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KLUB SF při ODPM ŠUMPERK:   v y h l a š u j e
1. R O Č N Í K literární, výtvarné a fotografické soutěže
   " O   Š U M P E R S K Ý   L É T A J Í C Í   T A L Í Ř "
Tato akce je pokusem o vytvoření určitého literárního a výtvarného 
fondu a současně je přežitostí pro všechny, kteří si chtějí ověřit 
své schopnosti na tomto poli. Zde je několik informací a doplňujících 
údajů o celé organizaci soutěže.
P o d m í n k y   ú č a s t i  a všeobecná ustanovení:
- všechny příspěvky se musí nějak vztahovat ke sci-fi literatuře
— zúčastnit se mohou i ti, kteří nejsou členy Klubu SF
— zaslané práce musí být původní, dosud nezveřejněné
— termín odevzdání prací: do 29. února 1984 buď osobně či poštou 
  na adresu: Petr Konupčík, ODP., Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk
- práce odeslané do ODPM musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu 
  bydliště, rok narození.
- vyhodnocení prací: každou kategorii bude hodnotit tříčlenná porota
- vyhodnocení bude zveřejněno na dubnovém klubovém setkání
— ceny: vítězové v každé kategorii obdrží pravý nefalšovaný Šulét, 
        další v pořadí obdrží věcné ceny a diplomy
A. Literární soutěž
- kategorie: 15 – 18 let      19 let a více
- do soutěže je možno přihlásit maximálně tři příspěvky
— rozsah: nejvýše 5 stran pro jeden příspěvek.
— příspěvky musí být psány strojem (30 řádků na stranu,6o úhozů 
  na řádek
— literární tvar: povídka
— náměty pouze z oblasti fantastiky
- práce poslat ve 3 kopiích
B.Výtvarná soutěž     
— kategorie: do 15 let, 16 — 18 let       19 let
— do soutěže je možno zaslat jakékoliv výtvarné dílo:kresba, grafika, 
  linoryt, karikatura, výrobky z hlíny, kovu dřeva, moduritu..
— je možné přihlásit nejvýše 5 výrobků
— každý zaslaný předmět musí být označen názvem
C. Fotografická soutěž - kategorie: 15 — 18 let   19 let a více
— do soutěže je možno přihlásit nejvýše 5 fotografíí a 2 soubory 
  (V jednom souboru maximálně 5 fotografií)
— formát: 18 x 24 cm. případně 13 x 18 cm
— téma: Sci-fi kolem nás - neobvyklé pohledy na obyčejné věci a 
  situace očima fanouška vědecko—fantastické literatury.
                                 Výbor Klubu SF Šumperk 
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PSEUDONYMY V LITERATUŘE  SCI-FI
Seřazeno podle pseudonymů. Použitá literatura: Lexikon der 
Science Fiction Literatur, Heyne Verlag, München, 1980.
ANMAR, Frank                  Nolan, William F.
ANVIL, Christopher            Crosby, Harry C.
 ARCH, E.L.                   Cosgrove Payes, Rachel
ATHELING, William Jr.         Blish, James
AYRE, Thornton                Fearn, John Russell
BARBEE, Phillips              Sheckley, Robert
BARTON, Erle                  Fanthorpe, Lionel R.
BEAUMONT, Charles             Nutt, Charles
BELL, Thornton                Fanthorpe, Lionel R.
BINDER, Eando                 Binder, Earl — Binder, Otto
BIXBY, Jerome                 Bixby, Drexel J.
BOLT, S. Kye                  Cochrane, William E.
BOUCHER, Anthony              White, William Anthony Parker
BOYD, John                    Upchurch, Boyd
BRADBURY, Edward P.           Moorcock, Michael
BURGESS, Anthony              Wilson, John Anthony Burgess
CHESTER, Roy                  Schaef, Conrad C.
CHRISTOPHER, John             Youd, Christopher Samuel
CLEMENT, Hal                  Stubbs, Harry Clement
COWPER, Richard               Murry, John Middleton
COX, Jean                     Cox, Arthur Jean
 CRISPIN, Edmund              Montgomery, R. Bruce
DEE, Roger                    Aycock, Roger D.
FANE, Bron                    Fanthorpe, Lionel R.
FARLEY, Ralph Milne           Hoar, Roger Sherman
FINNEY, Jack                  Finney, Walter B.
FIJAGG, Francis               Weiss, George Henry
FRENCH, Paul                  Asimov, Isaac
GASKELL, Jane                 Lynch, Jane Denvil
GILMORE, Anthony              Bates, Harry
GILMORE, Anthony              Hall, Desmond W.
GORDON, Rex                   Hough, Stanley B.
GRAY, Charles                 Tubb, E.C.
GREY, Charles                 Tubb, E.C.
GRIDBAN, Volsted              Fearn, John Russell
GRINNELL, David               Wollheim, Donald A.
HALLUS, Tak                   Robinett, Stephen
HOLLY, J. Hunter              Holly, Joan C.
JESSEL, John                  Weinbaum, Stanley G.
JORGENSON, Ivar               Silverberg, Robert
JOYSTON, Ralf                 Andesen, Nils
JUDD, Cyril                   Kornbluth, Cyril M.
JUDD, Cyril                   Merril, Judith
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KELLAR, Von                    Bird, John
KERN, Gregory                  Tubb, E.C.
KNOX, Calvin M.                Silverberg, Robert
LANG King                      Tubb, E.C.
LANGART, Darrel T.             Garrett, Randall
LATHAM, Phillip                Richardson, Robert S.
LEINSTER, Murray               Jenkins, William Fitzgerald
LE PAGE, Rand                  Glasby, John S.
LORRAINE, Paul                 Fearn, John Russell
MAC DONALD, Anson              Heinlein, Robert Anson
MAINE, Charles Eric            McIlwain, David
McINTOSH, J.T.                 Mac Gregor, James Murdock
MORRISON, William              Samachson, Joseph
NORMAN, John                   Lange jr, John F.
O'DONNELL, K.M.                Malzberg Barry N.
O'DONNELL, Lawrence            Kuttner, Henry
O'DONNELL, Lawrencw            Moore, C.L.
ORWELL, Georgie                Blair, Eric
PADGETT, Lewis                 Kuttner, Henry
PADGETT, Lewis                 Moore, C.L.
PARKER, Lukas                  Harris,John Wyndham Parks Lucas 
                                                    Beynon
PHILLIPS, Mark                 Garrett, Randall
PHILLIPS, Mark                 Janifer, Laurence M.
PHILLIPS Rog                   Graham, Roger P.
RACKHAM, John                  Phillifent, John T.
