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U F Í K     Ů V       T A L Í Ř  

     V dubnu letošního roku proběhlo hodnocení 1. ročníku 
výtvarné soutěže o Ufíkův talíř. Největší zájem byl o třetí 
okruh — sci-fi humor. Ostatní dva okruhy byly zastoupeny 
velmi slabě, takže jsme se rozhodli – nehodnotit je. Celkem 
se soutěže zúčastnilo s 33 kresbami deset autorů. O tom, 
jak soutěž dopadla, se můžete dočíst na poslední straně.
     Při této příležitosti vyhlašujeme 2 ročník soutěže 
o Ufíkův talíř.
     Stejně jako v prvním ročníku, tak i teď se bude soutěžit 
ve třech okruzích. U každého orkuhu jsou uvedeny základní 
okruhy, které je nutno dodržet. Soutěže se může zúčastnit 
kdokoliv, pokud je starší patnácti let. Pořadatelé soutěže si 
vyhrazují právo otisknout kresby, nebo je vystavovat, bez nároku 
na honorář. Soutěžní kresby 1. o 2. okruhu se budou vracet 
do čtyř měsíců po uzávěrce soutěže. Kresby zařazené do 
okruhu „sci-fi humor“ se stávají majetkem Sci-fi klubu v Českých 
Budějovicích. Pokud se některý účastník rozhodne přenechat 
nám i kresby 1. a 2 okruhu, uvítáme to, jen prosíme 
o písemné potvrzení publikačních práv a zřeknutí se nároku 
na honorář.
     Jaké jsou tedy soutěžní okruhy:
1. Ilustrace k libovolné povídce s vědecko-fantastickou tematikou 
   (jednobarevně, formát A4, nutno uvést název povídky 
   a jejího autora).
2. Kresba, malba, grafika na téma „Člověk ve vesmíru“ (A4-A3).
3. Sci-fi humor (černobílé, pokud možno tuší, A5).

     Na zadní straně každé kresby musí být uvedeno jméno, 
příjmení a adresa soutěžícího, soutěžní okruh a u prvního 
okruhu přesný pramen. Práce je nutno posílat tak, aby při 
přepravě nemohlo dojít k jejich poškození.
     Uzávěrka soutěže je 28. února 1985.
     Soutěžní práce posílejte na adresu redakce (str.1) nebo 
na adresu: Sci-fi klub, SSM při Pedagogické fakultě, 
Jeronýmova 10, 370 01 České Budějovice.
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Dirk Josczok:  S     Á Z K A  

Voják:           Tady Goldvogel, odpalovací rampa nukleárních 
                 raket.
Prezident:       Dobrý večer, u telefonu prezident.
Voják:           Dobrý večer, sir.
Prezident:       Co ‚je u vás nového, chlapci? Co má znamenat 
                 ten poplach? Pokud vím, nedal jsem rozkaz 
                 k jadernému útoku — přerušte to odpočítávání 
                 a zajistěte raketová sila.
Voják:           Ale to je jen sázka, sir.
Prezident:       Sázka?
Voják:           Vsadil jsem se se svým zástupcem, jak dlouho 
                 bude trvat, než zničíme Zemi, když budeme 
                 vést atomové útoky na přeskáčku s druhou 
                 stranou.
Prezident:       No a ...? Co vy ...? Jak dlouho to potrvá?
Voják:           Kapitán soudí, že do čtyř hodin, já si 
                 myslím, že do dvou hodin.
Prezident:       Mohu se ještě připojit?
Voják:           Nevím, jestli by to bylo v pořádku, sir. Máte 
                 lepší informace.
Prezident:       Dobrá, kdy začínáme?
Voják:           Přesně za minutu, sir.
Prezident:       No, za chvíli to už budeme vědět, moment, 
                 prosím, nezavěšujte ... prosím?
1. tajemník:     Pane prezidente! Co se děje? Naše výzvědná 
                 služba oznámila, že je připravena většina 
                 vašich mezikontinentálních raket k vystřelení!
Prezident:       Nic hrozného. To je jen sázka. Šéf mých 
                 raketových sil a jeho zástupce se vsadili, 
                 jak dlouho bude trvat zničení Země...
1. tajemník:     To nebude trvat déle než hodinu.
Prezident:       ... pane tajemníku ..., chvilinku prosím ...‚ 
                 Goldvogeli, slyšel jste?
Voják:           Jistě, sir. Úplně nereálné.
Prezident:       Myslíte, že se mohu vsadit?
Voják:           Bezpodmínečně ano, sir!
Prezident:       ... pane tajemníku ... slyšíte mne? Tak tedy, 
                 jednu hodinu považuji za přehnanou. Sázím 
                 nejméně dvě hodiny.
1. tajemník:     Dvě hodiny (směje se). Dobrá přijímám.
Voják:           Rakety vystartovaly, sir.
Prezident:       Výborně, Goldvogeli. Pane tajemníku, slyšíte, 
                 čas už běží!

