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ZDÁLO BY SE... 

Zdálo by se, že Paměť a vědeckofantastická literatura toho ma-

jí společného velmi málo. Jenže klub TOS Hostivař vydal sbor-

níček sci-fi povídek k Paměti, další připravuje českobudějo-

vický klub, slovenský časopis Elektrón vyhlásil soutěž SF po-

vídek k Paměti. Proč to všechno. 

Nežijeme ve vakuu. Každý z nás ke spokojenému životu 

potřebuje výsledky práce mnoha neznámých lidí a stejně tak na 

naší práci - přímo nebo nepřímo, otevřeně nebo skrytě závisí 

lidé, které v životě třeba ani nepotkáme. A při složitosti 

dnešní civilizace už zdaleka nezáleží na tom, jakou máme pro-

fesi nebo zda se dokonce jedná jen o našeho koníčka 

Sci-fi kluby se k Paměti připojily proto, že minulost, 

přítomnost i budoucnost leží na téže přímce. A také proto, že 

i když vědecká fantastika není nutná k přežití, k životu bu-

doucímu – a tím spíše k současnému - patří. 

/Pagi/ 

SLAN – časopis pro vnitřní potřebu SFK Slaný 

NEPRODEJNÉ!! ZDARMA! 

Redakční rada:Irena Mašková, Jároslav Kašpar, Ladislav Peška RNDr 

Radka Vintrychová 

náklad 30 výtisků, vyšlo v březnu 1985, 14 stran, 2.číslo 
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HLEDÁNÍ NEJ... 

Ano, už je to tak.Sci-fi hnutí v Československu směřuje mílový-

mi kroky ke světovosti. Podobně jako jinde,i u nás se bude 

v letošním roce udělovat řada cen obdobných cenám udělovaným 

v zahraničí. /Hugo Award, John W. Campbell Memorial Award, Neb-

ula, aj./ Na prostého fana je jich možná trochu mnoho, a tak 

snad neuškodí udělat si v těch všelijakých Huňáčích, Ludvících 

či Mlocích trochu pořádek. 

Vezměme nejprve literární soutěže. Jako rozumné bylo ve-

řejností hodnoceno rozhodnutí Koordinační komise omezit počet 

celostátně vyhlašovaných soutěží.K nejznámějším,nejstarším a 

patrně i nejhodnotnějším patří soutěže pořádané SFK Pardubice - 

"O cenu Karla Čapka " a SFK Villoidus – "O Huňáče zeleného" Dá-

le podporuje KK svým rozhodnutím tyto soutěže:"Šulét"/SFK Šum-

perk/,Stříbřitělesklý halmochron" /SFK Plzeň/,"Pseudo-

vyabstrahovená Judita"/Pavel Kosatík/,k nimž můžeme přiřadit 

ještě výtvarnou soutěž "O Ufíkův talíř" /SFK Č.Budějovice 

S vlastní iniciativa přišel také slovenský časopis Elek-

trón,který na počest 40. výročí osvobození vyhlásil vlastní 

soutěž a dokonce slibuje vydat sborník nejlepších prací. 

Z výše uvedeného přehledu,ve kterém není vůbec místo po 

různé klubové či oblastní soutěže je vidět,že možnosti realiza-

ce mají mladí amatérští autoři opravdu mnoho. 

Další akcí související s literární tvorbou je soutěž "O 

cenu Ludvíka Součka",tzv. Ludvík.Je udělována pravidelně na 

Parconu,letos dokonce ve třech kategoriích; nejlepší české SF 

knize,nejlepší přeložené zahraniční knize a dále blíže nevyme-

zenému počinu v oblasti uplynulého kalendářního roku. První ka-

tegorie/čs. kniha/ slouží patrně jako určité paralela výše uve-

dených amatérských soutěží určená profesionálním auto-

rům.O oprávněnosti existence druhé kategorie/překlad/ mám urči-

té pochybnosti. Ale zřejmě i překladatelé či editoři touží po 

nějakém veřejném uznání! 

Kdo získá hlavní cenu ve třetí kategorii /všechno ostatní/ 

jsem opravdu zvědav.Oblast není blíže vymezena, tudíž si do ní 

může zahrnout kdokoli cokoliv.Tady se myslím bude seznam kandi-

dátů v mnohém shodovat s adepty na titul Mlok č.2 /viz.  dále/ 

Další akcí,kterou stejně jako předchozí organizuje SFK 

Teplice, je anketa o nejlepší SF knihu z let 1945-84.V seznamu 

figuruje celkem 150 titulů.Vítěze snad budeme znát v Pardubi-

cích.Ale jest otázkou zda může takováto forma výběru najít 

opravdu nejlepší sci-fi?Vždyť ve zmíněné seznamu se nachází řa-

da titulů, které i starší fanoušek zná z doslechu či vůbec. 

Zkuste dnes sehnat knihu, která vyšla v padesátých či šedesá-

tých letech.Z tohoto důvodu se v anketě musí nutně prosadit 

zejména knihy vydané v posledních letech, i když zase tak mnoho 

oprávněných adeptů na celkové prvenství u nás není. 

