřuje si, jestli kupci znají správné provedení operace? I přes toto fiasko zájem o čipy 

stále stoupá. Čína mezitím propojuje čipy s wifi a nabízí sledování obrazovky telefonu uvnitř vaší 

hlavy! 

 

S nikým jsem nemluvil. Eliška zemřela před měsícem velmi náhle na mozkovou mrtvici a celý můj 

svět okamžitě zčernal. Neměl jsem pro co žít. Anička a Květa se mě snažily, co nejvíce navštěvovat, 

ale obě měly své životy a rodiny v Praze. Nepromluvil jsem ani slovo, protože jsem byl stále v 

šoku. Nedokázal jsem to pochopit. Technologie byla na tak vysoké úrovni a oni jí nedokázali 

zachránit. Každé ráno jsem se probouzel v prázdné posteli a po zbytek dne jsem seděl u okna a 

koukal jsem ven. Obě mé dcery jsem tím velmi trápil, ale prostě jsem nedokázal zpracovat, že má 

žena, světlo mého života, byla mrtvá. 

 

 

Rok 2069 

 

Ceny čipů stále stoupají 
Ceny Čekuvského čipů neustále stoupají a zájem o ně roste. Ekonomové tvrdí, že se v nejbližší době 

snižování cen nedočkáme.  

 

„Ahoj tati,“ řekla Květa a dala mi pusu na tvář. Jezdila za mnou skoro obden. 

„Ahoj Květo,“ řekl jsem a pohlédl jsem na ní. Také zestárla, již byla matkou čtyř uličníku a 

neúnavně pracovala. Byla to šikovná holka. 

„Co čteš?“ zeptala se, když si všimla mého tabletu a brýlí pro čtení. 

„Čtu o těch čipech, dneska už v novinách nic jiného ani není,“ řekl jsem a Květa mi dala za pravdu. 

„To je pravda. Co na ně vlastně říkáš? Ředitel mi jeden slibuje, když letos překonáme loňské 

maximum prodejů,“ řekla trochu pyšně. 



„Stále nevěřím tomu, že se tolik lidí nechává dobrovolně načipovat něčím, co má přístup k jejich 

myšlenkách,“ řekl jsem dosti skepticky, ale Květa to ihned odmávla. 

„Ale tati o to tam vůbec nejde, jde hlavně o to, že pouhou myšlenkou zvládneš úplně všecko, tyhle 

tablety a počítače brzy přestanou úplně existovat,“ řekla stále tak nadšeně. 

„Já si tedy v životě čip do hlavy nedám,“ prohlásil jsem. 

 

 

Rok 2074 

 

Čip si může koupit každý! 
Ceny čipů konečně klesají, starší verzi dnes pořídíte již za cenu dobře vybaveného počítače a čip si 

může dovolit i normální smrtelník. 

 

„Šťastné a veselé Vánoce tati, to je od nás všech,“ řekla Anička a podala mi malou krabičku. 

Otevřel jsem jí a beze slov jsem zůstal koukat na čip. 

„Líbí se ti?“ ptala se hned Květa. 

„Výslovně jsem vám říkal, že to svinstvo nechci!“ řekl jsem naštvaně a vrazil jsem jim to zpátky. 

„Tati mohlo by ti to pomoci s tou tvou pamětí,“ řekla Anička jemně a já rozzuřeně kroutil hlavou. 

„Prostě to nechci, můžete mě respektovat aspoň trochu? Vím, že mě máte za blázna! Jdu za 

Eliškou,“ řekl jsem a slyšel jsem jejich smutné povzdechy. 

 

 

Rok 2075 

 

Kdo nemá čip, jakoby nežil 
Stále nemáte vlastní čip? V jakém století vlastně žijete? Čekuvského čipy nám dávají úplně nové 

možnosti bez kterých se již neobejdeme. Počítače a mobily se vyhazují ve velkém, jelikož všechny 

jejich funkce lehce nahradí čip ve vaší hlavě. Neváhejte a připojte se k modernizaci našeho světa. 

 

Už jsem to nezvládal. Stále jsem měl Elišku před sebou, jako kdyby tam opravdu byla. Holky mi 

slibovali, že když si ten čip vezmu, uvidím pouze realitu. Navíc na ty čipy existovali sta tisíce 

dobrých recenzí. Eliščin duch mě pronásledoval a já se konečně rozhodl jít na tu operaci. Vzal jsem 

si Čekuvského čip stejně jako všichni ostatní. 

 

Rok 2080 

 

První nabourání, budou čipy naší zkázou? 
V Americe došlo k prvnímu nabourání do čipu, mladá dívka přísahá, že na chvíli nemohla ovládat 

vlastní myšlenky a musela plnit povely, které se jí v hlavě najednou začaly objevovat. Pokud je to 

pravdivé tvrzení, tak nastává otázka, jestli se Čekuvského čipy stanou naší zkázou. 
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