                            (přeložil Jaroslav Olša)
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Kalendář významných dat v roce 1984
     V tomto roce si připomínáme několik významných výročí. 
Chtěli bychom vás seznámit s těmi, které se týkají sci-fi 
a mají vztah k česky a slovensky vydávané literatuře.
     125 let uplynulo od narození A.C.Doyla — anglického 
spisovatele, autora dobře známých příběhů o Sherlocku Holmesovi. 
Napsal také, několik vědecko-fantastických knih: „Jedovatý 
pás“, „Ztracený svět“ a jiné.
     106 let uplynulo od narození A.R.Běljajeva (1884—1942), 
jednoho ze zakladatelů sovětské fantastiky, jehož díla vešla 
do zlatého fondu světové sci-fi. Jeho knihy jsou zasvěceny 
problémům vědy a techniky budoucnosti. Autor knih „Skok do 
prázdna“, „Ostrov ztracených lodí“, „Prodavač vzduchu“, 
„Génius zkázy“, „Ariel“, „Člověk, který našel svou tvář“ a 
mnohých dalších.
     100 let uplynulo ode dne narození Huga Gernsbacka — 
zakladatele prvního sci-fi časopisu „Amazing Stories“.
     90 let by se dožil Aldous Huxley (1894—1965),anglický 
spisovatel a autor antiutopie „Brave New World“ (česky vyšla 
pod názvem „Konec civilizace“).
     80 let je Cliffordu D. Simacovi. Je to jeden z nejlepších 
amerických autorů SF. Jeho tvorba se vyznačuje teplem 
a lidskostí. Můžete si přečíst knihu „Když ještě žili lidé“. 
Bohužel, více knih od tohoto autora v Československu nevyšlo, 
ačkoliv autor — jehož předkové pocházeli z Československa 
(Šimák)— přes své stáří vydává každoročně jeden až dva romány.
     75 let od narození I.I.Varšavského (1909—1974) — sovětského 
spisovatele SF — mistra lehkého symbolu, který vnesl 
do fantastiky humor a veselí. Autora sborníků sci-fi povídek 
„Molekulární kavárna“, „Člověk, který viděl antisvět“ (vyšlo 
slovensky), „Vážné symptomy nejsou“ a mnoho jiných. Česky 
vyšel výbor povídek pod názvem „Homunkulus aneb zevrubná 
kybernetologie“.
     70 let od narození V.S.šefnera (1914) — sovětského básníka 
a prozaika, autora mnohých fantastických děl. Česky si 
můžeme přečíst tři povídky ve sborníku „Šťastný smolař“ a povídku 
„Skromný génius“ v antologii „Stvořitelé nových světů“.
     65 let uplynulo od narození Ursuly Le Guinové (1929), 
pokrokové americké spisovatelky, jejíž dílo se vyznačuje 
humanismem a vírou ve šťastnou budoucnost lidstva. Česky od ní 
vyšla novela „Svět je les, les je svět“ ve sborníku “Experiment 
člověk“.
     65 let je Frederiku Pohlovi — americkému spisovateli. 
Je znám z knihy, kterou napsal společně s C.M.Kornbluthem 
„Obchodníci s vesmírem“. Česky si také můžete přečíst povídku 
„Tunel pod světem“ vydanou v antologii „Pozemšťané a 
mimozemšťané“.
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     60 let uplynulo od narození japonského spisovatele 
Kóbó Abe, který se zabýval hlavně psychologickou prózou. 
Je u nás znám z knih „Červený kokon“, „Tvář toho druhého“, 
„Písečná žena“.