Novou cenou, udělovanou organizačním výborem Parconu, je 

tzv. Mlok /přesněji Mlok č.1 a č.2 / Mlok č.1 je nejvyšším oce-

něním, které může v ČSSR získat spisovatel-amatér. Mlok č.2 je 

cena velmi zajímavá.Získat by ji měl ten, kdo významným způso-
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bem přispěje k rozvoji sci-fi a fandomu u nás.Organizátoři bu-

dou mít výběr asi dost těžký, neboť podle mého názoru byl rok 

1984 rokem, který prožil zatím snad nejbouřlivější rozvoj SF 

hnutí.Z mého pohledu se jako nejpodnětnější jeví ustanovení Ko-

ordinační komise a z jejíž činnosti je pro náš klub největším 

přínosem INTERKOM Vl. Veverky. 

Jak vidíme, je toho opravdu dost. Ale přeci jen jednu cenu 

zde postrádám.Je to cena, kterou v zahraničí udělují nejlepším 

fanzinům.Myslím si, že v současné době, kdy v Československu 

neexistuje zatím oficiální celostátní časopis zaměřený na sci-

fi,podobně jako je např. polská Fantastyka, ke práce lidí okolo 

vydávání takového časopisu velmi užitečná, a tato cena by byla 

jen skromným oceněním jejich práce. 

/Ladislav Peška RNDr. 

/ 

 

Janusz A. Zajdel patří mezi popřední autory polské SCI-FI 

literatury. 

Narodil se v roce 1938 ve Varšavě. Jako chlapec byů svěd-

kem obnovy poválečné Varšavy-zrodu města z trosek a popela. 

Tento zážitek se mu hluboko vryl do paměti a neustále se obje-

vuje v jeho díle. 

Je fyzikem, specialistou v oboru ochrany před zářením. Je-

ho knižním debutem byla sbírka povídek „Jed mantiky“, kterou 

vydal v roce 1965. Následovaly další povídky a romány. Význam-

ným dílem je román „Vynález profesora van Troffa“ /přeložen do 

češtiny/, který byl v Polsku označen za nejlepší SCI-FI roku 

1980. 

Zajdel je zkušený autor, o čemž svědčí i to, že je velmi 

často překládán do jiných jazyků. 
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H A V Á R I E 

Janusz Zajdel 

V sekci byla chladno a přesto se na čele Gue jiskřili krů-

pěje potu. Sylvie bezmyšlenkovitě hleděla na pult vitatizátoru. 

- Co teď? 

Byť otázka byla čistě rétorická, Guy se přesto rozčilil. 

- Ty to ještě nechápeš? Motor - to je už pěkná nepříjem-

nost, a teď, čím dál tím hůř. Ať je Witt mrtev či ne 

rozhodně se nám jej nepodaří oživit. S ostatními je to 

určitě stejné. Všichni, z prvního pokolení. jsou mrtvi, 

rozumíš? V nejlepším případě je není možné vrátit 

k životu. 

- Jsi si jistý? 

Gay zaváhal 

- Chtěl jsem... zkusil jsem oživit ještě dva. S týmž vý-

sledkem, neúspěšně. Mozková činnost se neobnovuje, vědo-

mí se nenavrací. 

- Myslíš, že se poškodil vitalizátor? 

- Možná, ale spíš selhala aparatura anabiozy. V té se ni-

kdo nevyzná, ani ti z prvního pokolení. Svévolné zasaho-

vání do její činnosti je zakázáno. 

- To znamená... - Sylvie zmlkla. Bála se vyslovit to na co 

myslela. 

- Ano, nemá smysl si něco nalhávat - tvrdě řekl Guy. – Ni-

kdo z nich se nevrátí z anabiozy. 

Dlouho mlčeli a hledě na zem. 

- Řekneme jim o tom, Guy? 

- Ne. V žádném případě! Vždyť už za pár let má čtvrtá ge-

nerace následovat třetí. Jestli se to dozvědí, nikdo ne-

bude chtít riskovat. Vznikne panika. 

- Guy, vždyť mi sami jsme ze čtvrté generace. 

- Právě proto musíme vše dobře zvážit, než se rozhodneme 

pro nějaké řešení. Promyslet všechny možné následky. 