RANDALL, Robert                Garrett, Randall
RANDALL, Robert                Silverberg, Robert
RANKINE, John                  Mason, Douglas R.
REYNOLDS, Mack                 Reynolds, Dallas McCord
ROBESON, Kenneth               Dent, Lester
SEABRIGHT, Idris               St.Clair, Margaret
SELLINGS, Arthur               Ley, Arthur
SHELDON, Racoona               Sheldon, Alice B.
SHEPHERD, Conrad               Shaef, Conrad C.
SMITH, Cordwainer              Linebarger, Paul M.A.
SOMERS, Bart                   Fox, Gardner F.
STATTEN, Vargo                 Fearn, John Russell
St.JOHN, Philip                del Rey, Lester
St.REYNARD, Geoff              Krepps, Robert W.
STERLING, Brett                Hamilton, Edmond
STERLING, Brett                Samachson, Joseph
STEWART, Will                  Williamson, Jack
STUART, Don A.                 Campbell, John W.
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TAINE, John                   Bell, Eris Temple
TALL, Stehen                  Crook, Compton N.
TENN, William                 Klaas, Philip
TIPTREE jr, James             Sheldon, Alice B.
TORRO, Pel                    Fanthorpe, Lionel R.
TROUT, Kilgore.               Farmer, Philip José
VAN LIHN, Eric                del Rey, Lester
VERCORS                       Bruller, Jean
WALLACE Ian                   Pritchard, John Wallace
WHITLEY Gerge                 Chandler, A. Bertram
WINTER, H.G.                  Bates, Henry
WINTER, H.G.                  Hall, Desmond W.
WOODCOTT, Keith               Brunner, John
WRIGHT, Lan                   Wright, Lionel P.
WYNDAM, John                  Harris, John Wyndham Parks Lucas 
                                                     Beynon
             - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arthur C. Clarke
 J E   T Ě Ž K É   U V Ě Ř I T, Ž E  T O  V Š E  N E B Y L  S E N 
    Těmito slovy končí Artur Clarke svůj článek, v němž vypráví 
o svých dojmech z návštěvy SSSR. Vracel se z Holandska, kde ob-
držel cenu "Marconi" za teoretickou práci o možnosti celosvěto-
vého příjmu televizního signálu pomocí tří družic. Není bez 
zajímavosti, že tuto originální myšlenku, již dvacet let běžně 
používanou, A. Clarke poprvé uveřejnil v časopise Wireless World 
už v roce 1945. Protože však ve Velké Británii je k udělení 
patentu zapotřebí  dvou fungujících exemplářů vynálezu, přišel 
Clarke tímto způsobem o několik milionů dolarů. Cestou z Holandska 
byl od 14. do 20. června 1982 p SSSR hostem redakce časopisu 
"Technika mládeži", kam také po skončení návštěvy A. Clarke 
poslal článek, v němž líčí své dojmy ze sedmidenního pobytu v SSSR 
Článek byl publikován v čísle 10 časopisu"TechniKa molodeži", 
ročník 1982 a z ruského originálu ho pro čtenáře našeho věstníku 
přeložili F. Hlous a H. Tauberová.
    Teprve dnes jsem si uvědomil, že má cesta do Haagu a převzetí 
ceny "Marconi" byly pouze předpremiérou mého pobytu v Sovětském 
svazu. Po rozloučení se svými starostlivými hostiteli v Haagu 
jsem se v podvečer 14. června objevil v Moskvě. Na letišti mě 
přivítal diplomatický zástupce Srí Lanky v SSSR Kasi Četi a můj 
dlouholetý přítel Vasilij, redaktor časopisu Technika mládeži. Přišel 
také Oleg Bitov, překladatel dvou mých románů a průvodkyně Světlana. 
Bylo již pozdě večer, i když bylo stále dost světla. Na to 
jsem si po dvaceti letech, prožitých na rovníku, nemohl zvyknout.
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Potom mě moji hostitelé odvezli do hotelu Ukrajina, kde jsem se 
skvěle vyspal.
    15. červen — jeden z významných dnů mého života. Začal tím, že 
mi Vasilij ukázal působivou kolekci kosmických lodí na Výstavě 
úspěchů národního hospodářství SSSR, kde mezi jimými se tyčí 
k obloze raketový nosič Vostok. Potom jsme se vydali do Hvězdného 
městečka, vzdáleného od Moskvy 50 kilometrů. Trochu jsem se obával, 
aby kvůli mému fotoaparátu nevzniklo nějaké nedorozumění, avšak 
nikdo mi nebránil, abych si cokoliv vyfotografoval.
    Zarmoutilo mne, když jsem se dozvěděl, že můj oblíbený kosmonaut 
Alexej Leonov bude v době mého pobytu připravovat na Bajkonuru 
společný let sovětských a francouzských kosmonautů. Tím větší 
bylo moje překvapení, když jsem ho uviděl obklopeného televizním 
 štábem u vchodu administrativní budovy. Pozdravili jsme se medvědím 
 objetím a potom jsem byl předán dalším dvěma kosmonautům — Vitaliji 
Sevasťjanovi a Valeriji Ljachovovi, Pak mne Alexej představil svému 
veliteli, generálu Beregovému, který startoval na Sojuzu 3. 
Generál Beregovoj mě uvítal zajímavou, nicméně dosti neočekávanou 
přednáškou o tom, jak macešsky zacházejí lidé se svým životním 
prostředím. Překlad této přednšky byl pro Světlanu skutečnou mukou, 
přiznala mi, že nezná mnoho odborných termínů. Na konci mého pobytu 
se pak svěřila, že vědci, s kterými jsme se setkávali, se projevili 
jako trpěliví lidé. Vyměnili jsme si s Alexejem suvenýry (předal 
mi poslední album obrazů "Život mezi hvězdami") a zamířili jsme 
do kina Centrum, kde jsme shlédli film "Náš Jura", který, jak mi bylo 
vysvětleno, lze uvidět pouze zde, ve Hvězdném městečku. Ve filmu 
jsou zaznamenány všechny etapy přípavy k letu Jurije Gagarina a 
 epizody z jeho rodinného života. Čas od času se na plátně objevil 
mladý Alexej Leonov a já se mohl pouze dohadovat, jaké vzpomínky 
se probouzí v paměti dnes osmačtyřicetiletého generála Leonova, sedícího 
vedle mne.