     50 let je Kirillu Bulyčevovi (vl. jménem I.V.Možejko). 
Je to spisovatel a scénárista sci-fi film., lauerát Státní 
ceny za rok 1981. Česky a slovensky si od něj můžete přečíst 
několik desítek povídek a některé knihy: „Mimozemšťané 
v Gusljaru“, „Marťanský elixír“, „Prázdniny na planetě Coleida“, 
„Za sto let“, „Slyšel jsem Zemi ...“.

                           S použitím materiálů volgogradského 
                           klubu Vetěr vremeni zpracoval 
                                            Karel Dvořák
- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Georgij Ošarov:   S     p a s i t e l    l i d s t v     a  

     Kolka Popov měl vždy originální řešení v rozhodujících 
okamžicích svého života. Tak tomu bylo i nyní. Nezačal trhat 
sešit z ruského jazyka, ve kterém se červenaly samé čtyřky, 
ani jej nehodil do odpadkového koše. Kolka Popov koupil dva 
balónky naplněné vodíkem, přivázal k nim sešit a pustil je. 
Potom dlouho pozoroval, jak letí výš a stále se zmenšují. 
Pro dnešek se vyhnul otcovu trestu, který se vracel ze služební 
cesty ...
     V noci byly balónky i se sešitem vtaženy na palubu výzkumné 
sondy daleké planety Reld. Automatický pozorovatel získával 
informace o Zemi pro její kolonizaci Reldany. Sonda 
splnila uložený program a hyperprostorem se dostala na Reld. 
Byl nalezen Kolkův sešit a předán do Centra výzkumu mimoreldských 
písemností. Protože Reldané byli velcí kaligrafové a 
nádherné, přesné písmo uctívali, užasli nad Kolkovým sešitem. 
Ještě ten den Rada Reldu upustila od kolonizace Země. Reldané 
usoudili, že bytosti, které mají tak hrozné písmo, nemohou 
správně vykonávat ani nejjednodušší práce.

                            (přeložil Karel Dvořák)
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František   Šafránek:    M O T Ý L I  

     Liduprázdným nočním metrem zamyšleně kráčí bělovlasý 
muž. Není v Praze poprvé — jmenuje se Albert Einstein. Pod 
paží nese objemnou koženou aktovku a svému okolí věnuje jen 
nezbytnou pozornost. Setkání nemůže promeškat, je zákonité 
a on o tom ví. Zbývá ještě pár okamžiků. Chce je vyplnit 
rozvíjením originální teorie, kterou před svým příchodem 
nestačil domyslet.
     Chaotický hluk vznikl zcela nenápadně, neupoutal Einsteinovu 
pozornost. Pak už bylo pozdě. Uragán dupotu desítek 
nohou, sípavé vzdechy, hradba lidských ětl jej srazily na 
zem a někdo mu současně s výkřikem: „Einstein! Vždy je to 
Einstein!“ vytrhnul drahocennou aktovku. Ta se otvírá a hala 
je v jediném okamžiku zaplněna tichým šelestem papírových 
křídel. Tisíce motýlů s nádhernými křídly, jeden vzácnější 
než druhý, se třepotá v nedosažitelné výši. „Stůj! Stůj!“ 
opakuje zbytečně stařec. Chraptivý vzdech nesmírně unaveného 
muže ...
                        -----
     Liduprázdným nočním metrem bezstarostně kráčí bělovlasý 
muž. Jmenuje se Albert Einstein a netuší, že očekávané 
setkání dopadne úplně jinak, než si představoval. Ve své kožené 
tašce nese výpočty převratného objevu; zde se má setkat 
s někým, komu je bude moci předat. Tím završí svůj život, 
víc už od něj nechce. Jeho mozek se však nedá zastavit, nikdy 
se nedal, rozvíjí nový myšlenkový experiment. Téměř nevnímá 
své okolí.
     Snad proto nepostřehne okamžik zárodku nebezpečí. Hluk 
vzrůstá rychlostí světla — alespoň to tak vypadá. Zamyšlený 
stařec je sražen k zemi. Na konci davu opouštějí síly Alberta 
Einsteina II. Nejasně vidí, jak někdo vytrhává koženou 
aktovku z ruky Albertu Einsteinovi. Aktovku, kterou chtěl 
zachránit. Halou zašustí erupce motýlích křídel. Není čas 
opájet se jejich krásou. Nový návrat ...
                        -----
     .....
                        -----
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     „Einstein! Vždy je to Einstein!“ vykřikuje uprostřed 
davu Einstein V. Je zkušenější než dřív, ví, co dělá. Cíl 
má stále stejný: zabránit krádeži aktovky. Srocení davu nepomáhá. 
Einstein I opět ztrácí rovnováhu a z jeho rozevřené 
tašky začínají vylétávat motýli s modře popsanými křídly. 
Pohled, který Einstein V již čtyřikrát viděl. V jeho mozku 
začíná zrát nová myšlenka. Nečeká na ‚její plody. Nový 
návrat ...
                        -----
   ...
                        -----