Situace byla opravdu katastrofální. Devadesátý čtvrtý rok 

letu, sto let před koncem, operátor biostatických zařízení Guy 

IV. Masson zjistil, že členové posádky, kteří se nacházejí v 

biostatických komorách, se nevracejí k životu po splnění nor-

málních podmínek daných procedurou vitalizace. Lidé v komorách 

byly předky těch, kteří dnes řídili loď. Ale průběh letu nemu-

sela tato tragedie ovlivnit. Pokud však nynější generace, je-

jich děti i všechna další pokolení zaujala v patřičný čas svá 

místa v anabiozních schránkách 

Cesta k Tau Velryby byla plánována jako generační let pod-

le Bulling-Rodesova systému. Třicet dva členů posádky startují-

cích ze Sluneční soustavy, kteří tvořili první generaci, řídili 

prvních 25 let všechny systémy hvězdoletu a zároveň vychovávali 

druhou generaci. Děti se rodily, rostly, učily a specializovaly 

na činnosti potřebné pro řízení hvězdoletu. Vše bylo propočítá-

no do nejmenších detailů. Šestnáct mužů a šestnáct žen pečlivě 

vybraných podle jejich fyzických i psychických vlastností, se 

vypravilo na cestu, jejíž cíl měli dosáhnout jejich prapravnu-

ci, Každé dvojice muž-žena musela vychovat další dvojici chla-

pec – děvče. Samozřejmě se hledali geneticky nejvhodnější dvo-

jice rodičů, plánovalo se pohlaví novorozenců apod. Po odpraco-

vání 25 let, když předali všechny potřebné vědomosti dětem, 

odebrali se rodiče do anabiozy, ze které se měla probudit až na 
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Zemi. Čtyři sta let po startu. 

Tato metoda, možná ne příliš humánní, nejracionálnějším 

způsobem řešila řadu problémů. Byť rychlost současných hvězdo-

letů byla již značná, nedosahovala ještě zdaleka rychlost svět-

la, a tak pouze generační hvězdolet mohl doletět ke hvězdám. 

Lidé v anabioze nepotřebují vodu, jídlo ani vzduch. A pak, 

všichni se vrátí na Zemi ve věku 50 let, plni sil a energie. 

Jelikož normální život prožívali současně pouze dvě gene-

race, počet členů posádky se stále pohyboval kolem 64 lidí. Na 

tento počet byla vypočítána kapacita zařízení regenerující 

vzduch, výroby jídla a vody. Do čtvrté generace probíhalo vše 

normálně. Najednou však vysadil motor a k jeho opravě bylo tře-

ba konzultace se specialistou z první generace. Taková situace 

byla předpokládána. Kosmonauty z první generace, kteří studova-

li na Zemi a byli lépe seznámeni s palubním zařízením, bylo 

možno v případě nutnosti vitalizovat na čas potřebný k odstra-

nění závady. Za celou dlouhou dobu letu vznikla taková situace 

poprvé. To svědčilo jak o spolehlivosti hvězdoletu, tak i o vy-

sokém stupni předávání vědomostí na palubě korábu. Jenže teď se 

objevila i druhá havárie, zklamal i mechanizmus vitalizace. 

A možná dokonce samotný systém udržující život člověka v anabi-

oze. Guy objal ženu a pohladil ji po vlasech. 

- Slzy tu nepomohou, Sylvie. Věděli jsme, že se něco tako-

vého může stát. Na lodi jsme se narodili a jak se zdá, tak na 

ni také zemřeme. Na Zemi je to přeci také tak. Země - to je 

vlastně také takový generační hvězdolet. Jedni přicházejí, dru-

zí odcházejí a cíl cesty je v nedohlednu. 

- Ale my jsme ještě mladí! Proč musíme usínat s rizikem, 

že se již neprobudíme? Proč nemůžeme prožít celý život, sice 

zde, ale přeci jen až do konce? Já nechci, Guy! Nechci do komo-

ry, ze které není návratu! 

- Ale Sylvie, miláčku! My přeci nemůžeme jinak! - Mluvil 

něžně a klidně, i když chápal, že nepřesvědčí ani sebe. 

- A děti? Co řekneme Ree a Danovi? Nebo to před nimi zata-

jíš? Dovolíš aby zemřely jako my, jako všichni ostatní? 

Guy mlčel, v duchu zvažoval všechny varianty: 

„Jestli se dozvědí, že aparatura nefunguje, nikdo nebude 

chtít do anabiozy. Co pak? Připusťme, že pátá generace se vzdá 

dětí, aby je neuvrhla na beznadějnou cestu vesmírem. V tom pří-

padě zásoby postačí pro všechny. Jenže šestá generace už nebu-

de. Loď osiří dlouho před koncem... Jestli obrátíme loď zpět 

k Zemi, vrátí se v nejlepším případě hrstka staříků. Úsilí 

všech generací bude vniveč... Nebo jinak: Když lidé ztratí smy-

sl života i naději na návrat, přestanou se řídit instrukcemi. 

Rovnováha se naruší, dojde k přelidnění, začne hlad. Nikdo se 

nebude chtít učit ani učit jiné; také proč? Ne, není možné ris-

kovat. Je třeba se chovat, jako by se nic nestalo. Řeknu veli-

teli, že s motory si poradíme sami. K čemu je nám expert z prv-

ní generace? Najdu nijaký háček v instrukcích. Ano to je moje 

povinnost." 

- Sylvie! - Guy pevněji objal ženu. - Nic se nestalo. My 

nic nevíme. Nesmíme narušit pravidla hry. Jinak začne... 

- Ne! Já nemohu. Dopustíme, aby všichni, i naše děti, spá-

chali v padesáti letech kolektivní sebevraždu, domnívajíc se, 

že zbytek života prožijí na Zemi? To je kruté, Guy 

- Říci pravdu je rovněž kruté. 