   Dále jsme v doprovodu televizních kamer navštívili trenažéry 
kosmických lodí Sojuz a Saljut, kde trénovala také sovětsko-francouzská 
posádka. Potom mě k všeobecnému veselí nacpali do skafandru a 
vyfotografovali s hloupým úšklebkem za iluminátorem. Opustili jsme
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budovu a došli ke Gagarinovu památníku. Kosmonaut Sevasťjanov se 
zde projevil jako pohotový televizní reportér. Natáčení už téměř 
končilo a Alexej se právě ptal na Odysseu-2 (poprvé jsme se setkali 
na premiéře filmu "2001 :Vesmírná odyssea" v roce 1968), když 
tu se "otevřela nebesa" a nezbývalo, než se před náhlým deštěm 
zachránit útěkem. Nu – a potom pracovna Gagarina, kde zůstalo vše tak, 
jak bylo v okamžiku jeho smrti. Na hodinách navždy zůstal čas této 
tragédie. "Slyšel jsem ten výbuch," řekl smutně Alexej a dodal, že 
příčina havárie nebyla s konečnou platností objasněna. Daroval mi 
malý úlomek z tryskového letadla, v němž Gagarin zahynul, památku 
srovnatelnou svou cenou se vzácnou autobiografií, kterou mi první 
kosmonaut Země podepsal v roce 1961. Jako další vzácnost jsem dostal 
krásnou medaili, vyraženou k dvacátému výročí letu Gagarina.
    Nakonec jsme došli do Alexejova bytu, kde jeho žena (opět jedna 
Světlana) připravila pohoštění. Seznámil jsem se roztomilým malým 
papouškem Lolitou, který obvykle sedí na rameni domácího pána nebo 
krouží po místnosti a vydává divoké skřeky. Mezi přípitky jsem se 
přiznal, že velká část Odyssei — 2 se odehrává v kosmickém korábu, 
na jehož palubě pracuje sedm ruských a tři američtí kosmonauti, 
a který se jmenuje "Kosmonaut Alexej Leonov". To se samozřejmě Alexeji 
 velice zamlouvalo a celým Sovětským svazem se za pomoci televize 
 rozlehl jeho šťastný výkřik : "Ó, já budu překrásný kosmický 
 koráb !" Tím návštěva Hvězdného městečka skončila.
   Potom přišla večeře na velvyslanectví Srí Lanky a noční expres do 
 Leningradu, kde jsme byli s Vasilijem, ještě rozespalí, přepadeni 
 televizními kamerami, sotva jsme vstoupili na perón. Čekalo mě nové 
seznámení. Mezi vítajícími stál Jurij Arcutanov, autor myšlenky 
kosmického výtahu (tento objev je popsán v osnově Rajských fontán, 
mého předposledního románu). Bal to skromný a ostýchavý člověk. Stál 
 tam uprostřed povykujícího davu a působil, zakřiknutým a vyděšeným 
 dojmem.
    Dva dny v Leningradu uplynuly neuvěřitelně rychle.
    Nejdůležitější události :
 - televizní interview v Muzeu aerodynamiky, kde je expozice historie 
   vývoje sovětských raket
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— ukázky mých diapozitivů ze Srí Lanky v místním Svazu 
  spisovatelů
— náhodné setkání s atomovým fyzikem Oak Ridž+  v restauraci hotelu.
- posezení v carské rezidenci (velikostí se přibližující Versilles) 
  s jejími znamenitými sochami a fontánami (moji kolegové je stále 
  nazývali Rajskými fontánami). Tvořivý den, končící v deset hodin 
  večer. A samozřejmě ještě Ermitáž . . . Strávili jsme v Ermitáži 
  pouze hodinu, což je velmi málo na prohlídku dvou miliónů exponátů. 
  Při odchodu se mni z toho všeho zatočila hlava. Byl jsem asi 
  stižen "kulturním šokem (šlakem ?)". Vymyslel jsem si pro tento 
  stav nový termín: být ermnitážován.
    Druhý den bylo třeba vyšetřit si čas na natáčení hodinového 
programu leningradské televize a vzápětí jsme se expresem vraceli do 
Moskvy. V pátek 18. června se konala dvě důležitá setkání. První s 
generálním ředitelem Intersputniku Jurijem Krupinem, druhé s náměstkem 
ministra spojů Jurijem Zubarevem. Seznámil jsem je s projektem 
srí-lanského  centra družicových spojů a poprosil je o podporu. Na 
závěr dne jsem se setkal s dvaceti sci-fi spisovalteli a vydavateli 
ve Svazu spisovatelů.
    V sobotu ráno k mému údivu a spokojenosti shromáždil ředitel 
Institutu kosmického výzkumu akademik R.Sagdějev své přední vědce 
k dvouhodinovému setkání. Pro mne nejzajímavější bylo setkání 
s N.Kardaševem, který prosazuje velmi působivou teorii o 
supercivilizacích. Když jsem si posteskl, že není přítomen druhý známý 
odborník v této oblasti, I. Šklovskij, bylo mi s vážnou tváří vysvětleno, 
že Nikolaj a Iosif se nemohou současně nacházet v jedné místnosti; 
následující anihilace by zničila celé město.
  Neděle 20. června byla posledním dnem v SSSR. Vasilij a Světlana 
mě odvezli k Sergeji Kapicovi, slavnému synu Petra Kapici. Zde jsme 
natočili hodinový televizní záznam do pořadu "Zřejmé-neuvěřitelné", 
který profesor Kapica řídí řadu let. Mimochodem — na rozdíl od 
jiných Rusů mluvil anglicky bez cizího přízvuku, kdekoliv ve světě by 
ho považovali za Angličana s universitním vzděláním. Vysvětlil mi, 
že se narodil v Cambridgi – takže mnozí Angličané by u něj nějaký 
 přízvuk určitě zjistili . . .
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Okamžik poté, co jsem se vrátil do hotelu a padl na postel, ozvalo 
se naléhavé klepání na dveře. V přesvědčení, že jde buď o nevináře 
nebo někoho rozhodnutého mít mou knihu s autogramem, jsem na 
klepání nereagoval. Několik minut na to začal zvonit telefon. Jak 
jsem zjistil, někdo mi chtěl oznámit, že jeden z televizních pořadů, 
které byly se mnou natočeny, už je ve vysílání — nevěděl však, že 
se únavou sotva dokážu zvednout.
   Poslední večer v Moskvě jsem věnoval přípravě doslovu ke knize 
o science-fiction malířství, kterou Vasilij připravuje k vydání. 
Světlana potom balila kufry a já se díval na televizní přenos 
Čajkovského koncertu. Darovala mi také svůj překlad Tutčevových 
veršů a já teprve teď začínám chápat jejich symboliku. Potom se na 
mne Světlana usmála očima a řekla mi svůj poslední kompliment : 
"Vy ani trošku nepřipomínáte Angličana."