     „Einstein! Vždy je to Einstein!“ slyší z davu za svými 
zády Einstein IX. Einstein I má těsně před sebou v hlavě 
jedinou myšlenku: ‘Musím mu aktovku vzít dřív, než přijde 
někdo jiný!‘. Vyprosťuje ji z křečovitého sevření padajícího 
starce. Ta se však nečekaně otevírá a osvobozuje v ní 
uschované listy papíru. Vylétávají jak krásní motýli k samotnému 
stropu haly. Einstein IX zastavuje svůj běh. Najednou 
všechno pochopil. Poprvé se otáčí a spatřuje to, co měl 
spatřit už dávno. Za ním je dav starců. Nesmírně rychle začíná 
řídnout. Mizí Einstein VIII, VII, VI ... Každý následující 
stále nechápavěji pozoruje třepotavý let tisíce stran 
výpočtu převratného vynálezu a stále váhavěji se odhodlává 
k cestě do minulosti ... V, IV, III, II. Konečně se vzpamatovává 
i Einstein I a přestává existovat. Einstein IX osaměl. 
Chvíli ještě stojí, ale pak se sehne a začně z perónu 
sbírat listy papíru. Jen okamžik se usmívá absurditě celého 
příběhu, vzápětí zvážní. Neprávem nevěřil své intuici; ani 
dnes ho nezklamala. Vždy se přece setkal s člověkem, který 
se mu maximálně podobal! Sám se sebou! I listiny „předal“! 
... Je smutné, že géniové jsou tolik odlišní. V této 
době neexistuje nikdo, kdo by ho mohl pochopit. Ani v žádné 
jiné. Čas, než sebral všechny listy svého výpočtu, mu 
připadal nesmírně dlouhý ...
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Co je to, když se řekne ...

          G e n e r a č n í   h v ě z d o l e t

     Cestovní rychlost kosmických korábů je většinou nepatrná 
v porovnání s překonávanou vzdáleností. Nezbývá proto 
nic jiného, než vytvořit na jejich palubách podmínky odpovídající 
pozemským (často rozsáhlé zahrady) a smířit se tím, 
že cíle dosáhne až x—tá generace kosmonautů. Výzkumné poslání 
výpravy lze doplnit úkoly kolonizačními, aby stejné strádání 
nemusely prožívat další generace při zpáteční cestě.
     Téma generačních hvězdoletů je podle mého názoru velice 
zajímavé, protože umožňuje detailně popsat psychologii 
poměrně nepočetné skupiny lidí, odsouzené k dlouhodobé izolaci. 
Klade však vysoké nároky na autora, na jeho předcházející 
literární zkušenosti, zčásti i tím, že optimální rozsah 
podobného díla je přibližně 150 stran.
     Snad právě z tohoto důvodu jsou českému čtenáři k dispozici 
pouze dva romány: K MRAKŮM MAGELLANOVÝM od Stanisława Lema a 
NONSTOP od B. W. Aldisse.
     Stanisław Lem si při psaní svého díla pravděpodobně uvědomil 
skutečnost, že pouze samotné téma generačního hvězdoletu 
k upoutání pozornosti čtenáře nestačí. Proto se snažil 
děj ozvláštnit řadou historek, dokonce i pohádkou, z nichž 
málokterá by při samostatném uveřejnění zaujala. Mnohem 
šťastnější kombinaci zvolil B. W. Aldiss. Příslušnost k našemu 
tématu zpočátku tají a staví do popředí téma mutantů; 
čtenář je tím v přípustných mezích dezorientován, postupným 
osvětlováním skutečnosti si však román udržuje pozornost 
až do posledního řádku.
     K uměleckému prokreslení postav se ukazuje délka povídky 
jako nevyhovující. Posledním kvalitním příspěvkem z tohoto 
pohledu je tudíž PRVNÍ KROK od Borise Lapina (výběr sovětských 
povídek Zelený vlak), který se svými čtyřiceti stranami 
textu tvoří dolní přístupnou hranici. Vytkl bych jí 
jen nepřesvědčivost jednoho z fabulačních kroků, kdy Rádce 
(počítač) prozradí posádce údaje o důležitosti zirkonia 
v lidském organismu. Záhadná nemoc přece přišla bez vysvět(lení)
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(vysvět)lení a stejně tak mohla i odejít. Proto doplnění podobné 
informace (zcela nefunkčně) do paměti počítače trenažéru, 
jímž „kosmická loď“ byla, považuji za nepravděpodobné.
     Další dvě povídky těží především z překvapivého odhalovaní 
tajemství. V KOSMICKÝCH KVĚTINÁCH od Karena Simonjana 
neposlušný vnuk svým dárkem babičku nepotěší — odhalí 
jím, že obdivované květiny v „zahradě“ jsou umělé. V povídce 
OTEVŘI OČI, CHLAPČE (Vl. Rybin) je zase tajeno, 
že se lidé nacházejí v kosmickém korábu, ze kterého není 
úniku. Myšlenka iluzorního dětství v zájmu lásky k Zemi 
je zde znehodnocena tím, že jsou rodiče (bez jakéhokoliv 
vážnějšího důvodu) nahrazováni vychovateli.