- Ale Ree a Don... Aspoň oni by mohli vědět. Ať se samí 

rozhodnou. 

- Ne, Sylvie, Pochop, cíl předávat nejde. Jestli zůstane 
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vše tak jak je, možná se nikdo nic nedozví. A poslední generace 

dovede hvězdolet na Zemi. 

- A přiveze stovky zmrzlých těl. K čemu pak cíl! 

- Pochop Sylvie... začal znova Gay, ale ona se vytrhla z 

jeho objetí a dříve než ji mohl zadržet, vyběhla z kajuty. 

Gay se nehybně díval za ní, i když věděl, co chce udělat. 

Za minutu vběhl do kabiny Dan. 

- Je to pravda, otče? 

- Zavři dveře. 

Den ho neposlouchal, téměř křičel: 

- Takže pravda! A ty chceš všechno utajit! Od mládí jste 

nám vždy tvrdili, že návrat je zaručen, a najednou... 

Přivedli jste nás na svět, aniž by jste se nás ptali na 

souhlas. Kdo vám dovolil odsoudit nás k takovému životu? 

K pouhé existenci v omezeném prostoru i čase. To je 

prostě podlé. Podlé a nelidské! 

- Chlapče... 

- Kdo vám to dovolil?! 

Donův hlas se zlomil, Stál u stěny a hleděl do země. 

- Na Zemi se také neptají člověka chce-li se narodit, - 

tiše řekl Guy. 

- Ale tam... Tam je opravdový život! Ten, který nám slibo-

vali... Jakási hloupá chyba nějaké idiotské aparatury má 

všechno zrušit?! Řekni to všem, jenať to vědí. Ať, ne-

podléhají iluzím. Dá se přeci žít opravdově i zde. Věda! 

Znalosti! Režim! Kdo to potřebuje? Ti, kteří zůstali na 

Zemi? Jsme jim snad ještě něco dlužni? Ne! Tohle je náš 

svět a vždycky zůstane naším. 

- Uklidni se chlapče. Nemůžeš se přeci vrátit a ... 

Guy zmlkl. Pokračovat nemělo smysl. Dan ho již neposlouchal. 

Frey se protáhl mezi stojany a zbytky přetrhaných vodičů. 

V přístrojové sekci byla tma, Věděl, že tady, daleko od synte-

tizátorů jídla a regenerátorů vzduchu, je relativně bezpečno. 

Na stěně před ním oranžově svítila jediná neonová žárovka. V 

dálce se ozvalo cinknutí kovu. Frey ztuhl a napnul svůj zesláb-

lý sluch. 

Oslepilo ho prudké světlo. 

- Tady je! Tak vylezl Kore, pojď sem, našel jsem tady 

jednoho! Podle mého, asi tak z osmé generace. Hni 

sebou, dědku! Už na tebe čeká komůrka. Rychle Kore, ať 

se mi nevytrhne... 

Dva výrostci vlekli vzpírajícího se staríka směrem k sekci 

anabiozy. 

- Schovával jses, co! No, už jsi se dost nadýchal našeho 

vzduchu. Zákon je zákon. Kdyby nebyl porádek, co by se 

stalo s naším světem?... 

Avi odkopl cosi, co se mu motalo pod nohama. Širokými 

nozdrami nasál vzduch. V temnotě se skrýval někdo cizí. Avi se-

vřel pevněji v dlani masívní řídící páku. 

- Hu-u-u! - zařval. - Aaooo? 

Kolem bylo ticho. 

- Aaooo? - 

znovu a silněji zvolal Avi. Vrhl se vpřed, do míst, kde se 

ozval nepatrný šramot. 

- Aarrrt - zavrčel hrozivě. 

- Huuu! - ozvalo se z leva a na jeho hlavu dopadl tvrdý 

úder... 
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Správa Kontroly Galaktického prostoru 

Protokol o objektu č. 0789432 - A 

Typ: bezpilotní sonda, původ: planetární systém F - 5189941  

/ periferní oblast sedmnáctého galaktického sektoru/, cíl letu: 

nezjištěn, pravděpodobný úkol: experiment přerušený důsledkem 

ztráty kontroly nad objektem. 

Zvláštní poznámky: konstrukce sondy je charakteristická pro ci-

vilizaci střední úrovně jež dosud nepřekonala hranice svého 

planetárního systému. Na palubě objeveni pokusní živočichové - 

primitivní organismy na uhlíkové bázi. Testování prokázalo úpl-

nou absenci jakýchkoliv projevů inteligence. Palubní zařízení 

bylo silně poškozeno, zřejmě důsledkem značné svobody pohybu 

těchto živočichů a jejich nekontrolovanému přemnožení. Část ži-

vočichů se nacházela v anabioze. Patrně byl součástí experimen-

tu výzkum působení dlouhodobého kosmického letu na organismus 

tohoto typu jak v normálním, tak v podchlazeném stavu. 

