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Jaký bude svět
v roce 2043, až
bude Jadenovi to-
lik, kolik je dnes
jeho otci Willovi?

Před třiceti lety, v roce 1983,
lidé neměli internet animobi-
ly, do vesmíru se nechystali
vesmírní turisté a supermar-
kety nebyly plné geneticky
modifikovaných potravin.
A jak bude vypadat svět za dal-
ších 30 let?

„Evoluce je u konce,“ říká
Rohit Talwar, šéf společnosti
Fast Future, která se zabývá
předpovídáním budoucnosti.
„Tělesně se již nevyvíjíme,
takže v budoucnu budeme po-
užívat spoustu léků, abychom
zvýšili své schopnosti, napří-
klad paměť. Už dnes většina
vysokoškoláků přiznává, že
při učení nějaké látky povzbu-
zující pamět, používá,“ dodá-
vá Talwar.

Jinými slovy – pomocí léků
a jiných látek budeme chtít
být chytřejší a úspěšnější

v práci nebo ve škole. Léky
také vylepší naše těla. Odbor-
níci na budoucnost třeba
předpovídají, že budeme mít
umělé údy, které budou vý-
konnější než ty naše přiroze-
né. „A mnoho z nás bude mít
něco jako externí harddisk.
Část naší paměti bude ulože-
na jinde. To vidíme již dnes –
vemte si, kolik informací
máte v mobilech,“ říká Tal-
war. Technologie bude skuteč-
ně ovlivňovat naše životy v ne-
představitelné podobě. „Mys-
líte si, že dnes vaše životy ovlá-
dají mobily? To se s rokem
2043 vůbec nedá srovnat. V té
době navíc žádné mobily už
nebudou,“ říká dánský futuro-
log Erwin Van Lun. „Budeme
žít ve světě, v němž bude kaž-
dé okno kamerou amobilním
telefonem. Lidé budou s těmi

přístroji běžně komunikovat
a ptát se jich na vše – od stavu
konta v bance po filozofii,“
myslí si Van Lun.

Budoucnost má ale i stin-
nou stránku. „Umělá inteli-
gence bude náš život zcela
ovlivňovat. I to, s kým se bude-
me vídat. Počítač nám poradí,
kdo je pro nás vhodný. To se
děje už dnes na seznamova-
cích webech,“ říká Josh Cal-
der. Ten založil společnost Fo-
resight Alliance, která se rov-
něž zabývá předpovídáním
budoucnosti. Dodává, že šan-
ce potkat někoho náhodně či
zamilovat se na první pohled
bude minimální. Setkávat se
s lidmi v budoucnu tváří
v tvář bude přepych. Staneme
se osamělými ostrovy spojený-
mi umělou inteligencí, myslí
si Calder. A jde ještě dál
– umělá inteligence bude tak
výkonná, že velkému počtu
lidí vezme práci. Státy podle
Caldera budou muset lidem
vyplácet jakási stipendia, aby
se vyhnuli chudobě.

Mnoho oborů promění vyná-
lezy jako je například 4D tis-
kárna. Díky ní si budeme
moci mnohé předměty vy-
tisknout doma. Ty navíc bu-
dou měnit své vlastnosti
a chování v čase. Co se týče
služeb, i ty budou mohutně
ovlivněny rozvojem umělé
inteligence. Změní se i způ-
sob našeho vzdělávání – bu-
deme na internetu „chodit“

na kurzy, které budou zdar-
ma provozovány velkými
vzdělávacími institucemi,
třeba Harvardem.
A protože se budeme doží-

vat sta i více let, promění se
samotná naše představa pro-
fesní kariéry. Za život bude-
memít třeba šest až deset ka-
riér a pracovat do devadesáti.
Abychom ale byli schopni ob-
stát ve světě stále větší kon-
kurence, budeme brát různé
posilovací prostředky a jiné
podpůrné vymoženosti. Tře-
ba nosit umělé končetiny či
celou kostru. A díky vývoji ge-
netiky budememít pod kont-
rolou i různé další věci – tře-
ba tloušťku, stres či vztek.

ELISABETH
BRAW
elisabeth.braw@metro.lu

Jaká bude zábava v roce 2043?
„I tu ovlivní rozvoj umělé inte-
ligence,“ říká Christopher
Kent, spoluzakladatel společ-
nosti Foresight Alliance, kte-
rá předpovídá budoucnost.
„Budete třeba moci žít život
své oblíbené hvězdy – večír-
ky, premiéry a nakupování. A
to díky natočené realitě, kte-

rou hvězda sama schválí. Bu-
dete se moci stát rovněž hrdi-
ny filmů nebo knih, které bu-
dete číst,“ sní Kent.