    Kolem půlnoci, když jsme se chystali na letiště, zavolal Alexej 
Leonov — před odjezdem na kosmodrom si vyšetřil minutku na to, 
aby mi popřál šťastnou cestu. Požádal jsem ho, aby účastníkům 
sovětsko-francouzského letu předal mé přání šťastného letu.
     Ráno jsem odpočatý dorazil do Colomba, kde mne očekávalo asi 
dvěstě dopisů, včetně sloupce knih "Odyssea-2" a navíc požadavek 
redaktora, abych přednostně v průběhu 48 hodin zavolal New York.
   Život se zase vrátil do svých vyjetých kolejí. A BYLO TĚŽKÉ 
UVĚŘIT, ŽE TO VŠE NEBYL SEN . . .
                 - - - - - - - - - - - - - - -
+ pozn.překl: přepsáno foneticky z originálu, nepodařilo se zjistit 
              správný přepis do latinky.

Otto Šándor : M A L É   D O P O R U Č E N Í (pouze pro nováčky 
                                             sci-fi četby ?)
   TĚŽKÁ PLANETA   -aneb Antologie vědeckofantastických povídek. 
               ( MF, edice 13, 1979)
Známý americký vědec a spisovatel polského původu Isaac ASIMOV 
(nar. 2.1.1920 Petrovice; 1923 přesídlil do USA) se snaží mladým 
čtenářům nabídnout malé zamyšlení nad dvanácti povídkami dvanácti 
různých autorů s dvanácti tématy.
   Nejstarší, úvodní povídka, byla vytištěna v roce 1934 (Stanley
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G.Weinbaun – Odyssea z Marsu). Asimov doprovází každou povídku 
komentářem a otázkami k zamyšlení. Poukazuje zároveň na fakt, 
že SF literatura by měla nejen řešit současné problémy společenské 
a udivovat čtenáře budoucností, ale může se stát také 
nástrojem popularizování určitých znalostí v tom kterém oboru 
( co na to, Sci-fi klube ?)
     Myslím si, že Antologie zaujme zrovna tak mladé čtenáře 
jako starší generaci. Je to kniha s návodem, jak získat zevrubný 
přehled o některých oborech a může se stát impulsem k hlubšímu 
studiu některých nastíněných problémů. S tím ať si laskavý 
čtenář poradí sám.
ZPRÁVA O TŘETÍ PLANETĚ      – Artur Charles Clarke (Edice Kamarád, 
                                                1982)
    Kdo nečetl, přišel o hodně. Clarkův jemný styl, mysticismus 
a humor dokáže pobavit i náročného čtenáře. Zrovna tak dobře 
nás zavede do vysokých hor exotickým Himalájí jako na vzdálené 
planety.
    Výběr povídek není volen špatně. Snad jen "Ze Slunce zrození", 
Maelström II" a ". . a ozve se Frankenstein“ – snad jsem 
nevynechal žádnou — mohly uvolnit místo jiným, českému čtenáři 
neznámým povídkám ( vyjmenované uveřejněny v Pionýru před třemi 
roky). Přesto dík za Clarka.
                    - - - - - - - - - - -
Zbyška  H l i n k u čtenářům nemusíme představovat — je to"starý" 
ostřílený autor a jeho povídky se ve Věstníku pravidelně objevují. 
Zbyšek Hlinka je v současné době studentem strojní fakulty ČVUT 
v Praze a je zakládajícím členem našeho SF klubu.
Zbyšek H l i n k a :H I C  S     U N T   L E O N E S  

    Můj přítel je geniální vynálezce. Vymyslel totiž přístroj, 
 který vytváří hmotný model duševna všech živých organismů. Po 
 velmi úspěšných pokusech se zvířaty se vrhl na pokusy s lidmi. 
 Jednou, zpit svými úspěchy, udělal však osudnou chybu a já jsem 
 měl tu smůlu, že jsem byl zrovna u toho. Můj přítel se rozhodl, 
že zhmotní duševno ženy.
    Dodnes bloudíme v zrcadlovém labyrintu. Živíme se lvy, kterých 
je tu hojnost.
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Zbyšek   H l i n k a :
                         S     L E P I C E  
   Příroda je mocná čarodějka. Mám kousek pozemku, na kterém 
pěstuji trochu obilí pro naše slepice. Je přímo fantastické, 
jak během léta vyroste z jednoho zrnka celá rostlina, která 
zplodí mnoho takových zrníček, ze kterého sama vyrostla.
      Koncem léta obilí pěkně pokosím, vymlátím a uskladním 
ho v sýpce. Poslední dobou mám však problém. Část obilí se mi 
během zimy někam ztrácí. Každým rokem se úbytek zvětšuje.
    Největší trápení však mám se svojí ženou. Její kdysi tak 
sladký hlas se mění v odporné kdákání a hrozně ráda vysedává 
na dvorku se slepicemi, zatímco péče o domácnost rok od roku 
upadá. Také její vlasy se podivně mění. Ještě než jsem si ji 
bral, měla je krásně černé, jejich hebkost mě uváděla přímo 
do extáze, když jsem je mohl hladit. Poslední dobou však 
popelavějí a nějak podivně tuhnou. Nepozorovaně jsem si jeden 
prohlédl pod lupou a velmi mě zarazila nápadná podoba s peřím. 
Teď už je mi jasné, kam se zrní ztrácí.
                     - - - - - - - - -
Ani Jiří  K a r b u s i c k ý  není ve Věstníku zjevem neznámým. 
Je to jeden z nejplodnějších autorů SFK a tak i v tomto 
čísle předkládáme široké čtenářské obci příznivců SF další jeho 
"minutky".
Jiří K a r b u s i c k ý :     T M A
PROČ ČLOVĚK VŽDY TOUŽIL PO HVĚZDÁCH ?
PROTO6E SE ZDÁLY BÝT TAK BLÍZKO.
     Tma přišla absolutně nečekaně, bez varování, týden po 
překonání dráhy Pluta. Hvězdy kolem nás zhasly, jako když někdo 
otočí vypínačem. Obranný systém lodi se automaticky zapojil, ale 
 neměl proti komu zakročit. Široko daleko nikdo nebyl. Vůbec 
nic nás neizolovalo od okolního světa. Jen objektivní realita 
se ukázala ve své nahotě.
    Teprve mnohonásobné zvětšení palubních teleskopů ukázalo, 
že je tomu skutečně tak. Vesmír byl, v rozporu se staletými 
zkušenostmi astronomů, nesmírně pustý. Nic nezůstalo na svém místě. 