     Dodatek k článku Generační hvězdolet:
     Bylo by neodpustitelné zapomenout na povídku s nenápadným 
jménem 999 od Jaroslava Veise. Autor v ní hned v úvodu 
prozrazuje hlavní téma slovy: ‘Čekala je ještě náročná 
operace sestupu z oběžné dráhy ...‘. Pokud čtenář odmítne 
pozorně vnímat text od prvního řádku, vše se dozví postupným 
odhalováním filozofie Hayconovy sekty. Veis přináší do 
této oblasti nové prvky: bezkonkurečně zvětšil kosmický koráb, 
zavedl rasismus, kastování, systém dezinformací, embryozávody, 
veřejné telestěny, demonstrace i plynové pacifikátory. 
Povídka je napsána mistrným způsobem a je bezesporu srovnatelná 
se světoznámým Aldissovýni NONSTOPEM.
                                       J.K.

     Na závěr bych ještě přiřadil povídky VYCHOVATEL 
(V.Šitik) a AMAZONKY (Zd.Rosenbaum), ačkoliv v nich není 
obsažena generace, které Zemi nikdy nepoznala. Šitik předpokládá, 
že nedobrovolná účast v mezihvězdné expedici může 
vytvořit u člověka trvalý odpor k opuštění domovské planety. 
Rosenbaumova povídka (z knihy Dvojnásobný dvojník) naopak 
přináší humor a spoustu originálních nápadů, za což 
je u čtenářstva spontánně ceněna.
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Stanislav Juhaňák

      M Y
Hvězdné roky ti buší v mozku
jako splašená čtyřspřeží
Paprsky tvých neutronových drah
nás děsí
Bylo to i v nás
Přestali jsme mlčet
Děti vesmíru se povýšily
na jeho stvořitele
V našich žilách proudila míza
života milionů
z prostoru do prostoru
bez možnosti působit
v mlze mlhovin SOBECTVÍ

H V     Ě Z     D N Ý   P O U T N Í K  

Polibky hvězd
a světů
Splývání života
Na Zemi kvete kvítí
Slunce je plamenem
světelných setkání
Bojíme se snů
a čekáme padající hvězdy
závidíme jim mohutnost
Čekáme pád sebemenší z nich
A pak se radujeme
A padlým dáváme svá jména
I živé pojmenujeme
ačkoliv naše jména zmizí v zapomnění
jedné civilizace
Zrození
a Zánik
Dovedeme je pochopit
když jsou mimo nás?
A tak putujeme
a hledáme hvězdy
mezi vesmírnými obelisky
náhrobními kameny
i hranami štěstí
Hvězdný Poutník
Rozsévač života
anebo jen
člověk ...?
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Gyula Hernagyi: H O M O   P R O T E S     I E N S I S  