Virtuální realita nabídne
skvělé možnosti cestování
– procházku po Grand Canyo-
nu nebo zájezd na Antarkti-
du. To vše z pohodlí domo-
va. METRO

Lidé, ostrovy
osamění

Práce. Budeme
pracovat do 90 let

Zábava. Žít život
jako superstar

Citát

„Část naší paměti
bude uložena jinde.
To vidíme již dnes:
kolik informací máte
v mobilech.“
ROHIT TALWAR, FAST FUTURE

Vítejte

V budoucnosti

HLAVNĚ, ŽE SE
STAVÍ!

Probudily nás motorové pily. Aha, jarní prořezávání stromků,
řekl jsem si a převalil se na druhý bok. Člověk se ale může snad-
no seknout, když pálí takhle od boku. Jarní prořezávání stromů
bylo totiž tak důkladné, že kromě větví prořezávali i kmeny. Ji-
nými slovy, káceli celé stromy. Ty, které tu před padesáti lety vy-
sázeli předchozí nájemníci. Ptáčci opustili hnízda, jen straky
z borovice se dokázaly zorientovat a přesídlily na břízu, která zů-

stala ušetřena. Jak se ukázalo, ne-
jednalo se vůbec o kácení zbyteč-
né! Budeme tumít autobusové ob-
ratiště! Z toho jsme samozřejmě
už teď nadšení, protože kdo by se
nekoukal z okna rád na autobu-
sy, jak se obrací. Jen mi není jas-
né, proč se má stavět tady, když
o křižovatku níž jedno ne moc vy-

užívané obratiště už je. A to vůbec nemluvím o tom, že adminis-
trativní budova před naším domem (která tu sice původně stát
neměla, ale nakonec přeci jen dostala zelenou) stojí na... býva-
lém autobusovém obratišti! Že je dle mého laického pohledu
zpoloviny nevyužitá, a že o dvě zastávky dál stojí další, o pár let
starší budova plná prázdných kanceláří, už je jen taková perlič-
ka. Jak říkám, já tomu vůbec nerozumím, nebudu přeci dávat
na ošklivé pomluvy, že někdo potřebuje stavět, přihraje pár cih-
liček úředníčkovi, který poklepe na základní kámen a oba jsou
pak na tom dobře. Ale kdyby na těch řečech něco bylo, měl bych
i tak řešení: Stavbychtivec ať dá almužnu úředníkovi, ten ať mu
dá velkou městskou zakázku, ale ať už pak nic nestaví! Jako by
se stalo! Obecnou kasu to vyjde nastejno, ale alespoň se tu bude
lépe dýchat. Takhle tady přežijí jenom straky.
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Po povedeném víkendu jste
v dobré náladě a energie

máte na rozdávání. Využijte tohoto sta-
vu a pusťte se do plnění všech restů.

Beran 21/3-20/4
Dnes se vám bude v zaměst-
nání dařit, ale ne všichni vám

budou úspěch přát. Lidská závist je ne-
smrtelná, berte ji proto s rezervou.

Váhy 23/9-23/10

S postupujícím časem už
pomalu ztrácíte naději a s ní

i zájem o opačné pohlaví. Nový kolega
vás ale přeci jen nenechá chladnými.

Rak 22/6-22/7
V lásce vás čeká nový začá-
tek! Ostatně si ho zasloužíte.

Přijde konečně něco, co je opravdové,
hluboké a hlavně má perspektivu!

Kozoroh 22/12-20/1

Obvolejte svoje kolegy a po-
zvěte je na skleničku. Snažte

se poznat lidi, se kterými pracujte. Spo-
lupráce s přáteli je jednodušší.

Býk 21/4-21/5
Nepatříte mezi ty, kteří se
po hlavě vrhají do každého

flirtu. Dnes se ale překonáte. Vyhlédnutý
protějšek oslovíte jako první.

Štír 24/10-22/11

Po dlouhé době vás koneč-
ně čeká trochu volnější den.

Využijte toho, že vám ubude práce a do-
dělejte si všechny resty. Uleví se vám.

