
Život na baterky 

Mám nové, krásné, chytré hodinky. Když jsem zvládl jakž-takž všechny 

jejich funkce a zavedl pravidelné dobíjení jejich baterie, uvědomil jsem si, jaký to 

dnes vedeme život – „na baterky“: 

Ráno vstanu, a než se začnu holit, mrknu, jestli jsou baterie v holicím 

strojku dostatečně nabité. Pak si čistím zuby – a je v kartáčku ještě schopná 

baterie? Před snídaní zjistím, zda není třeba dobít baterii v mobilu. Čas sleduji na 

nástěnných hodinách, ovšem jen v tom případě, že je v nich „životaschopná“ 

baterie. Než vyjdu z domu, přesvědčím se, jestli mám rezervní baterii k mému 

„digitálu“, po návratu zapnu notebook – musí být nabitý! Útratu při nákupu 

kontroluji na kapesní kalkulačce, funguje-li díky dobré baterii. Při vaření brambor 

k obědu si zapnu „minutku“, je-li funkce schopná díky baterii. K obědu si zapnu 

„tranzistorák“ – ovšem, má-li v pořádku baterie. Večerní program sleduji 

v televizním přijímači (ten naštěstí není na baterii) a po vypnutí se přesvědčím, 

jestli je na nočním stolku „baterka“ s plně funkční baterií – co kdybych musel 

v noci vstát? Když nemohu dlouho usnout, podám si tablet, ovšem pouze tehdy, 

je-li akumulátor aspoň zčásti plný. 

Po sváteční snídani, kdy se nadrobí z rohlíků, je nutno vysát koberec, 

ovšem jen tehdy, má-li akumulátor v ručním vysavači dostatek „šťávy“. 

V mém věku si pravidelně kontroluji krevní tlak – baterie v tonometru 

naštěstí vydrží velmi dlouho! 

Poštu využívám téměř jen tu elektronickou, která je zase závislá na baterii 

v tabletu nebo notebooku, zrovna tak jako stav mého konta v bance zjistím na 

dálku. Když potřebuji někam vyjet s autem, musí být akumulátor v něm nabitý, 



jinak ani nenastartuji – ještě, že moje motorka baterii nepotřebuje (ale dá se na 

rozdíl od auta použít jen za pěkného počasí). 

A co teprve lidé, kteří používají „naslouchátko“, které, stejně jako 

kardiostimulátor fungují jen s plnou baterií! (A někteří se bez závislosti na baterii 

neobejdou ani v posteli!) 

Naštěstí elektrospotřebiče, bez nichž by se náš dnešní život v paneláku 

vůbec neobešel, fungují nezávisle, bez baterií – výtah, osvětlení, větrání,… a od 

doby, kdy jsme se nastěhovali, to je před šestačtyřiceti lety, elektrická síť vcelku 

spolehlivě funguje. 

Takže po století páry a elektřiny máme století „baterek“? 

 