Známá souhvězdí zmizela a místo nich zela prázdnota. Nejbližší
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hvězdy blikaly na hranici viditelnosti. Mléčná dráha se změnila 
v rozplihlou mlhu neobsahující jediný záchytný bod. Galaxie pro 
nás přestaly existovat. Takový byl nový svět. Mnohem ošklivější 
než náš původní, ale o to pravdivější.
   Pohled zpět na naše domovské Slunce nás uklidnil. Zářilo teď 
sice v úplně jiné oblasti spektra, ale nacházelo se tam, kde mělo 
být.
    Co dál ? Vyslat zprávu k Zemi ? Vrátit se, když se nám i nejbližší 
cíl natolik vzdálil ?
     Zastavila nás sama existence dokonalé iluze. Nepokoušeli jsme 
se však odpovědět na otázku, kdo vytvořil ten obrovský, zpomalený 
záznam kosmu z dob před miliardami let. Druhá otázka se nám zdála 
mnohem jednodušší: Proč jej vytvořil ?
   Ten někdo, mocný, věděl, že se vesmír nezadržitelně rozpíná všemi 
směry obrovskou rychlostí. Uvědomil si, že každá sekunda plyne v 
neprospěch budoucích kontaktů rozumných bytostí. Vzdálenosti neodvratně 
narůstaly a tvořily postupně velice nepříjemnou překážku. Nikoliv 
nepřekonatelnou. Přesto bylo nutno u vytypovaných hvězd vytvořit 
zdání přátelštější varianty skutečnosti a tím podpořit touhu 
budoucích civilizací po hvězdách. A tak člověk vznikl a žil s krásnou 
hvězdnou oblohou nad hlavou a bezmezně po ní toužil.
    Zároveň  ten někdo označil všechny hvězdy, které kdysi považoval 
za pespektivní. I tu naši. Nebylo potřeba žádné hledání, stačil 
jen jediný pohled z místa neovlivněného falešnou iluzí mrňavého 
vesmíru a každý hned věděl, kde hledat své rozumné bratry. Nastoupil 
druhý stupeň touhy. Už skutečně poslední ?
   Připouštěli jsme možnost, že jsme si vše mylně vyložili, ale i 
tak jsme k jedné z těch hvězd obrátili svoji loď. Přestože 
pravděpodobnost našeho návratu byla minimální, hřálo nás vědomí, že se 
všechny předcházející expedice rozhodly stejným způsoben. Bylo ještě 
příliš brzy nechat Zemi prohlédnout.
   A pak věřili jsme, že by se člověk na našem místě zachoval úplně 
shodně. Vždyť nás stvořil k obrazu svému . . . . . .
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Jiří K a r b u s i c k ý :      S     K     V     R N A     
     Při letu vesmírem občas dojde k situaci, kdy se řídící automat 
musí poradit s člověkem. Podle stupně naléhavosti ho vzbudí buď 
úplně nebo jen částečně. V tomto případě zvolil druhou variantu.
    "P-A—N-E, P—O-T-Ř-E—B—U—J-I  V-Á-S," zazněl hlas v mozku 
člověka. Byl to hlas pomalý, klidný, bezbarvý.
    "O co jde ?" vyslal kosmonaut odpověď. Bez jediného pohybu, 
stejným pojítkem, kterým přišla prosba. Automat hbitě upravil 
rychlost předávání informací podle plynutí času svého pána.
    " U TŘETÍHO KOREKČNÍHO BODU, SEDMÁ PLANETA. OBJEVILA SE NA NÍ 
SKVRNA. MÁM ZMĚNIT KURS ?" Úspornost ve vyjadřování snižovala 
handicap vzniklý nesmírně pomalým tempem dialogu.
    "Obraz !"
    Příslušná mozková centra zaznamenala trojrozměrnou prázdnotu 
a v ní obrovskou rotující kouli. Na jejím povrchu se dala rozeznat 
oválná skvrna. Mezitím automat pokračoval:
    " ROZMĚR JEJÍ HLAVNÍ OSY STO ČTYŘICET KILOMETRŮ. PRŮMĚRNÁ 
TEPLOTA ČTYŘI STA PADESÁT PĚT CELÝCH . . ."
    " Okolní !"
    " STO SEDMDESÁT DVA KELVINŮ. MINULÉ EXPEDICE PODOBNÝ JEV 
NEZAZNAMENALY. ZMĚNA KURSU ?"
    " Žádoucí !"
    " CHCETE ZVÝŠIT SVOJI AKTIVITU ?"
    " Až podle situace !"
    Nedůležitá část obrazu se změnila v informační tablo:
    p r ů m ě r n á   v ý š k a   v r s t v y  1 0 2 0  m 
    č l e n i t o s t   p o v r c h u   s t u p e ň  3 a
    "VYSLAT SONDU ?"
    "Souhlasím !"
    Téměř okamžitě se objevily výsledky analýz :
    ú n o s n o s t   p o v r c h u   3 0  M P a
    c h e m i c k é   s l o ž e n í   p ř e h l e d o v ě
    "Pravděpodobnost kontaktu ?"
    p r a v d ě p o d o b n o s t   p ů s o b e n í   c i z í h o 
    r o z u m u   9 2 %
    "Svolej ostatní lodě ! Zvýšit aktivitu !"
    Pilotovo tělo se po louh době poprvé pohnulo. Živný roztok 
kolem něj mírně zavířil. Organismus se definitivně probouzel. Jeho 
individuální tok času se rychle začal přibližovat k objektivnímu.
                          + + + + + +
   Kosmická kráva přibrzdila svoji nadsvětelnou rychlost a 
porozhlédla se, kde by vykonala svoji potřebu. Od planety pak odlétala 
značně odlehčena. K lejnu se začaly slétat kosmické mouchy. Hnal 
je hlad po surovinách, energii a informacích.
                        - - - - - - - - - - -
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   NOVÍ  AUTOŘI  V  TEPLICKÉM  VĚSTNÍKU
   ====================================
   Autor č. 1 :   Eva  N o v á k o v á ‚ odborná pracovnice 
                  Hvězdárny v Teplicích po dlouhém a silném 
                  nátlaku redakce uvolila se napsat své první 
                  dílko v oblasti SF. A že její skromnost byla 
                  přehnaná a zbytečná, poznají čtenáři sami.
Eva  N o v á k o v á : J A K  T O  B Y L O  S  V     E L R Y B O U ?  
   "To teda akorát," mumlal si pod prorocký vous Jonáš, "to jste 
teda uhodli, vy hlavatí trpajzlíci ! Vy neznáte lidi ! Začnu chodit 
a vykládat, co všechno vím a že je to úplně nezištně naučím. 
Co si myslíte, mrňousové, že lidi udělají ? Že mi budou vděční ? 
Houbeles ! Jsou dvě možnosti.