Lev 23/7-22/8
V zaměstnání se vám dnes
bude dařit zejména po fi-

nanční stránce, což je samozřejmě více
než příjemné! Prémie si zasloužíte.

Vodnář 21/1-20/2

Pohádali jste se se svým
partnerem? Přestože máte

pocit, že jste v právu, překonejte svou
hrdost a buďte těmi, kdo přijde první.

Blíženci 22/5-21/6
Získání půjčky, o kterou nyní
usilujete, půjde nečekaně

hladce a bez problémů. Nenechte se
však ukolébat zdánlivou jednoduchostí.

Střelec 23/11-21/12

Láska vždy přijde, když to
nejméně čekáte. Dnešek

pro vás bude jedno velké překvapení.
A opět vás to zastihne nepřipravené.

Panna 23/8-22/9
Obvykle nepatříte mezi kla-
sické upovídance a neúnav-

né vypravěče. Proto dnes společnost
velice mile překvapíte svou výřečností.

Ryby 21/2-20/3

HOROSKOP
Přesné prognózy na míru!

VOLEJTE

Kompetentní poradenství od profesionálních poradců
Záruka spojení s poradcem dle vašeho přání
Dostupnost 24 hodin denně, 365 dní v roce, vč. svátků

Kompetentní poradenství od profesionálních poradců Kompetentní poradenství od profesionálních poradců 
906 701 701

OSUDOVÉ SEZNÁMENÍ
Kdy se ho dočkáte? Ptejte se karet!
Posílejte SMS ve tvaru 40JP
a vás text na 900 30 55
HNED obdržíte odpověď
od zkušené kartářky!

E.M.A. Europe s.r.o. , tech. zaj. Materna, 1sms/max.55Kč, 1min/max.70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz

Dilbert

Řešení sudoku

Sloupek

MARDOŠA
ČLEN SKUPINY TATA BOJS

Citát

Kdo by se nekoukal
z okna rád na
autobusy, jak se
obrací.

MODIFIKACE
(Z článku Lidé, ostrovy,
osamění na str. 10)

Obměna, úprava,
přizpůsobení

ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK
CIZÍCH SLOV

Výrok dneDopisy a vzkazy

Vláda už
zase straší
Pokrýt v roce 2050 scho-
dek důchodového účtu
prý znamená zvýšit sazbu
pojistného na 40% nebo
zvýšit DPH na 26% nebo fi-
remní daň na 38% nebo
snížit přiznané důchody
o třetinu, píše mi minister-
stvo práce a pan premiér
v Průvodci důchodovou re-
formou. Jádro pudla je ve
slůvku NEBO. Každý ro-
zumný politik by totiž po-
užil všechna uvedená opat-
ření současně, ale jen
v přiměřené míře a využil
by jejich synergii. A navíc
by přidal ta, která podpo-
rují zaměstnanost a porod-
nost. Nedostatek školek
k nim určitě nepatří.

MILAN TOMÁŠEK

Stánek za
2 miliony?
Zařáží mě, za jakou cenu
jsou ochotni pražští radní
nakoupit jeden nový stá-
nek na Václavské náměs-
tí. Jeden má totiž vyjít na
2 miliony korun. Za tako-
vou částku je možné po-
stavit několikanásobně
větší domek, a to včetně
základů, topení, koupel-
ny, schodiště a například
vybavení kuchyně.

TOMÁŠ MARNÝ

dopisy@metro.cz,
www.facebook.com/
denikmetro

V dopisu uveďte jméno a adre-
su. Metro si vyhrazuje právo edi-
tovat dopisy.

Gramodesky opět frčí. Máte doma nějaký ten vinyl?

Michaela Kůrková
Naši mají pěknou histo-
rickou sbírku, smůla že
není na čem přehrát.

Alena Adamová
Manžel má celou
sbírku. Vinyly totiž

vydrží věčně.

Roman Výmola
Není nad to pustit
si vinyl Pink Floyd

nebo Rolling Stones.

Anketa z Facebooku deníku Metro

Slovo dne

„Vůbec nechápu,
kam těmi výtkami

míří.“
MARTIN PULPIT,
TRENÉR FC BANÍK

Po zápase Ostravy se Spartou se
Marek Matějovský pustil do kriti-
ky ostravského trenéra. „Zdržo-
vání, místo hřiště louka...“ zlobil
se záložník na z jeho pohledu
jasnou taktiku kouče Baníku.