Závěr: V souladu s článkem XXIII. § 66 odst. 4a Galaktické 

konvence objekt klasifikovaný jako ,, sonda, která ztratila 

orientaci v důsledku překročení hranice dosahu radiového spoje-

ní‘‘, opatřený číslem a pečetí Správy KGP odeslat bez jakékoliv 

změny po stejné trajektorii zpět. 

/ přeložil RNDr. Ladislav Peška/ 

N A T U R A  S E M P E R  V I V A 

/ukázka ze sborníku vydaného k příležitosti štafety Paměť  

SFK TOS Hostivař/ 

Město se zalykalo smogem a ptáci v něm už dávno nežili. 

Ani muška nezabzíká, psa nepotkáš, o kočku nezavadíš. Jen lidé 

zůstali. Lidé... Lhostejní, šediví, otrávení. Jako jejich měs-

to, které si přetvořili k obrazu stvému. Anebo město přetvořilo 

je? Kdo ví... 

Poslední park se choulil v těžké agónii. Nemocné keře se 

plazily po zemi vysílajíce křivičnaté šlahouny s podviživenými 

lístky pátrat po troše slunce. Olysalý trávník celý zduřel bra-

davičnatými kořeny, úpornými, zbytečnými pátrači. A nebylo ani 

slunce ani vody. Jen asfaltu a betonu bylo dosyta. Park umíral. 

Nikoho to nepřekvapilo, nikomu to nevadilo. Až bude čas, i sem 

přijdou lidé a udělají z parku parkoviště nebo vojenskou střel-

nici. Takový už je život. 

Uprostřed parku stál strom. Zelený, košatý, rozložitý. 

Rozpažil nad založeným trávníkem své větve jak ochránce či 

mstitel. Kdyby se ještě někdo zabýval botanikou, poznal by, že 

takový strom ještě nikdy nežil. Ale na takové zbytečnosti jako 

je botanika nikdo neměl čas a pomyšlení. Park umíral a věděl 

to. A strom žil. 
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Strom protínal svými kořeny čím 

dál tím větší kus města. Rozpro-

střel kořání pod asfaltem, pod 

betonem i pod starodávnou dlaž-

bou. Kořeny si všude našly vláhu 

a všude sály informace. Strom je 

v sobě ukládal. Nevěděl ještě 

proč a nač, ale přesto je třídil 

a pečlivě ukládal. 

Lidé měli docela jiné starosti 

než pozorovat jakýsi divný strom. 

Bylo příliš málo potravin pro 

příliš mnoho úst. Bylo příliš má-

lo kyslíku pro příliš mnoho nozd-

er. Bylo příliš mnoho zbraní pro 

příliš mnoho lidí. 

Strom cítil, že už se to blíží. 

Svými listy přijal zprávu od brat-

ří, roztroušených v podobných par-

cích podobných měst. Teď nebyl 

sám. Byl stromy. Byl jeden ve 

všech a všechny byly v něm. Věděl, 

co se stane a připravoval se. 

Kořeny rozprostře hlouběji a dů-

kladněji. Nabral si hodně kovů do tkání a ostatní stromy též. 

Všechny jejich kořeny se v hlubinách propojily v pevnou, pruž-

nou síť. Stromy byly připraveny. 

Jaderné smrště, radioaktivní deště a pronikavé záření byly 

sice velmi nepříjemné, ale Stromy to čekaly. Jejich kořeny se 

jen hlouběji a pevněji zavrtaly do nitra Země. Za jednu upálenou 

větev přibyly dvě další, odolnější. Genetický materiál Stromů se 

přizpůsoboval okolnostem, protože Stromy to tak chtěly. 

Když bylo po všem, Stromy si oddechly. Ještě více se na-

přímily. Sil mají dost a také dost znají, takže mohou planetu 

přetvořit jak se jim zlíbí. Času je tolik a Země je vlídná a 

příhodná státi se další matečnou planetou Stromů. 

Inu, takový už je život. Vítězný. 

E. T. - MIMOZEMŤAN 

S nebývalým zájmem se setkalo promítání filmu E.T. ve Slaném. Ve dnech 

1. - 7. 2. 1985 proběhlo v městském kině celkem 17 řádných i zvláštních 

představení, které shlédlo celkem 5.442 diváků. Pro značný úspěch bude film 

reprízován v měsíci červnu. 

SFK Slaný hodlá společně s ředitelstvím kina možnosti zpřístupnění 

starších SF filmů širší slánské veřejnosti. 
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Dostává se vám do rukou netradiční sci-fi povídka. Není o ja-

derných pumách, válkách ve vesmíru, o konci života na Zemi, ani o 

kosmických letech. Je to příběh „lidský“ - vlasně přátelství starého 

člověka a draka. Možná si myslíte, že draci jsou jen v pohádkách. 

Ale nejsou některé pohádky vlastně sci-fi povídky? 

G O R I Ň K A 

Alexandr Čumanov 

I když starý Fedor spustnul, nikdy neničil ptačí hnízda. Ale v 

tomhle případě se neudržel. Neznámý pták mu vyletěl přímo před noha-

ma a zmizel někde v houštinách. Jedno jediné vejce podivuhodné azu-

rové barvy zůstalo ležet v trávě. Bylo tak těžké a legračně hrbola-

té, až to bylo neuvěřitelné. 