  Možnost číslo jedna: poslechnu vás. V tom případě mě ukamenují 
hned po skončení proslovu, protože závist a nenávist je lidem 
vlastní. Řeknou si — hele, jak to přijde, že ten Jonáš toho tolik 
zná a kdo ví, co si ještě nechává pro sebe, vykuk jeden ! Největší 
blbec ze shromážděných hodí šutr, potom se pro šutr sehne další 
a konec už známe. Tohle jsme už několikrát zažili. Taky už jsem si 
hodil šutr, když jeden mudrc měl řeči, že by rád viděl toho 
pánaboha, co mi řekl, abych šel obracet hříšníky. Byl moc chytrej, ten 
mladíček. Copak se dá lidem říkat jen tak, že se nemá krást, zabíjet, 
nechávat staré rodiče umřít hlady, protože se to prostě nesluší 
a protože to není hodné člověka a že člověk — to zní hrdě ? 
To nechám jiným. Je to už taková všivá doba, že tu musí být pánbůh, 
aby lidem nařídil, že mají být lidi. Jo, to první přikázání 
z desatera, to vám dělalo hlavu. Co prý to má za smysl že v 
jednoho boha věřiti budeš. To je snad taky jasný, ne ? Jeden bůh, to 
už je jedno jak se jmenuje a kdo to je, dal desatero přikázání a 
trvá pod hrozbou trestů na jejich dodržování. Mezi námi, Mojžíš 
musel mít smysl pro efekt a musel být báječný chemik, jak tu horu 
Sinaj zahalil do blesků a dýmu, než snesl dolů desky s desaterem, 
co tam předtím po celé tři měsíce pracně tesal. Abychom se 
však vrátili k tématu. Další bůh by dal jiná přikázání, třetí zase 
jiná a veškerá práce s desaterem by byla v háji. Však to dalo fušku, 
vysvětlit vám, že lidi potřebují někoho vševědoucího a všemohoucího, 
aby dokázali být lidmi ze strachu před trestem. Teď na ně chcete 
vyrukovat s vědou, netradičními zdroji energie a s mezihvězdnými 
výpravami.
   Druhá možnost — nechat si pro sebe úplně všecko. Mlčet o pobytu 
ve vaší podmořské stanici, mlčet o všem, co jste mi po řadu týdnů 
ukazovali, co jste mě s nekonečnou trpělivostí učili. Že chcete, 
aby se lidstvo stalo co nejdříve vaším rovnocenným partnerem. Aby 
znalo všechno co vy, prý jako mladší bratři, které starší vedou 
za ručičku a učí je všechno, k čemu se už sami dopracovali. Jenže 
vy ty svoje bratříčky neznáte. Jen se jim ukažte, uvidíte sami — 
- ale dlouho se dívat nebudete. Z nenávisti nebo z hravosti, jak
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chcete, protože je budete dráždit svou odlišností, vás bráškové 
roztrhají na cucky, než řeknete švec. To jste uhodli, bráškové, 
že jim dám do ruky atomovou energii, laser a nevím co ještě ! 
Vy si myslíte, že lidi začnou s jásotem budovat atomové elektrárny ? 
Kdepak ! Zkonstruují si rakety s jadernými hlavicemi a namíří 
je na Filištínské, kteří jim už dlouho pijou krev. Pokud se 
Filištínští nezaleknou našeho bu-bu, potom možná z nenávisti, možná 
z hravosti někdo stiskne tlačítko. Kdepak, bráškové, já budu mlčet. 
Ono se, mezi námi, k vašim dnešním znalostem lidstvo dokope samo. 
Jenom doufám, že až tehdy, kdy mu desatero vnikne do krve a vtiskne 
se do mozku k nevymazání — hlavně přikázání NEZABIJEŠ ! Až tehdy, 
kdy ani jediného člověka nenapadne buď z nenávisti nebo z hrabivosti 
stisknout tlačítko
    Ještě dlouho Jonáš přemýšlel, přesýpal z dlaně na dlaň hrst 
písku, chvílemi se mračil, chvílemi usmíval. Náhle zpozorněl a po 
zasnění nezbylo ani stopy. Hbitě vběhl do moře, začal se máčet ve 
vodě, potápět se, zaplétat si do vlasů a do vousů chaluhy. Se 
zbídačelým zevnějškem se potácí vstříc skupince lidí.
   "Bratři," volá rozechvělým hlasem, "Bůh je milosrdný i k 
hříšníkům ! Zareptal jsem ve své duši proti Němu, když mne poslal do 
Ninive obracet pohany na víru pravou, na víru v jediného Boha ! 
Hle jaký trest mě stihl ! V okamžiku vzpoury proti Bohu objevila 
se obrovská velryba a pohltila mne. Hrůzou jsem málem zešílel – 
odporné prostředí ! Plakal jsem, toužil po rychlé smrti. Zoufalý jsem 
nakonec padl na kolena a prosil Boha o odpuštění. Bůh je nekonečně 
milosrdný, bratři ! Jeho vůle donutila velrybu připlout ku břehu 
a vyvrhnout mne na mělčinu. Vzdejme Bohu díky za jeho milosrdenství 
a můj příběh s velrybou ať je na věky varováním každému rouhači 
a pochybovači o skutcích božích !"
Tak se i stalo.
Amen.
Autor č. 2 : Stanislav    J u h a ň á k , student kroměřížského 
             gymnázia, zakladatel SFK v Kroměříži. V obálce s jeho 
             příspěvky byl i průvodní dopis, v němž si autor 
             nepřeje publikaci svých dílek, prý pro jejich 
             nevyzrálost. Poprvé za celé tři roky nebudeme respektovat 
             přání autora a jeho dvě povídky a čtyři básně čtenářům 
             věstníku předkládáme. Jsme totiž úplně jiného názoru 
             než autor.
Stanislav  J u h a ň á k :   O P E R A C E
  Doktor Marto se sklonil nad operačním stolem. Jeho ruce obratně 
přijímaly nástroje, jež mu podávala instrumentářka. Uprostřed 
speciálního inkubátoru, vyrobeného ve zvláštním vývojovém středisku 
pro tyto účely, se začal probouzet život. Bytost, která v budoucnu 
dokáže myslet, cítit, mluvit, vidět a uvažovat. Začal se budit 
umělý život.
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   Doktor dokončil poslední mikropřenos a s úsměvem pohlédl na 
spolupracovníky: "Tak si myslím, že se nám to konečně podařilo."
   Vrchní sestra zvědavě nahlédla do inkubátoru a odkryla dvě řady 
zářivých zubů. Neznala sice interjazyk, kterým doktor hovořil 
do mikrofonu, ale chtěla, aby její úsměv viděly ty miliardy 
účastníků přímého přenosu.