     K. se zadumaně vlekl po dlažbě, život ho omrzel. Nevěděl, 
kolik mu je přesně let a zajít do Centra byl líný; jediné, 
co mu zůstalo v paměti, bylo to, že od poslední generální 
opravy uplynulo 1500 let.
   Dvakrát se pokusil o sebevraždu. Poprvé to zkusil s dynamitem, 
ale už za půl hodiny přišel k sobě na místě výbuchu, 
zase novoučký jako ze škatulky. V centrálním archivu, v distribuci 

bílkovin se shromažďovala všechna základní data 
o každém člověku, ve skladech byly protézy libovolné části 
těla, a tak stačilo vyzvednout z příslušného regálu 
potřebný orgán a během patnácti minut se na místě neštěstí 
objevila „četa opravářů“.
     Pokusil-li se někdo o sebevraždu výbuchem nebo rozptýlením 
se, radary o ní (nebo o nešťastné náhodě) ihned informovaly 
Centrum. To si vyžádalo z oddělení Paměti přesný genetický 
kód zahynuvšího jedince, objem jeho mozku, molekulární 
stavbu orgánů a okamžitě vybralo náležitý soubor náhradních 
dílů, spojilo je v celek, zásobilo organismus nezbytnou 
zásobou energie a vědomostí a dopravilo nové stvoření zpět 
na místo.
     Jednou v návalu zoufalství K. proklouzl do kódovacího 
sálu a zaměnil ve svém kódu dvě nuly za jedničky a poté se 
opět vyhodil do vzduchu. Neustále fungující paralelní systém 
kontroly odhalil podvod, a tak byl během pěti minut vrácen 
životu. K. se smutně opaloval u bazénu, usazený na předním 
místě.
     Opustila ho nevěsta a on se cítil nešťastným, přestože 
věděl, že se v nejbližší budoucnosti k němu zcela jistě vrátí, 
musí jen čekat. Tak čekal a nudil se.
     K. obdržel staré knihy a ponořil se do četby. Dostaly 
se mu do ruky verše napsané v dávných prahistorických dobách. 
Roztržitě listoval stránkami, dokud nenarazil na verš, který 
se mu až nečekaně zalíbil.
     „A DNES ŽIJU V ZÍTŘEJŠÍM DNI VČEREJŠÍHO“
     Ty verše napsal jakýsi blázen kdysi dávno v oné době, 
které se říkalo 20. století. K. se spletitý text líbil.
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Když se po obědě procházel, vypravil se do centra hlavního 
města a neustále opakováním si snažil verš vrýt do paměti. 
Na konci jakési uličky se zastavil před neohrabanou stavbou, 
jež svými rozměry připomínala gigantický mikrofon. 
S úsměvem zopakoval do mikrofonu onu nesrozumitelnou frázi.
     „A DNES ŽIJU V ZÍTŘEJŠÍM DNI VČEREJŠÍHO“
     Obrovský temporální počítač z dávných dob, jakoby čekal 
zrovna na takovou skladbu symbolů. Protikladné časové 
úseky, minulost a budoucnost, K. jednou frází nasměroval 
proti sobě. Srážka dvou energií vyvolala řetězovou reakci. 
Veškerá kvanta minulosti a budoucnosti Země, spojená výbuchem, 
se přeměnila ve zvláštní, temporální konglomerát fotonových 
proláklin antireality.
     Během zlomku sekundy vznikla neprodyšná vrstva a K. 
zavalila hustá, krabatá hmota.
     Třetí pokus se podařil.
                               (přeložil Zdeněk Dvořák)

- o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o –

K     d o   d o s     t a l   U f í k     ů v   t a l í ř ?  

     Na druhé straně jste si mohli přečíst propozice druhého 
ročníku výtvarné soutěže o Ufíkův talíř. V tomto čísle 
i v minulém byly na obálce otištěny některé z kreseb, které 
se soutěže zúčastnily. Bude vás proto jistě zajímat, jak 
předchozí ročník dopadl.

       1. místo — Milan  L i p o v s k ý
       2. místo — Miloš  K r m á š e k
       3. místo — ing. Mojmír  S p u s t a

     Do užšího výběru navíc postoupily kresby Jana Lušovského, 
Jaroslava Cimpricha a Milana Vaculíka.
     Nejlepším blahopřejeme a všem, kteří se zúčastní druhého 
ročníku, přejeme úspěch.
                                         Redakce