Fedor se vrátil domů tak rychle, jak jen mohl. Chvílemi dokonce 

běžel. Vejce nesl v podpaží. Aniž se chvílemi rozmýšlel, chvatně vy-

hnal z kukaně vyplašenou slepici a vyšoupl z hnízda několik slepi-

čích vajec. Do vzniklého volného prostoru položil azurové vejce a po 

špičkách odešel z kurníku. 

Dny se nesnesitelně táhly. Několikrát denně zašel stařec do 

kurníku na obhlídku. Proklínal svoji netrpělivost, ale nemohl si po-

moct. Prohlížel vejce starou, poškrábanou a zakalenou lupou. Opatrně 

škrabal nehtem po skořápce, dokonce ji očichal. Mučili ho představy, 

že svým zásahem uškodil budoucímu pískleti. 

Jednou ho v noci ho probudilo hysterické slepičí kdákání a ště-

kot Polkana, který se dobýval do dveří. 

„Že by liška,“ pomyslel si rozčileně stařík a s rachotem se vy-

řítil do kurníku. Za ním se plazily po zemi šňůrky od podvlékaček. 

Ve vzduchu létalo bílé slepičí peří. 

Fedor si posvítil do hnízda a strnul. Dívalo se na něj šest ne-

hybných, žlutých očí. V kukani se něco hýbalo a blýskalo se to ve 

světle baterky. Fedor se pokřižoval a natáhnul ruku po sekyře. 

„U á á á,“ zapištěly hlasem lidských nemluvňat tři tlamičky po-

sypané drobnými tesáky. 

Sekera zůstala tam, kde byla. Strach zmizel. Stařec si všiml, 

že právě vylíhnuvší se tvoreček je mokrý a třese se zimou. Neuměle 

zamával holými, průzračnými křidélky a důvěřivě se natahoval sterei 

všemi třemi hlavičkami. 

Fedor vzal kukaň do rukou a odnesl ji do pokoje. Pečlivě zakryl 

okna a teprve rozsvítil světlo. V kukani stál drak, opíral se o své 

dvě drápaté tlapy a tlustý, šupinatý ocas. Přesněji řečeno byl to 

zcela mrňavá a nemohoucí dráček. Tři hlavičky skloněné na stranu se 

důvěřivě a tak nějak dětsky dívaly se na starého Fedora. 

„I kruciš, ty mrně,“ řekl užasle Fedor, který nikdy neměl děti. 

Utrhl kousek bilėho plátna, které měl připravené do rakve, a 

nahřál vodu v hrnci. Pak jako by to bylo úplně normální, zavolal: 

„Goryňko, pojď sem!“ 

Podíval se pochybovačně na dráčka a pak dodal: 

„Puťá, puťá!“ 

Mrně se nejistě vybatolilo z kukaně a kolébalo se k Fedorovi. 

Chůze mu dělala potíže a stále padalo na natřenou podlahu. 

Krupicové kaše Goryňkovi zachutnala. 

Na druhý den se Fedor vypravil do nové vesnice, která byla dva-

náct verst daleko. Už dávno dostával kolchozní penzi a byl posledním 

obyvatelem staré, opuštěné vsi. Všichni se už dávno přestěhovali do 

střediskové obce. I on už tam měl připravený svůj malý domek, kam se 
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chtěl na podzim nastěhovat. 

Nakoupil hromadu potravin a pak zašel na vedení Kolchozu. Se-

kretářce strčil ušmudlaný a pomuchlaný papírek, na němž bylo naškrá-

báno: Přestěhovat se odmítám! 

Předsedovi to přišlo divné. Rozčilil se a chtěl okamžitě zjis-

tit, v čem je zádrhel, ale bylo málo lidí a moc práce... 

Za měsíc byl dvůr Goryňkovi těsný. Prostrčil ocas vrátky ven, 

hlavu položil na štít střechy a trpělivě vyhlížel Fedora. Po veče-

rech ho vodil na procházky. Goryňkovi chutnaly vrcholky sosen, ale 

neničil okolní lesy úplně. Oštipoval stromy jen tak, aby neuhynuly. 

Pokoušel se vzlétnout a při tom vydával tak ohlušující řev, až se 

třásla okna v baráku. Z jícnů vylétaly plamené jazyky, z nozder se 

mu valil hustý černý dým. 

„Nedělej mi tady blbosti s ohněm, nebo ti naplácán zadek," hu-

lákal Fedor. 

Občas stařík, celý udýchaný, běhal po louce, ryčel a mával 

rukama, aby tak Goryňkovi ukázal, jak má, podle jeho názoru, létat. 

Nazýval Goryňku „truhlíkem krále nebeského“ a křičel na něj: 

„Po kom to prosím tě seš?!" 