   Budova Akademie měla dobrých šedesát pater. Byl to rozsáhlý 
komplex, rozkládající se na poetickém místě nedaleko řeky. Kolem 
byly parky a i v samotné budově byla spousta zeleně. Ostatně 
stavitelé, navrhující "krabicový styl" minulých staletí, využili 
všech zkušeností a dovedností, aby domy zaplnili svěží zelení a 
zajistili všem podlažím dostatek slunečního světla.
   Doktor Marto kráčel po bílých mramorových schodech dost nejistě. 
Vůbec nebyl zvyklý na nějaké ovace a teď ho dokonce zvali na 
setkání s největšími světovými kapacitami. Ano, když hovořil do 
intervize, to bylo něco jiného, tam ho nikdo nesledoval přímo a 
kromě toho byl záznam střihový, takže i kdyby on sám selhal, 
počítač by jeho řeč doplnil. Ale teď ? Nervózně si otřel zpocené 
čelo. Teď tam budou nejznámější osobnosti — anatomové, inženýři 
a dokonce se proslýchalo, že snad sáni prezident Svazu .. . ani si 
netroufal domyslet.
   Chodba byla zavalena zvědavci a novináři, Všichni mu tiskli ruce 
a dělali si snímky, kde jen mohli . . . když jsem začínal, pomyslel 
si nikdo neměl pochopení . . . a ještě mi ztěžovali práci. 
V jeho vzpomínkách však nebyla zatrpklost, snad jen trochu 
hořkosti.
   Zato dnes je jeho umělá bytost nějvětším objevem století. Dnes.
   Vystoupil na tribunu. Obrovský sál, do posledního místa naplněný 
lidmi, utichal. Jen tu a tam se ještě ozval zvědavý šepot. Nervózně 
si otřel zpocené čelo. Začala se mu podlamovat kolena. Ucítil 
nevolnost, ale hned slabost překonal.
   Kamery začaly bzučet a na ochozech na něho začali mávat, aby 
začal. "Už aby byl konec," neklidně se rozhlédl a zhluboka se 
nadechl, aby se uklidnil. Tisíce párů očí ho zvědavě pozorovaly.
   Začal mluvit. Nejprve nejistě, ale jeho hlas získával stále 
větší důraz.
   ". . . netoužím po slávě. Ano, stvořil jsem, dá-li se to tak 
nazvat, inteligentní bytost. Bytost, která je schopna sama uvažovat, 
sama žít, ale to vůbec neznamená, že se s tím můžeme spokojit. 
Tato bytost se může stát naším neocenitelným pomocníkem, ale také 
naším otrokem. Tato bytost se může stát naším sluhou, nebo přítelem 
a bratrem. Záleží jen na nás.
    A společně s touto bytostí můžeme vykročit do dějin vesmíru. 
Společně jako bratři, z nichž každý má jiné tělo, ale každý dokáže 
myslet a cítit." Marto se zhluboka nadechl. Jeho oči se rozzářily 
zvláštním leskem. Teď už necítil žádnou obavu, žádnou trému. 
"Kdybych se chtěl vyvyšovat," pokračoval,"řekl bych, že si připadám 
jako bůh. Ano, někdy si tak opravdu připadám, ale tím na sebe 
kladu ještě větší odpovědnost za její další osud." — Mohutný 
potlesk — "Ano, za osud bytosti, která dokáže vnímat svět, která



                              - 16 -
dokáže cítit vše, co cítíme my. Za osud tvora zatím nedokonalého, 
ale schopného přežít i naši vlastní civilizaci.
   Opět mohutný potlesk. Lidé se zvedají z tribun. Kameramani 
dokazují své umění detailními záběry nadšeného sálu i samotného 
doktora.
   "A proto děkuji všem, kdo mi pomohli při mé práci. Všem, kdo 
mi pomohli stvořit tuto bytost, tohoto umělého tvora, který možná 
přetrvá věky, i když na nás snad budoucnost zapomene. Bude žít 
navěky. A proto — budiž jeho jméno Člověk."
                   - - - - - - - - - - - - - -
Stanislav  J u h a ň á k :     E N E R G I E
  "Energie je bez rozměru," pravil vědec a utřel si nos. "Hmota 
je energie," pravil a znovu si utřel nos.
   Posluchači fakulty líně seděli v lavicích a vyhlíželi z okna.
   ... venku je krásně. A u rybníka jsou už určitě všichni. To jenom 
my tady musíme jako obvykle tvrdnout...
   "Energie hmoty je bez rozměru. Hmota je tudíž zároveň nekonečně 
velká, ale přitom také nekonečně malá."
   ...teď se určitě zeptá, jestli rozumíme...
"Rozumíte ?"
    Tupé a zasněné pohledy sklouzly ze střechy protější budovy na 
postavičku lektora.
    "No tak, rozumíte ?"
    ... tobě tak něco odpovím, ty ...
    "No, Tomáši, rozumíš ?"
    ... zase já. Proč si konečně nevybere někoho jiného ? proč zrovna 
zase já ? Kdo mu má na ty jeho otázky odpovídat ?
    "Tak Tomáši, rozumíš tamu ?"
    "Ano."
    "Tak vidíš," vítězoslavně se usmál lektor,"A já myslel, že je to 
zvlášť náročná látka."
    ... náročná je, to jo. Ale po tom tvém výkladu by to určitě 
 nepochopil ani autor. Hmota je nekonečně malá a nekonečně velká. Takže 
 když budu chtít, tak můžu sám sebe zašlápnout, To by bylo báječný ! 
 To bych myslím brzy rozšlápl celou školu ...
   "Takže nyní jste pochopili podstatu energie jako hmoty. Ještě 
bych chtěl pro zajímavost doplnit, že teoreticky je možné i zhmotnění 
nehmotných objektů, tedy například myšlenek a tak dále. Myšlenka 
sama o sobě je totiž svým způsobem energie a tudíž i sebenepatrnější 
myšlenka může být teoreticky nekonečně velkým hmotným objektem."
    ... no vidíš. Ještě sem zapleť myšlenky a bude to. Už abys šel 
do důchodu. To si myslím oddechne víc lidí, hmoto jedna nekonečná. 
Kdo to má poslouchat ?...
   Někdo naproti otevřel okno. Paprsek slunce vklouzl do posluchárny 
a na chvíli, se jasně zableskl na lektorově lysině.
   "Takže ještě jednou..."