Jednou se to Goryňkovi povedlo. Nejistě se potácel ve vzduchu 

a dlouho to táhnul přízemním letem. Pak neuvěřitelným úsilím udělal 

prudkou zatáčku, přitom seřízl křídlem několik sosen na kraji lesa 

a pak najednou nabral výšku. 

V prázdné vesnici byl svátek. Když Fedor vypil tři sklenice sa-

mohonky, vykládal Goryňkovi, že byl za války pilotem. Drak seděl na 

ulici, hlavy měl strčené do otevřených oken baráčku a díval se na 

staříka oddanýma očima. 

Celé dny a noci teď, Goryňka létal. Naučil se měnit geometrii 

křídel a tak startoval skoro z místa. Mizel jako černá tečka v mra-

cích a pak se přihnal se svistem a řevem, při kterém tuhla krev v 

žilách. Pikoval to dolů a těsně u země svůj let vyrovnával. Sám vy-

myslel looping, výkrut a jiné figury vyšší pilotáže. 

„Kdybys‘ mě tak chtěl povozit, Goryňko ...“ Zajíknul se jednou 

Fedor. V tom okamžiku se toho lekl, ale bylo už pozdě. 

Od těch dob létali spolu. Stařík si upravil stařičké křeslo a 

umístil ho do prostřední tlamy. Koupil si ochranné brýle a motocy-

klovou přilbu. Sám si velel: 

„Nekouřit! Zapnout pojistné řemeny!“ 

A pak letěli. 

Jednou uviděli velké letadlo a pochopili, že padá. 

„Makej, Goryňko,“ zakřičel Fedor. 

Ještě nikdy neletěli tak rychle. Tenká blána na křídlech drnče-

la. Vypadalo to, že nevydrží a praskne. Avšak Goryňkovi se to přece 

jen podařilo. Nastavil široké záda pod trup letadla. 

Neměl tolik síly, aby zlikvidoval pád letadla úplně. Podařilo 

se mu ho jenom zpomalit a pak vybrat vhodnou mýtinu. Letadlo se na-

klonilo, zachytilo křídlem o stromy a měkce dosedlo. Nevybuchlo. 

Lidé vylézali z kabiny, pomáhali si navzájem. Nevěřili tomu, že 

je už všechno za nimi. V prvním momentě si ani nevšimli, že mají pod 

nohama něco měkkého, cukajícího se, co bylo rozdrceno letadlem. Lidé 

se nervózně smáli, když přicházeli k sobě, a nechápali, proč pláče 

hubený stařík v motocyklové přilbě, který se na mýtině objevil bůhví 

odkud. 

Přeložil: Vlado Ríša 

/Převzato z fanzinu TOS Hostivař/ 
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Z VLASTNÍ TVORBY : 

 

/J.Kašpar/ 

Ostrý,řezavý zvuk bzučáku probudil hlavního vedoucího úseku tře-

tí planety hvězdy G5V 2843 Tarra Valsena z bezstarostného snu, 

ve které již v duchu prožíval svou zaslouženou dovolenou někde 

na konci ve vesmíru,daleko od té prokleté sluneční soustavy ... 

Tarovi trvalo hodně dlouho, než se začal věnovat realitě. Bylo 

to ale třeba."Velký šéf" nikdy nikoho nevolal kvůli maličkosti 

a rozhovor s ním většinou neznamenal nic dobrého. 

"Tak se posaďte."začal nevrle.Tarra až zamrazilo.Ve vzduchu 

byl průšvih."Jistě víte,proč jsem si vás zavolal." zeptal se 

Velký. 

Tarr opatrně zavrtěl hlavou. 

"Ne?! Kvůli tomuhle!" zavrčel a zamával mu  před nosem ja-

kousi knihou. 

Nepochybně z planety!Ale co to je?! 

Šéf odložil knihu a pokračoval:"Nemusí vás zajímat jak jsem 

k ní přišel.Důležitý je obsah.Měl jsem o vás lepší mínění.Po 

tom, co jste potlačil rebelie těch,...těch..." 

"Sumerů," napověděl, Tarr. 

Ano,ano Sumerové si říkali. Když si vzpomenu,že už tenkrát 

začali používat šedesátinnou soustavu, a ten kalendář... ale co. 

nebudu se rozčilovat.Nebo ti Majkové." 

"Mayové,"opravil jej hbitě Tarr a vzápětí si uvědomil svou 

chybu, neboť šéf pokračoval dál podstatně zlostněji. 

"Tak Mayové,na tom nezáleží. Zlikvidovali se sami a vy jste 

jen uspíšil jejich konec.Skončili podobně jako Galileo,Leonardo 

da Vinci...,zkrátka ti, kteří se neřídili našimi zákony." pro-

nesl ledově."Ale nyní se situace přiostřila.Ten Däniken úplně 

nepokrytě odhaluje nové skutečnosti. Pochopitelně,trochu neurči-

tě, jinak by se ocitl na psychiatrii.Je sice nepravděpodobné,že 

by mu věřili,, ale co když se tím začne někdo zabývat,co potom?? 

Dovedete si představit ty komplikace,kdyby se ti divoši dozvědě-

li,že jsou vlastně součástí našeho výzkumného plánu TG 45A7 ?!" 

Tarr si stačil jen uvědomit, že vysněná dovolené mizí v ne-

dohlednu.
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TEPLICE V PRAZE 

Ve dnech 1.-3. března proběhlo v Praze již tradiční setká-

ní SCI-FI klubů z celé naší republiky. Ze 38 organisova-

ných SFK se zde zúčastnilo asi 60 fanů /z 28 SFK/ a jeden 

host z Polska. 

Jednou z hlavních otázek, které se projednávaly na tomto 

setkání byla organisace PAROCNu. Kolem této akce probíhaly 

bouřlivé diskuse, vrcholící v sobotu. Velmi závažným problémem 

bylo určení počtu účastníků, což souviselo s problémem ubyto-

vání. Padlo zde několik návrhů - například konání PARCONu na 

dvou místech / Pardubice,Hradec Králové/.Tímto návrhem se 

ovšem neřeší otázka letošního PARCONu. Zatím se zdá, že orga-

nisace je na nižší úrovni, než v minulých letech. Zdeněk Ram-

pas podotkl, že zahájení i průběh bude riskantnější, než u 

prvního setkání. Na programu by mělo být promítání filmů jak 

profesionálních, tak amatérských, klubové pořady, beseda se 

spisovateli,... 

Dalším bodem programu byla informace o připravovaném 

"Semináři o fanzinech".Akce je plánována na konec září a jejím 

cílem bude výměna názorů a zkušeností s vydáváním fanzinu. 

Z každého klubu se jí zúčastní asi dva zástupci. 

Hovořilo se také o literárních soutěžích, konkrétně o ne-

dávno zveřejněné anketě "Ludvík 85".Rovněž byl upřesněn pro-

gram akcí, připravovaných všemi SFK na rok 1985. 

Projednávala se i otázka INTERKOMu, který je vlastně "in-

formátorem všech SFK".Řešily se problémy hlavně s jeho rozmno-

žováním. Dohodli jsme se na tom, že INTERKOM bude dostávat 

každý SFK, který buď zaplatí určitý obnos /cca 30 Kčs měsíčně/ 

nebo odvede tuto částku v naturáliích", čímž se, myslí hmotná 

pomoc přímo na vydávání. 

Pagi na setkání narazil na problém vzájemného vztahu fan-

domu a oficiálních, či centrálních orgánů. Vyšlo najevo, že 

kluby, které nejsou pod "patronací" SSM /asi třetina/ mají 

větší možnosti jak členské základny, tak i činnosti a získává-

ní prostředků na ni. 

V první části sobotního odpoledne nastalo představování 

jednotlivých klubů. Každý SFK krátce pohovořil o své činnosti 

členské základně, případně specializaci. 

Často se zde objevovala otázka kufříkových pořadů.Některé 

SFK se rozhodly přispět, jedním nebo více z těchto programů. 

Zazářil zejména liberecký TRIFID, který uvedl 9 kufříkových 

pořadů, jenž by byl schopen připravit.Celkem jich bylo nahlá-

šeno 21, z nichž některé by se mohly předvést na letošním Šum-

perku.Pagi podotkl, že pochopitelně nepočítá se všemi, ale čím 

více, tím lépe. 

Jako zajímavá informace se ukázal seznam knih, jenž vy-

jdou nebo se kterými se počítá na rok 1985 - 1987 a se kterými 

nás seznámil Ivo Železný. 

V sobotu večer došlo ke znovuzvolení Koordinační komise 

ve složení: Petr Holan /Pagi/ , Zdeněk Rampas, Miroslav Nejed-

lý, Tomáš Štipovský, Vladimír Veverka.Koordinační komise byla 
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schválena jednohlasně a zůstává ve stejném složení jako minulý 

rok. 

Co říci na závěr?Navázali jsme zde řadu užitečnýcha vzá-

jemně prospěšných kontaktů, získali mnoho podnětů i rad pro 

naši další činnost na poli sci-fi.Klady tohoto setkání zcela 

převažují nad drobnými organizačními nedostatky 

/strava,"hluchá" místa v programu, .../, které toto setkání 

provázely. V každém případě však můžeme říci, že toto teplické 

setkání v Praze rozvoj našeho SFK jen a jen podpořilo. 

SCI - FI v rozhlase 

Od prosince loňského roku je každou třetí středu v měsíci věnována 

část vysílání. Mikrofora /stanice Praha, 16,35/ problematice sci-fi a roz-

voji organizovaného fandomu u nás. V nejbližších pořadech by se mělo hovo-

řit o vztahu SF a vědy, o protiválečném zaměřením SF tvorby, připravuje se 

rozhovor s Josefem Nesvadbou. Termíny nejbližších vysílání jsou 20.3., 

17.4., 15.5. 

Supersseznam knih 

V nejnovějším superseznamu knih SF a příbuzných žánrů /utopie. fan-

tasika/ vydaných v Československu, který připravuje SFK VÚMS Praha, nalez-

nete dnes asi okolo 1200 titulů. 