   ... už toho nech nebo se zblázním. Maličký a přitom velký, nehmottý 
a zároveň hmotný. Energie a myšlenka. No ano, a co ještě pěkného
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nám povíš ? Že já jsem maličký a zároveň velký a když budu. chtít, 
můžu tě zašlápnout. Že ? A zároveň. rozšlápnu celou školu, ne ? 
Už aby to bylo...
    Nad budouvou fakulty se náhle objevil nekonečně velký stín. 
Když zmizel, zůstala uprostřed města jen hromada sutin...
   Stanislav  J u h a ň á k :
       P O U T N Í K
       Letěl jsem tisíce let vesmírem
       a bylo mi smutno
       Pak jsem spatřil planetu
       Říkali jí Země
       a lidé mi ukázali
       co je to láska
       Chtěl jsem jít za nimi
       ale nesměl jsem
       Chtěl jsem jim ukázat Smysl
       ale nemohl jsem
       Na glóbu byl znak
       ZÁKAZ ZASTAVENÍ
       R O Z P L Ý V A J Í C Í    S E . . . 
       1. kosmická rychlost
       2. kosmická rychlost
       3. kosmická rychlost
       n-tá kosmická rychlost
       Nestačíme v nich
       sledovat
       NIC
       ? ! ?
       CHAOS
       ZMATEK
       STRESS
       ZEMĚ
       ZAKÁZANÉ PÁSMO ! ! !
       ... My bychom vzhůru k nebesům ...
       ? ! ?
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 Stanisla  J u h a ň á k :    O B J E V
                              - - - - -
               Einstein zničil
               svůj poslední objev
               Zničil by prý svět
               rychleji
               než atomová bomba
               jejíž objev Einstein umožnil
               A přitom Einstein
               tolik toužil poznávat
               Než zjistil
               že největší není
               jeho objev
               Ale on sám
               — což byl největší objev
               jeho života

 Autor č. 3 : Zdeněk   B u k á č e k ‚ liberecký instalatér, náš 
              externí člen, který se  několik let aktivně věnuje 
              žánru SF a po celou dobu pilně píše pro zásuvku, 
              nám poslal svoje verše. Jednu z jeho SF-básní si 
              máte možnost dnes přečíst.
Zdeněk  B u k á č e k :
            S N A D   T O   C O   C H C I    P S Á T 
            Snad to co chci psát
                      by měla být sci-fi
            snad fantazie sama
            vytvořena ze všech souvislostí
            snad to co chci psát být zněl by -
                      - život
            krásný
                      plný balík možností
            Chcete utopii zašitou v knihách
            odhalte nitro té směšné komedie
            psát pro psaní
            tekoucí proud bezchybných slov
                      bez souvislosti
            V bahně pomluv a výkalů svého mozku
            podstata oděná v hadry
            rozvinuté spirála
            poškozená v středu
                      dvě cesty
                      dvě možnosti
                      jeden celek
                      možnost spojení
                      přervaná přetvářka
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           ohořelé pahýly stromů promlouvají
           z nitra Země : science fiction bolavé hlavy
                          science fiction rakovinného nádoru
                          science fiction malého dítěte
                          science fiction slepého muže
           Výhonek myšlení znehodnocený naroubovanými slovy
           uvelněné nehmotné nic
                          je chloubou
                                 bezhlavých fikcí
           náčrtem na patníku
                          zpodobněné ženství
           dvěstěstránkové tažení fantazie
                                je sci-fi
           Nechtěl jsem budit mrtvého ducha
           křísit apokalypsu
           vzdychat nad sny
                         roztroušenými po cestě
           Snad jsem chtěl cosi psát
           snad také o něčem
           a chcete-li říkejte tomu
                                 SCI – FI
           - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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       Hlásková křížovka  
Tajenka skrývá jméno a některá díla známého spisovatele 
science fiction.
Vodorovně: A. Pasák ovcí, sídliště v Belgii, látka odvozená od 
amoniaku, obec na Teplicku.  B. Knižně "podobně", horník — kniž, 
puls, pramáti. C. Edém, nově — slov., řeka v Moldavské SSR, 
citoslovce kvákání, drahokam. D. Element deště, příbuzný, SPZ 
Trnavy, čistit, borovice. E. Spodní část řeky v RSFSR, telef. 
spol. Indonésie, úděl, chlapcův /jméno/ F. Těl. prvek, tajenka 
/dílo/, zkr. vys. školy, G. Lakomec /lat./, slov. žen. jméno, 
trest. čin, sídliště v Holandsku. H. Žen. jméno, část stromu, 
poštovní úřad, mongolský rolník, zahrad. nářadí. I. Asij. 
stát, svět /slov./, minulý rik, část molekuly, chlapec /morav./ 
J. Město v ČSSR, muž, hlasy, zánět ucha, K. Útok, zkr. Ústředního 
automotoklubu, nebezpečná odvaha, ocas.
Svisle: 1. Zn. našich letadel, číslovka, zn. hliníku. 2. Tajenka 
/jméno autora/. 3. První část názvů věd o životě, členové 
stráže /zast./, středová přímka. 4. Zn. automotoklubu, amen, 
sada, 5. Akt, začátek abecedy, desetiny tisíce. 6. Svobodný 
statek, čes. řeka, citosl. prasete. 7. Několik opasků,8vše v 
pořádku, přikázat odchod, ukaz. zájmeno. 9. Seveřan, člen asij. 
kmene, tajenka /příjmení autora/. 10. Květ /slov./, atom elek. 
nabitý, prac. stůl. 11. Ostrý přízvuk, vesnice na Slovensku, 
měsíc. 12. škůdce kožešin, legrace /lid./, evropani /„slov./. 
13. Tisk. agentura USA, kruté období /lid./, zn. letedel 
Salvadoru. 14. Mnoho smyček. 15. Ofouknout, Maďarsko, ukaz. zájm. 
16. Citosl. syknutí, obec na Moravě, mžik. 17. Toto /rus./, 
opracovati půdu, muž, jméno. 18. Pláštěnka,/zast./, severský 
národ. pěvec, alkoh. nápoj. 19. Tajenka /dílo/. 20. Popěvek, 
výzkumný ústav obchodu, název poloměru.
Nápověda: A. Donk E. Tvri G. Rotlho 11. Ožu 18. Skald l3 Ys
Promiňte, že v některých případech čárky nehrají roli.
                       Autor křížovky: Josef Böhm

Křížovka na další stránce



se dovíte, co by zvolal mimozemšťan po prostudování 
občasníku teplického SFK :

1. Zkratka Hydrometeorologického ústavu
2. Infekční choroba středověku
3. Umělecký pár
4. Hrob
5. Římský pozdrav
6. Kmen
7. Dětský pozdrav / ! /


